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ميزان مذهبي بودن والدين، منابع متفاوت شناخت
از خداديني و تصور 
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:چكيده
 با هدف بررسي تفاوت تصور از خدا در ميزان مذهبي بودن والدين و منابع متفاوت شناخت                     حاضرپژوهش  

پزشكي، علوم انساني، برق و كامپيوتر و معماري        ان دانشجويان چهار رشته دندان    از مي .ديني طراحي و اجرا گرديد    
اي نسبتي در دسترس عنوان نمونه طبقهبه)  دختر197 پسر و 177( نفر دانشجو 374تعداد دانشگاه شهيد بهشتي  

ميزان ،  )1997؛ بازسازي مقياس الرنس،     1384مظاهري و همكاران،      (هاي تصور از خدا    پرسشنامه ،انتخاب شدند 
) در خصوص منابع متفاوت شناخت ديني     (و پرسشنامه محقق ساخته     )  1998گرنكويست،  (مذهبي بودن والدين    

 ميانگين تمامي    كه دادنشان  ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يكراهه          تحليل داده  تجزيه و نتايج  .  شدتكميل  
، اندها ميزان مذهبي بودن هر دو والد خود را باال ارزيابي كرده             هاي تصور از خدا در مواردي كه آزمودني        خرده مقياس 

اند، تفاوت  كه ميزان مذهبي بودن والدين خود را در سطح بااليي ارزيابي كرده               دهندگانيپاسخدر  .استباالتر  
هبي هايي كه ميزان مذ    آزمون تصور از خدا با آزمودني       »حضور« و   »مشيت الهي «،  »تأثيرپذيري«هاي  زيرمقياس

بنابراين كيفيت تصور از خدا در افرادي كه ميزان مذهبي بودن . بودشان در سطح پايين است، معنادار      بودن والدين 
ي پذيراي از جامعه  عنوان جنبه پژوهشگران ميزان مذهبي بودن والدين را به       .  باشدتر مي شان باالتر است، مثبت   والدين

تر چنين تجزيه و تحليل دقيق     هم.دانندكننده تصور فرد از خدا  مي        بينيترين عامل پيش  ديني براي فرزندان، و مهم     
سطح (عنوان حامي، در دسترس، مراقب، راهنما و پاسخگو نيز بين دو گروه              كه در تصور از خدا به      نشان داد هاداده

وري كه در گروهي     وجود دارد، ط   يهاي معنادار تفاوت)  مذهبي هر دو والد باال و سطح مذهبي  هر دو والد پايين             
تر، و در گروهي كه ميزان مذهبي بودن هر دو           كه ميزان مذهبي بودن هر دو والد باالتر است تصور از خدا مثبت              

چنين نشان داد تصور از خدا در منابع شناخت ديني             ها هم داده.  تر است تر است تصور از خدا منفي      والد پايين 
 تصور از »حضور« و »پذيرندگي«، »مشيت الهي«، »تأثيرپذيري«هاي  تفاوت نمرات زيرمقياس.مختلف، متفاوت است

طور معناداري باالتر از ديگر منابع اطالعاتي بوده،         خدا در شرايطي كه كسب اطالعات از طريق خانواده باشد، به            
.جاي گرفته استگروه اين ترين تصور از خدا در مثبت
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مقدمه 
بـا اسـتناد بـه فراواني دينداري در نوع انسان، گستردگي دينداري در پهناي كره زمين و عمق آن      

 از نيازهاي انسان، نياز به دين توان چنين استدالل كرد كه يكي در تمـام طـول تاريخ مكتوب بشر مي        
.هاي اخير به شدت از دين متأثر شده است        در همـين راسـتا حوزه تعليم و تربيت نيز در سال           . اسـت 

اولين مرتبه .  در جهـان بـه سـوي توجه بيشتر بر تربيت ديني است    نيـز  هـاي تربيتـي   رونـد پـژوهش   
مد در رشد و ارتقاي اين شناخت       هاي كارآ  يكي از روش   . شـناخت خـدا و ايمـان بـه اوست          ،ديـنداري 

 مطالعات زيادي در مورد اهميت      ).1383داوودي،  (باشد  شناسـايي صـفات خداونـد توسـط افـراد مي          
كه دليل اين  انجام شده است، اما موضوع تصور از خدا به         1كـتب مقـدس، مفاهـيم گناه و تصور از خدا          

ضوعات ديني مورد مطالعه قرار    دهـد، بيش از ساير مفاهيم و مو       مـذهب شخـصي افـراد را نـشان مـي          
). 2004، 2دي روس(گرفته است 
داند عوامل زيادي را مسئول فهم كودك از خدا مي        ) 2005،  4نقـل از اسالتر   ، بـه  1991 (3 تاميـنن 

فهم فطري و   (و عوامل دروني    ) خانواده و اماكن مذهبي   (تـوان به عوامل بيروني      كـه از آن جملـه مـي       
شان از  شوند درك  بزرگ مي  5هاي مرمن قد است كودكاني كه در خانواده     او معت . اشاره كرد ) روح پـاك  

هاي يهودي چنين نيستند و كودكان      كـه كـودكان خانـواده      در حالـي   ،گـونه دارد  خـدا حالتـي انـسان     
. كنندهاي خود ترسيم مي   هاي كاتوليك تعداد نسبتاً فراواني از نمادها را در مورد خدا در نقاشي            خانـواده 

گزارش   ايـن  ا حاكي از اين نكته است كه مفهوم و تصور از خدا در كودكان، با اعتقاد، دين و ميزان                   هـ  
 افراد، تصور از خدا از دوران     ذهندر واقع در    . شودها تحت تأثير قرار داده مي     مذهبي بودن خانواده آن   

تأثير بر آن   ... شود و عواملي مانند محيط خانوادگي، تعليم و تربيت و         كودكـي تا بزرگسالي ساخته مي     
هاي مذهبي و غيرمذهبي در تحقيقـي ديگـر كـه تـصور از خدا را در خانواده           ) 2002 (6هانـيچ . دارنـد 

وسيله  سالگي تصور از خدا در كودكان بيشتر به    9مقايـسه كـرده بـود بـه اين نتيجه رسيد كه تا سن               
ي و خصوصي    بنابراين خداي كودكان تا اين سن خيلي شخص        ،كندوالـدين و تخـيل كـودك رشد مي        

مذهبي يا (اي تحت تأثير محيطي طـور برجسته  سـالگي تـصور از خـدا بـه    10بـا شـروع سـن      . اسـت 
اين بدان معناست كه فرد جواني كه در يك . گيردكه افراد در آن رشد كرده اند، قرار مي ) غيرمذهبـي 

هاي  كالس وسيله اطالعاتي كه توسط خانواده، كليسا، و      هكند ب بافـت اجتماعـي مذهبـي زندگـي مـي         
كه در محيط غيرمذهبي،    در حالي . گيردشود، تحت تأثير قرار مي    آمـوزش دينـي در مـدارس ارائه مي        

. كننداند، بسنده مي  وجود آورده هافراد جوان به همان تصور كودكانه خود از خدا كه در اوايل كودكي ب             
 روي زمين را حل كند و       كه خدا بايد تمام مشكالت    ايـن تـصور شـامل انتظاراتـي اسـت از قبـيل اين             

قدرتي پوشـش دهـد، اگر اين گونه نباشد چون خدا طبق انتظارات آنان عمل نكرده است يا خداي بي                
گيرد محيط خانوادگي و اجتماعي كه كودكان و     وي سپس نتيجه مي   . اسـت و يـا اصـالً وجـود نـدارد          
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 ارتباط نزديكي بايد    بنابراين. ردسزايي در تصور آنان از خدا دا      هكنند تأثير ب  نوجـوانان در آن رشـد مي      
.  كنند، باشدچه كه در كودكي و نوجواني دريافت كرده و ميبين تربيت ديني ثابت افراد و آن

در پژوهشي نشان   ) 8،2003نقل از اسپيلكا، هود، هانزبرگر و گورساچ      ، به 1998 (7پيئرس و آگزين  
طور در واقع والدين هم به    . باشندتأثيرگذار مي شان از خدا    دادنـد كـه والـدين بر دين و تصور فرزندان          

، پس فرزندان خود تأثير دارند  9ديني) اجتماعي كردن (پذيري  مـستقيم و هـم غيرمـستقيم در جامعه        
بدين ترتيب در بررسي تصور افراد از خدا،   . استتر  نقـش والـدين در ايـن حـيطه از بقـيه مـوارد مهم              

تواند سهم  هاي ديني از طرف خانواده مي     وادگي و آموزش  جو خان . تأكـيد بـر خانواده خيلي مهم است       
). 1998، 10كاباريك(هاي ديني و در نهايت تصور متفاوتي از خدا داشته باشد مهمي در تفاوت

اعتقاد دارد كودك ميزان مذهبي ) 1998 (12 تجديدنظـر شـده، گرنكويست    11فرضـيه انطباقـي   در  
پذيري، تصور كودكان از خدا را      ن والدين و فرايند جامعه    پذيرد و ميزان مذهبي بود    بودن مراقب را مي   

پذيري شود كه دلبستگي ايمن براساس فرايند جامعهدر اين فرضيه چنين فرض مي    . كندبينـي مي  پـيش 
بايست نسبت   بنابراين مفاهيم خداي كودكان دلبسته ايمن مي       .شودگيري مفاهيم خدا مي   كلباعث ش 

يعني كودكان  . شان داشته باشد  تري با مفاهيم خداي چهره دلبستگي     شان تطابق بيش  بـه ايمني روابط   
آميزي نظام رفتارها و عقايد مذهبي چهره       طور موفقيت دلبـسته شـده ايمن بيشتر احتمال دارد كه به         

).1999، 13گرنكويست و هيجكول(شان را بپذيرند و با آن منطبق شوند دلبستگي
نقل از دي ، به 1979(ريزاتو  . اندگري نيز اشاره داشته    در همـين زميـنه پژوهـشگران بـه نكته دي          

اي بين والدين و كودك     كه در مبادله  معـتقد اسـت كـه تصور از خدا در حالي          ) 2004روس و سـامي،     
تـواند بعدها تحت تأثير تصور كودك از خود، ديگران و مربيان آموزشي جرح و          گيـرد، مـي   شـكل مـي   

نيـز در گـزارش خود كه تأثير مفاهيم خداي والدين،   ) a2001(دي روس و همكـاران     . تعـديل گـردد   
 را بـر تـصور كـودكان از خدا نشان دادند، به اين نتيجه     مـدارس گيـري مذهبـي در      معلمـان و جهـت    

، ستكننده تصور كودكان از خدا    بينيرسـيدند كـه هم تصور والدين و هم تصور معلمان از خدا، پيش             
ند نه تنها ميزان و كيفيت تعامالت       اهن مطالعه گزارش كرد    اين پژوهشگران در اي    .امـا به طرق مختلف    

نيز پذيري ديني باشد، بلكه جامعهمعلمان با خردساالن بر تصور كودكان از خدا تأثيرگذار مي         / والـدين 
پدران، مادران و معلماني كه اهداف سنتي ديني        . سـهم مهمـي در رشـد تـصور كـودكان از خدا دارد             

را در  ...) هاي سنتي از كتب مقدس و     د گرفتن نيايش، نقل داستان    مانـند مـسيحي خـوب شـدن، يـا         (
كننده و شان خدا را بيشتر قدرتمند، كمكشان مدنظر قرار داده بودند، كودكانآمـوزش ديني كودكان   

خواهند كه كودكان   گيري كردند اگر معلمان مي    سپس اين محققين نتيجه   . كـردند عاشـق تـصور مـي     
گيري تصور از خدا هاي ديني جدي در شكل    اشند، الزم است با آموزش    عملكـرد دينـي خوبي داشته ب      
 محيطـي را ايجـاد كنـند كه به كودكان در درك خداي عاشق، مهربان،               ،در كـودكان دخالـت نمـوده      

/...ميزان مذهبي بودن والدين، منابع متفاوت شناخت ديني و 
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زيرا ارتباط  . تر خدايي كه خواستار ارتباط شخصي با آنهاست، كمك كنند         كمك كننده، و از همه مهم     
. هاي غيرقابل اجتناب زندگي حمايت كندان را در بحرانتواند انسشخصي با خدا مي

 در مورد انسانترين اعتقادات كه تصور از خدا جزء اساسيسـو، بـا تـوجه بـه ايـن     از يـك بنابـراين   
تواند تحت تأثير قرار دهد،     ها و زواياي زندگي فرد را مي      خداست و كيفيت و نوع اين تصور تمام جنبه        

2004؛ هافمن،   1977،  15؛ پاتوين 1968،  14گورساچ(كه تحقيقات متعددي    از دگرسـو، با توجه به اين      
تواند هاي مختلف مي  دهنده آن است كه تصور از خدا در فرهنگ        نشان) 2005،  16و هافمن و همكاران   

يابي به اين سؤال است كه آيا ميزان مذهبي بودن والدين و             پژوهش حاضر در پي دست     ؛متفاوت باشد 
گيري تصور از خدا نقش داشته عنوان عواملي در شكلتواند به خت دينـي هم مي    مـنابع مـتفاوت شـنا     

هاي خود نتوانستند به تحقيق تجربي    بررسيضروري است كه مؤلفين در    ايـن نكـته نيز    ذكـر باشـد؟   
.يك جامعه اسالمي دست يابنداي ازنمونهدررابطه متغيرها مشابهي درخصوص 

:روش
گيري و روش نمونه نمونه، جامعه

، »ادبيات وعلوم انساني«، »پزشكيدندان«هاي جامعـه آماري پژوهش حاضر را دانشجويان دانشكده       
بهشتي و علوم پزشكي شهيد بهشتي      هاي شهيد  دانشگاه »معماري و شهرسازي  « و   »بـرق و كامپيوتر   «

با توجه به . دندهتشكيل مي،مشغول به تحصيل 1384ـV 85 در سـال تحصيلي  مـشغول بـه تحـصيل     
چنين رعايت نسبت دختر و پسر در هر        تناسب تعداد دانشجويان هر دانشكده به كل دانشجويان و هم         

-اي نسبتي به  گيري طبقه  نفر با استفاده از روش نمونه      374به نسبت آن در جامعه، تعداد       و  دانشكده  
. صورت در دسترس انتخاب شدند

:پژوهشابزارهاي 
اي الرنس است  ماده72س تصور از خدا، بازسازي مقياس مقـيا : (GIS)17مقـياس تصور از خدا  

 براساس اين مقياس، مظاهري و      .شناسـي بـه فارسـي برگردانده شد       كـه توسـط متخصـصان زبـان       
6 در   »فرهنگ جامعه اسالمي  «اي تـصور از خـدا را بـا توجه به             مـاده  33مقـياس   ) 1384 (همكـاران 

عنوان زيرمجموعه و فرم كوتاه شده قياس را بهاين م) 1997 (18الرنس.زيـرمقياس، بازسـازي كـردند   
.پرسشنامه تصور از خدا ساخت

) GII (20پرسشنامه تصور از خدا   ) 1999،  19نقل از هال و سورنس    به( 1991ايـن محقـق در سال     
 نفـري از بزرگـساالن آمريكايـي اجرا و آن را            1580 مقـياس روي يـك نمـونه         8اي را بـا      مـاده  ،156

ها در مطالعات متعدد ايـي و روايي اين مقياس و همبستگي دروني زيرمقياس  پاي. هنجاريابـي نمـود   
21مانك). 1999 و هال و سورنس،    1997مراجعه شود به الرنس،     (بخش گزارش شده است     رضـايت 
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 بدست آورده 82/0نيـز در پـژوهش خـود پايايي اين مقياس را توسط ضريب آلفاي كرونباخ      ) 2003(
.است

، »22تاثيرپذيري«داراي شش مقياس اصلي     ) 1384مظاهـري و همكاران،     (مقـياس تـصور از خـدا        
است كه هر يك از مواد      »27خيرخواهي«و  »26پذيرندگي«،  »25چالش«،  »24حضور«،  »23مـشيت الهـي   «

ها پس از مطالعه هر آزمودني. باشدايـن مقـياس توصـيف كوتاهـي از چگونگـي تـصور فرد از خدا مي                
5هاي خود در رابطه با تصور از خدا بر روي يك مقياس  حاالت و تجربهجملـه، ميـزان تطابق آن را با     

در مورد هر زيرمقياس هرچه نمره محاسبه . كننددرجـه اي از كامالً مخالف تا كامالً موافق، تعيين مي     
از خداتري مثبتتر باشد، تصور فرد از خدا در آن زيرمقياس بهتر و در مجموع، فرد تصور     شـده بزرگ  

 نفر از دانشجويان اجرا و پايايي آن توسط    30يـن مقياس در مطالعه مقدماتي پژوهشگر بر روي          ا. دارد
بـراي بدسـت آوردن روايـي اين مقياس از روش روايي محتوايي           .  بدسـت آمـد    86/0آلفـاي كـرونباخ     

گيري قرار گرفت و ضريب  مورد اندازه  28سـپس پايايـي آزمـون بـا روش اجـراي مجدد           . اسـتفاده شـد   
پايايي و  87/0 پيرسـون بـراي محاسبه ميزان همبستگي بين نمرات دو بار اجراي آزمون               همبـستگي 

. بدست آمد89/0پرسشنامه در اين پژوهش از طريق ضريب آلفاي كرونباخ 

بـراي سنجش ميزان مذهبي بودن والدين از پرسشنامه   : 29پرسشنامه ميزان مذهبي بودن والدين  
با اين پرسشنامه سطح    ) 1998(گرنكويست  . اده شـده اسـت    اسـتف ) 1998(اي گرنكويـست     مـاده  16

شان در دوران كودكي تجربه كرده و       طور جداگانه به شكلي كه فرزندان     مذهبـي بـودن والدين را به      
مقياس فوق شامل عباراتي    . اي براي هر والد ارزيابي كرد      ماده 8، براساس مقياسي    آورندخاطـر مي  بـه 

هاي مذهبي، شركت در مراسم ديني، اهميت عقايد        ين، خواندن كتاب  از جمله ميزان دعا خواندن والد     
ضـريب همساني دروني اين آزمون را از طريق         ) 1998(گرنكويـست   . بـود ...مذهبـي بـراي والـدين و      

ها در پژوهش حاضر از آزمودني  .  بدست آورد  92/0 ماده   8ضـريب آلفـاي كـرونباخ بـراي هـر والد در             
6ن والدين خود را با ارزيابي هر يك از جمالت در يك مقياس خواسـته شـد تـا ميـزان مذهبـي بـود          

بر ) 1383(زاده  اين پرسشنامه توسط شهابي   .  موافق تعيين كنند   اي از كـامالً مخالـف تـا كامالً        درجـه 
ها در همبستگي كرونباخ  هماهنگي دروني ماده  ،انجام شده روي دانـشجويان دانـشگاه شـهيد بهـشتي          

چنين پايايي آزمون با روش اجراي مجدد و        هم.  بدست آمد  89/0 و   94/0بـراي پـدر و مـادر به ترتيب        
ضـريب همبستگي پيرسون براي محاسبه ميزان همبستگي بين نمرات دو بار اجراي آزمون براي پدر                

ضريب همساني دروني پرسشنامه در اين     ). منبع قبلي (  بدست آمد    85/0 و   90/0و مـادر بـه تـرتيب        
.تعيين گرديد92/0پژوهش از طريق ضريب آلفا

/...بع متفاوت شناخت ديني و ميزان مذهبي بودن والدين، منا
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بخش اول مشخصات فردي، شامل . ايـن پرسشنامه شامل دو بخش است : پرسشنامه محقق ساخته 
. شودميها  مـواردي در مـورد سـن، جـنس، ميزان تحصيالت، رشته تحصيلي و نام دانشكده آزمودني                

هاي وزششناخت و آم  (اي درخصوص منابع تربيت ديني      بخش دوم پرسشنامه يك سؤال چهار گزينه      
خانواده، مدرسه و معلمان، اماكن مذهبي و       (ها  ها پس از انتخاب يكي از گزينه      آزمودني. اسـت ) دينـي 

هاي ديني من از    بيشتر شناخت و آموزش   «:شونددر هـر سـؤال، بـه چهار گروه تقسيم مي          ) شخـصي 
 مدرسه، هاي ديني من از طريقبيـشتر شناخت و آموزش    «؛  »ام بـوده اسـت    طـريق اطالعـات خانـواده     

هاي ديني من از طريق اماكن مذهبي مثل        بيشتر شناخت و آموزش   «،  »معلمـان و دوستانم بوده است     
سرانجام خودم به تنهايي و بدون هيچ كمكي از طريق       « و   »هـاي مذهبـي بوده است     مـسجد و كـالس    

.»امهاي ديني را كسب كردهشناخت و آموزش... مطالعه و 

هايافته
هاي تصور از   ها، ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آنان را در زيرمقياس         ني تعداد آزمود  1جـدول 

.  دهدشان نشان ميخدا در ارزيابي آنان از ميزان مذهبي بودن والدين

هاي تصور از خدا در ميزان ها، ميانگين و انحراف استاندارد خرده مقياس تعدادآزمودني-1جدول 
ليل واريانس يكراهه آن والدين و نتايج تحمذهبي بودن

نتايج آزمون تعقيبي 
شفه

p F درجه 
آزادي

انحراف 
استاندارد

ميانگين تعداد شاخص
ميزان مذهبي بودن والدين

زير 
مقياس

52/2 96/15 173
96/2 28/14 125
26/2 88/14 47

هر دو والد باال با هر دو 
والد پايين

000./ P <

001./ 70/9 373

21/2 82/14 29

                           پدر و مادر باال
أثيرپذيري             پدر و مادر پايينت

                      مادر باال و پدر پايين
                      پدر باال و مادر پايين

48/2 24/15 173
22/3 75/13 125
69/2 27/14 47

هر دو والد باال با پدر 
ومادر پايين

001 ./ P <

001./ 10/7 373

93/2 17/14 29

                             پدر و مادر باال
مشيت الهي           پدر و مادر پايين
                      مادر باال و پدر پايين
                      پدر باال و مادر پايين

43/3 46/18 173
27/3 13/18 125
45/3 25/18 47

86./ 24/. 373

39/3 18/18 29

                             پدر و مادر باال
پذيرندگي              پدر و مادر پايين
                      مادر باال و پدر پايين
                      پدر باال و مادر پايين

99/1 58/14 173
97/1 28/14 125
99/1 60/14 47

38./ 02/1 373

08/2 05/14 29

                       پدر و مادر باال
خيرخواهي            پدر و مادر پايين
                      مادر باال و پدر پايين
                      پدر باال و مادر پايين

86/3 07/25 173
50/4 56/23 125
25/4 51/22 47

هر دو والد باال با هر دو 
والد پايين

028 ./ P <

002./ 02/5 373

20/5 21/24 29

                            پدر و مادر باال
حضور                  پدر و مادر پايين
                     مادر باال و پدر پايين
                      پدر باال و مادر پايين

27/2 33/14 173
20/2 05/14 125
31/2 19/14 47

77./ 37./ 373

66/2 13/14 29

                             پدر و مادر باال
چالش                   پدر و مادر پايين
                     مادر باال و پدر پايين

در پايين                      پدر باال و ما
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هاي تصور از خدا     نشان داده شده است ميانگين تمامي خرده مقياس         1طور كه در جدول     همان
.استاند، باالتر   كردهها ميزان مذهبي بودن هر دو والد خود را باال ارزيابي            در مواردي كه آزمودني   

 تصور از خدا در سطوح مختلف        »حضور« و   »مشيت الهي «،  »تأثيرپذيري«هاي  زيرمقياستفاوت در 
هاي  با توجه به نتايج آزمون تعقيبي شفه تفاوت           .داردسطح معناداري قرار   در مذهبي بودن والدين  

هر دو والد با سطح      « و   »هر دو والد با سطح مذهبي باال       « بين دو گروه      ،هامعنادار در اين زيرمقياس   
.باشد مي»مذهبي پايين

هاي تصور از خدا در منابعها، ميانگين و انحراف استاندارد خرده مقياس تعداد آزمودني-2جدول 
 تربيت ديني متفاوت و نتايج  تحليل واريانس يكراهه آن

نتايج آزمون تعقيبي 
شفه

p F درجه 
آزادي

انحراف 
استاندارد

ميانگين تعداد شاخص
منابع تربيت ديني

زير
مقياس

60./ 69/3 186
67./ 45/3 119
67./ 29/3 20

خانواده و مدرسه 
021 ./<p

خانواده و خودم 
034 ./<p

001./ 03/6 373

62./ 40/3 49

                               خانواده
تأثيرپذيري                  مدرسه و معلمان
                                اماكن مذهبي

م به تنهايي                               خود

58./ 69/3 186
68./ 53/3 119
79./ 33/3 20

خانواده و خودم 
044./<p

003./ 63/4 373

82./ 37/3 49

                               خانواده
مشيت الهي                 مدرسه و معلمان
                                اماكن مذهبي
                          خودم به تنهايي

62./ 52/3 186
61./ 41/3 119
56./ 07/3 20

خانواده و اماكن 
p>/. 012مذهبي 

01./ 46/3 373

65./ 47/3 49

                               خانواده
پذيرندگي                   مدرسه و معلمان
                     اماكن مذهبي
                               خودم به تنهايي

36./ 27/3 186
35./ 22/3 119
35./ 11/3 20

24./ 39/1 373

38./ 22/3 49

                               خانواده
خيرخواهي                  مدرسه و معلمان
                           اماكن مذهبي
                               خودم به تنهايي

62./ 08/4 186
69./ 87/3 119
78./ 60/3 20

خانواده و اماكن 
p>/. 036مذهبي 

004./ 58/4 373

77./ 90/3 49

                               خانواده 
                     مدرسه و معلمانحضور   

                                اماكن مذهبي
                               خودم به تنهايي

53./ 55/3 186
52./ 45/3 119
64./ 42/3 20

17./ 64/1 373

52./ 39/3 49

                               خانواده
چالش                        مدرسه و معلمان
                                اماكن مذهبي
                               خودم به تنهايي

/...ميزان مذهبي بودن والدين، منابع متفاوت شناخت ديني و 
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هاي تصور از خدا را  مقياس ها، ميانگين و انحراف استاندارد نمرات خرده        تعداد آزمودني   2جـدول   
هاي تصور از خدا  در تمامي       ميانگين خرده مقياس  . در مـنابع مخـتلف تـربيت ديني نشان داده است          

اند هايـي كه منبع تربيت ديني خود را كسب اطالعات از طريق خانواده ذكر كرده              مـوارد در آزمودنـي    
 تصور از خدا   »حضور« و   »پذيرندگي«،  »مشيت الهي «،  »تأثيرپذيري«هاي  زيرمقياس تفاوت   .استباالتر  

 بين  عمدتاًمعنادارهاياجراي آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه تفاوت       . دارندسـطح معناداري قرار   در
.باشدكسب اطالعات ديني از طريق خانواده با ديگر منابع مي

بحث 
دين، منابع  ميزان مذهبي بودن وال   بررسي  درخصوص  هـاي تحقـيق حاضـر     تحلـيل داده  تجـزيه و  

مشيت «،  »تأثيرپذيري«هاي   را در زيرمقياس   يتفاوت معنادار مـتفاوت شـناخت ديني و تصور از خدا،          
نتايج . دهدميها با سطوح مذهبي متفاوت نشان        مقـياس تـصور از خدا، بين گروه        »حـضور « و   »الهـي 

ذهبي هر دو والد    هايي كه سطح م   هاي معنادار در بين گروه    آزمـون تعقيبـي شفه نشان داد كه تفاوت        
خـود را بـاال ارزيابـي كـرده بودند با گروهي كه سطح مذهبي هر دو والد خود را پايين ارزيابي نموده                       

چنين در تجزيه و تحليل هر كدام از سؤاالت اين نتيجه بدست آمد كه در تصور از                 هـم . اسـت بـودند،   
ميزان مذهبي بودن هر دو (روه عنوان حامي، در دسترس، مراقب و راهنما و پاسخگو بين دو گ        خـدا به  

 بدين ترتيب كه در     .هاي معنادار وجود دارد   تفاوت) والـد بـاال و ميزان مذهبي بودن هر دو والد پايين           
تر و در گروهي كه ميزان      گروهـي كـه ميـزان مذهبـي بـودن هـر دو والد باالست تصور از خدا مثبت                  

تصور از خداي دور، غيرقابل دسترس،      (تر  مذهبـي بـودن هـر دو والد پايين است، تصور از خدا  منفي              
ي هاهاي حاضر با يافتهنتايج يافته. باشدمي...) هايش را به حال خودش رها كرده است    خدايـي كـه بـنده     

ــيچ  ــه1990 (30، مانيــنگ)2002(هان ــيچ، ، ب ... و) 1983 (31، گورســاچ و اســميت)2002نقــل از هان
. همخواني دارد

مطالعـه خود نشان دادند كه نگرش مذهبي والدين بر دينداري     در  ) 2004(دي روس و همكـاران      
تر باشند، نوجوانان رفتارهاي اخالقي و تعهد ديني بيشتري نوجـوانان اثـر دارد و هرچه والدين مذهبي        

تر خدا را   نيز نشان داد كه افراد مذهبي     ) 1983(هاي گورساچ و اسميت     نتايج يافته . دهـند نـشان مـي   
در تحقيق ) 2001(دي روس و همكاران . كنند تا گروه غيرمذهبي تصور ميبيـشتر پاسخگو و مسئول  

ها پايين بود يا در وجود خدا شك داشتند، تصور          خود نشان دادند والديني كه ميزان مذهبي بودن آن        
هاي  كه تصور فرزندان از خدا در خانوادهاست اين در حالي    .شان از خدا كمتر دوستدارانه بود     فـرزندان 

چنين دي هم. شان و مثبت بوده است، كه با يافته پژوهش حاضر همخواني دارد     بيه والدين مذهبـي ش  
گـزارش كـردند كـه بـسته به ميزان مذهبي بودن مادر، در تصور     ) 2003 و 2001(روس و همكـاران     
تر تفاوت معنادار وجود دارد و هرچه والدين مذهبي       ... عنوان دوست، خالق، مراقب و    كـودك از خـدا به     
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طور مثال مادراني كه    به. عنوان پاسخگو و مراقب بيشتر است     ند نمـره كودكان در تصور از خدا به        باشـ 
شان خدا را دور و غيرقابل دسترس تصور كرده         نپايبـندي واقعي به هيچ فرقه مذهبي نداشتند كودكا        

.بودند
پذيري اي از جامعهبهعنوان جنهاي مذكور محققان ميزان مذهبي بودن والدين را به   در تبيـين يافـته    

مي         دينـ  فرزندان  براي  نقل از گرنكويست، به،  1993(باتسون  ). 2004دي روس و همكاران،     (دانند  ي 
كننده ارتباط فرد با خدا، ميزان مذهبي بودن والد     بينيترين عامل پيش  گـزارش كـرد كه مهم     ) 1998
ان تقويت والدين و الگوبرداري ميز(او بـراي توضـيح ايـن ارتـباط از نظـريه يادگيري اجتماعي             . اسـت 

در مطالعه خود در تفاوت بين تصور از خدا در بين           ) 2002(چنين هانيچ   هـم . سـود جـست   ) رفـتاري 
طور كلي تصاويري كه     كه به  كندميهـاي مذهبـي و غيرمذهبي، اشاره        كـودكان و نوجـوانان خانـواده      

عنوان عاشق ي تصورشان را از خدا بهاطور برجستهاند به كـودكان خانـواده هاي مذهبي از خدا كشيده        
-كه نمادهايي كه توسط نوجوانان خانوادهدر حالي. دهدها نشان مي  و مـراقب يا موجودي دوستدار آن      

كار برده شد نه تنها حامل معاني منفي بود، بلكه نمادها به هـاي غيرمذهبـي در تـصورشان از خـدا به     
گيرد كه تصاوير هانيچ سپس نتيجه مي. جود ندارد ايـن نكـته اشـاره داشـت كه خدا مرده است و يا و              

كنند قابل كـشيده شـده ايـن كودكان از خدا با تأثير محيط اجتماعي معيني كه افراد در آن رشد مي           
توجـيه اسـت، چـرا كـه ارتباط نزديك با محيط مذهبي منجر به ثبات ديني در طي دوران كودكي و                     

 سالگي خداي كودكان شخصي و خصوصي       9ه تا سن    معتقد است ك  ) 2002(هانيچ  . شودنوجواني مي 
باشد اما بعد از آن تصور از خدا تحت تأثير          شـان مـي   اسـت و تحـت تأثيـر تـصور كـودكان از والـدين             

هاي در محيط مذهبي، تصور كودكان از خدا توسط آموزش        . اندمحيطـي اسـت كـه در آن رشد كرده         
گيرد و خداي تصور شده كودكان خدايي در    والـدين و بافـت اجتماعـي آن محيط تحت تأثير قرار مي            
يا اعتقادي به خدا ندارند يا ، هاي غيرمذهبي دسـترس، پاسـخگو و حامـي اسـت امـا نوجوانان خانواده            

.تصور آنان از خدا، خدايي دور و غير پاسخگو است
هاي مذهبي با توجه به محتواي      نيـز معتقد هستند كه در خانواده      ) 2001(دي روس و همكـاران      

تر شكل  خصوص خدا، تصور از خدا راحت     ها و آموزش در مورد مفاهيم ديني به       بيت مذهبـي، بحث   تـر 
هاي مذهبي  شان آموزش دهند فرزندان كه اجازه نمي  هاي غيرمذهبي به دليل اين    گيرد اما خانواده  مـي 

كل طور شناختي تصور از خدا را شمـثل شـركت در مناسـك و يـا تجـربه آن را داشته باشند، فقط به      
.  دهندمي

وي معتقد است نوجواناني كه در      . كنددر ايـن رابطـه به نكته ديگري اشاره مي         ) 1998(كاباريـك   
تر و پاسخگوتر هستند،    تر، با وجدان  اند به علت فرامن رشد يافته     هـاي مذهبـي بـه دنـيا آمده        خانـواده 

 خود كه بر نوجوانان و     اين محقق در پژوهش   . باشدبنابـراين تـصور آنـان از خـدا نيـز پاسـخگوتر مـي              
 نتيجه گرفت كه مذهب     ، انجام داده  32هـاي پروتستان، ارتدكس و منكران خدا      شـان در گـروه    والـدين 

/...ميزان مذهبي بودن والدين، منابع متفاوت شناخت ديني و 
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شخـصي افـراد و تصور از خود به اضافه روش تربيتي و تربيت ديني والدين در تصور از خدا تأثيرگذار                     
بدون هيچ شرطي در درجه اول      دهد كه ايمان به خدا و دوست داشتن او          كاباريـك توضيح مي   . اسـت 

 سپس .كند، قرار داردتحـت تأثيـر يادگيـري خانوادگـي، جايـي كه كودك اولين عشق را دريافت مي             
گيرد كه تصور افراد از خدا بازنمايي ذهني وابسته به تجربه حقيقي در خانواده و يا كليسا با                  نتيجه مي 

توان از عواملي كه در اين تغييرات مؤثر است مي         البته تصور از خدا قابل تغيير است و          .افـراد مهـم است    
جو خانواد    بـه  موزش   گ   در . هـاي دينـي ارائـه شده از طرف خانواده، اماكن و مؤسسات اشاره كرد          ي، آ

فرضـيه انطباقـي تجديدنظـر شده نيز توجه به اين نكته تأكيد شده كه ميزان مذهبي بودن مراقبان و         
).2002، 1998گرنكويست، (خدا نقش اساسي دارد بيني تصور از پذيري ديني در پيشجامعه

هـاي پـژوهش حاضـر تفـاوت معنادار تصور از خدا در منابع متفاوت شناخت ديني     از ديگـر يافـته   
هاي تصور از خدا به جز  تمام خرده مقياسشـده است  مـشخص  2طـور كـه در جـدول     همـان . اسـت 

تعقيبي  معنادار دارند و نتايج آزمون        در منابع شناخت ديني متفاوت، تفاوت      »خيرخواهي« و   »چالش«
 تجزيه و .باشدهاي معنادار عمدتاً بين منبع اطالعاتي خانواده با ديگر منابع مي          شـفه نشان داد كه تفاوت     

شناخت و اطالعات   (هـا به اين نكته اشاره داشت افرادي كه منبع تربيت ديني             تـر داده  تحلـيل دقـيق   
عنوان قدرتمند، حامي و پشتيبان،     رين نمرات را در تصور از خدا به       باشد، باالت ها خانواده مي  آن) دينـي 

هايي كه منبع تربيت ديني مدرسه و معلمان را انتخاب           آزمودنـي  ،انـد مـراقب و راهـنما بدسـت آورده       
 افرادي  ،جاستنكته جالب توجه اين   . اندكـرده بودند باالترين نمرات را در اين نوع تصور از خدا داشته            

هاي اند، تصورشان از خدا نسبت به گروه      يت ديني خود را اماكن مذهبي در نظر گرفته        كـه منـبع تـرب     
هاي تفاوت. گيرتر بوده و نمرات باالتري را در تصور از خداي دور و غيرقابل دسترس داشتند          ديگـر سخت  

اده  تصور از خدا با منبع اطالعاتي خانو       »حضور« و   »پذيرندگي«هاي  ياسمعـنادار ايـن گـروه در زيـرمق        
در ايـن دو زيـرمقياس بـر ارتباط بين فرد با خدا و تصوري كه براساس اين ارتباط ساخته                    . باشـد مـي 

شود افراد با منبع اطالعاتي اماكن مذهبي به        طور كه مشاهده مي   همان. شودشـده اسـت، تأكـيد مـي       
ه ايمن بودن گا كه به پناه  »حضور« و   »پذيرندگي«هاي  گيرانه از خدا در زيرمقياس    خاطـر تـصور سخت    

طوربه. اندها بدست آورده  ترين نمرات را نسبت به ديگر گروه      ، پايين )1997الرنس،  (خـدا اشـاره دارد      
، باالترين نمره »قدر خوب نيستم كه خدا مرا دوست داشته باشد        آن«: مثال اين افراد در جمالتي مانند     

ترين نمره را   ، پايين » مرا دوست دارد   دانم كامل نيستم، اما خدا به هر جهت       مي«: و در جمالتـي مانند    
.اندها كسب نمودهنسبت به ديگر گروه

هايي كه منبع تربيت ديني را اطالعات و شناخت         نكته ديگر توجه به اين مطلب است كه آزمودني        
ها اند كه خيلي در سرنوشت زندگي آنخـود در نظـر گـرفته بودند، خدا را بيشتر اين طور تصور كرده         

در اين گروه، . رسند ميانهايش يـا حتـي اگر طبق دستور خدا عمل نكنند به خواسته        دخـيل نيـست،   
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 كه هر دو به »مشيت الهي« و »تأثيرپذيري«هاي هـا بـا كـسب كمترين نمرات در زيرمقياس        آزمودنـي 
در . دارند) خانواده و مدرسه و معلمان    (بعـد كنتـرل تعلـق دارنـد، تفـاوت معـناداري با دو گروه ديگر                 

 قدرت فرد و قدرت خدا در ارتباطي تنگاتنگ با هم           »مـشيت الهي  « و   »تأثيرپذيـري «هـاي   ياسزيـرمق 
دهنده اين مطلب است كه در اين گروه از افراد براي خدا بعد     نتايج نشان ). 1997الرنـس،   (باشـد   مـي 

كنتـرل و قـدرت تـصور نـشده است و در مجموع تصور از خدا در منبع تربيت ديني شناخت شخصي      
.باشدگيرانه ميسهلبسيار 

پذيري در تعيين و ميزان  كه جامعه استهـاي فـوق اشـاره به اين نكته ضروري            در تبيـين يافـته    
اسپيلكا و همكاران، (هاي مهم دين اثر دارد    عـنوان يكي از جنبه    اعـتقادات دينـي و تـصور از خـدا بـه           

باشند رزندان، والدين مي  پذيري ديني ف  ترين عامل در جامعه   طـبق مطالعـات محققـين مهـم       ). 2003
پژوهشگران بسياري به نقش مهم    ). 1383؛ شهابي زاده،    2002و  1998مـراجعه شود به گرنكويست،      (

شان اشاره  ها و عملكردهاي ديني در فرزندان     هـاي انتقالـي از سـوي والـدين در رشـد نگرش            آمـوزش 
نقل از اسپيلكا و    ، به 1988 (33كورنـوال ). 2003مـراجعه شـود بـه اسـپيلكا و همكـاران،            (انـد   داشـته 

محققان اشاره . باشدتر از بقيه موارد مياعتقاد دارد نقش والدين در اين حيطه مهم  ) 2003همكـاران،   
هاي تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به صورت كنترل تأثير عامل  اند كه نقش والدين مي    داشـته 

گر، مثالً از طريق حضور در كالس        د 34لـشركت و دارن  ). منبع قبلي (ي باشد   ـمذهبهاي  ها يا مكان  ي

شان را نه فقط از طريق خصوصيات موقعيتي        ين بــر كسب تربيت ديني فرزندان     تأثيـر والـد   ) 1999(
دانند، و  و نيز فراهم آوردن يك محيط اجتماعي هدايت كننده مي         هاها، بلكه از طريق انتقال ارزش     آن

.نيل به كمال تربيتي استترين عامل براي البته حمايت والدين مهم
ها منتقل  ها و حتي خرده فرهنگ    معتقد است اطالعات ديني كه توسط فرهنگ      ) 2001 (35هانـان 

هاي تربيتي و براساس فرهنگ و كتب مقدس        والدين و مدارس براساس ريشه    . شود، متفاوت است  مـي 
كنند و به فرزندان انتقال ميعنوان والدين، معلم و يا پادشاه توصيف خـود، خـدا را در نـزد فرزندان به         

هاي پيشين در مورد تأثير     نيـز معـتقد هستند كه پژوهش      ) 2003(دي روس و همكـاران      . دهـند مـي 
 كه والدين به دليل اندطور كلي نشان دادههاي مختلف ديني به   آمـوزش والـدين و مـدارس بـر جنـبه          

پذيري  نتيجه گرفتند كه جامعه    چنينآنان  . شان نقش بيشتري بر عهده دارند     ارتباط بيشتر با فرزندان   
روش. استهاي افراد در ساخت مفاهيم آنان از خدا     دينـي در خانه، عامل اصلي در شكل دادن تفاوت         
گذارند به وسيله صحبت در آن مورد يا ابراز تصور از  مهمـي كه والدين بر تصور كودكان از خدا اثر مي          

.باشدشان ميخداي خودشان به فرزندان
تصور از  . هـاي تحقـيق حاضر بدست آمدن تفاوت در نوع تصور از خدا است             يگـر در يافـته    نكـته د  

دي روس و همكاران    . باشدخدايـي كه توسط منبع خانواده است، بيشتر تصوري ارتباطي و حامي مي            
عنوان كـه نتـيجه گـرفتند كودكانـي كـه تصورشان از خدا به     در مطالعـات خـود ضـمن ايـن        ) 2001(

/...ميزان مذهبي بودن والدين، منابع متفاوت شناخت ديني و 
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 نشان دادند اثر    ؛هاي خانوادگي هستند   بيـشتر تحـت تأثير آموزش      ، و هـادي بـوده     دوسـتدار، مـراقب   
اين محققان اشاره داشتند كه والدين      . باشدوالـدين و معلمـان بـر تـصور كـودكان از خدا متفاوت مي              

كه معلمان هاي ارتباطي تصور از خدا مثل دوست، حامي و مراقب تأثير دارند، در حالي          بيشتر بر مؤلفه  
رسد تفاوت در تصور از خدا در       نظر مي به. گذارندر بـر محـتواي تقدسـي تـصور از خدا تأثير مي            بيـشت 

دي روس و . استهاي متفاوت والدين با معلمان و يا مربيان ديني     مـنابع تـربيت دينـي ناشي از نقش        
از... معتقد هستند خصوصيات مراقب، حامي، در دسترس بودن و دوست داشتن و           ) 2001(همكاران    

كه آموزش نظام ارزشي به وسيله مدرسه و معلمان و          ـ فرزندي است، در حالي    خصوصيات ارتباط والد  
البته بايد خاطر نشان كرد نوع رفتار و محتواي آموزشي نيز در            . پذيرديـا مـربيان دينـي صـورت مـي         

زارش گ) 2001(طور مثال دي روس و همكاران       به. باشدگيـري متفاوت تصور از خدا دخيل مي       شـكل 
اي از خدا ها نيز تصور دوستدارانهكـردند تصور از خدا در ميان كودكاني كه مربيان و معلمان ديني آن     

اند كه اگر معلمان    اين پژوهشگران اشاره كرده   . اند، بيشتر دوستدارانه، حامي و مراقب بوده است       داشته
شند كه با فهم كودك و ها داشته باگيـري در يادگيـري آداب و آموزش     و مـربيان دينـي روش سـخت       

منبع (شود  دار مي  و فاصله  انهگيرنوجـوان سـازگار نباشـد، تـصور كـودكان و نوجـوانان از خدا، سخت               
).قبلي

هاي ، عدم تناقض در محتواي تربيت و آموزش     استگيري تصور از خدا مهم      نكـته ديگـري كه در شكل      
به    دي  تا نوجوانان دچار ، ديني استخـصوص فهـم از خـدا بـين خانـواده و آموزش توسط رهبران            ني 

ضمن تأكيد بر اهميت مطلب ) 2002، 37نقـل از بك   ، بـه  1985 (36اسـچئم . تـناقض و گيجـي نـشوند      
دهندگان اعم از والدين، معلمان و پيـشين خاطرنـشان كـرد صـحت و درسـتي گفـتار و عمل آموزش            

. باشدمربيان آموزشي در اماكن مذهبي نيز خيلي مهم  مي
هاي             تواند تفاوت در نگرش   تفاوت تصور از خدا در منابع تربيت ديني متفاوت مي          آخـرين نكـته در    

هاي در مطالعات خود نتيجه گرفتند كه در گروه       ) 1964(اسپيلكا و همكاران    . ـ فرهنگي باشد  اجتماعـي 
 الگوهاي هاي ديني مختلف، تصور متفاوتي از خدا وجود دارد كه اين قبيل        ل آموزش گوناگـون بـه دلـي     

نيز ) 1995 (38هرتل و داناهو  . باشدهـاي اجتماعي متفاوت آنان، مرتبط مي      مفهـوم از خـدا بـا نگـرش        
ها، تر مثل فرقه  اعـتقاد دارند تصور از خدا نه فقط از نگرش شخص بلكه از واحدهاي اجتماعي كوچك               

.چنين خانواده تأثيرپذير استهاي مذهبي و همگروه
كننده گيري تصور از خدا تنها عامل دخالت       كه در شكل   نكته تأكيد شود  اين بايستي بر    پاياندر  

بلكه هاي كسب شده نيست،    ميزان مذهبي بودن خانواده و يا تفاوت در منابع اطالعات و آموزش               
... ها، جنسيت، بافت مذهبي جامعه و     هاي تربيتي، سن آزمودني   ها، عواملي چون سبك   مطابق پژوهش 

 با توجه به    بنابراين.  در نظر گرفته شود   بايد)  1382ياره،  تقي  (»من«تحول  ، سطح   )2004دي روس،   (
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 با منابع متفاوت شناخت ديني و با كنترل عوامل           ييهاگروهتحقيقات در است  زم   ال عوامل ذكر شده  
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