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ــ ــه  يبررس ــاراييرابط ــانواده و  ك خ

  تيبا بحران هو ينداريد
  

  ۲و دكتر علي دالور ۲، دكتر حسن احدي۱يمحمود نجف  :گاننويسند

  

  دانشگاه عالمه طباطبايي شناسي رواندانشجوي دكتري  .۱

  استاد دانشگاه عالمه طباطبايي .۲

  

   چكيده

 آموزان ت در دانشيبحران هو با ينداريخانواده و د كاراييرابطه  يبررس ،هدف از پژوهش حاضر

علـوم   يليتحصـ هاي  هرستان در رشتيه سوم دبيآموز دختر و پسر پا دانش ۳۱۲منظور   بدين .است

 ۲۸۷تاً يانتخاب شدند كه نها اي مرحلهچند اي  خوشهگيري  با روش نمونه ياضيو ر ي، انسانيتجرب

 كـارايي پرسشنامه  ،ن پژوهشيدر امورد استفاده  ابزار .ل آماده شديتحل ه ويتجز يپرسشنامه برا

ـ آزمـون معبـد و آزمـون هو    ،(family assesment devic: FAD)خانواده  . بـوده اسـت   يت شخصـ ي

ون گام يو رگرس يسه دو گروه، همبستگيمقا يبرا »تي« يآمار هاي روشآمده با  دست هاي به هداد

ـ  ينتا. ل قرار گرفتيه و تحليبه گام مورد تجز بـا   ينـدار يخـانواده و د  اييكـار ن يج نشان داد كـه ب

و حل  ها نقش يعني ،خانواده هاي كارايي هن سازيب. ت رابطه معكوس معنادار وجود دارديبحران هو

ـ ين مشخص گرديهمچن. ز رابطه معكوس معنادار مشاهده شديت نيبا بحران هو  مسأله ن يد كه از ب

و سپس  ها نقشخانواده،  ي كاراييها هن سازيو از ب ،ينداريخانواده، د كاراييو  ينداريدو عامل د

ن مشاهده شد يعالوه بر ا. كنند مي نييت را تبيرات مربوط به بحران هويين تغتري بيش ، مسألهحل 

 يوجود دارد و دختران نسبت به پسـران باورهـا   معناداردختران و پسران تفاوت  يندارين ديكه ب

ـ در ا. افـت نشـد  ي معناداريت ت دو گروه تفاوين بحران هوياما ب .دارندتر  قوي يمذهب ـ ن تحقي  ،قي

ت نقـش خـانواده و   يانگر اهمين بيشد كه ا تأييدت يبر بحران هو ينداريخانواده و د كارايي تأثير

  .است نوجوانان يابي تيمذهب در هو

  

  ت، نوجوانيت، بحران هويهو ي،نداريخانواده، د كارايي :كليدي يها هواژ

  

  

  

  
  

  مقدمه

است كه  ير از تحول آدميناپذزيگراي  مرحله ،ينوجوان

ژه، هماره مورد توجـه واقـع شـده    يت ويحساس دليل به

مهــم، در  هن دوريــدر ا ير و تحــول آدمــييــتغ. اســت

. شود ي ميت تلقيپر اهم يشناخت روانو  يبدنهاي  هجنب

خود، هر كدام  هاي هدگايبر د يمتك ،پردازان رشد هينظر

كسـون  يار .انـد  سـته يدوره نگر  بـدين  خـاص  ياز منظر

(Erikson, E) ـ خـود را در ا  ياساسـ  تأكيد ن دوره بـر  ي

 identity-role)نقـش   يت در برابـر پراكنـدگ  ياحراز هو

confusion) اش  گيـري  كه شـكل  يتيقرار داده است، هو

ــأثيرتحــت  ــل ز ت ــناختي، ســتيعوام ــاع ش و  ياجتم

  ].۵و۴و۳و۲و۱[است  شناختي  روان

معتقدند  (Mccabe.M) يو مك كاب (Macros,J)ماكروز 

ت يدر احراز هو ينقش مهم ،خانواده، فرهنگ و مذهب

  

دانشور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پژوهشي ‐دوماهنامه علمي 
  دانشگاه شاهد

 دوره جديد –دهم زسيسال 
  ۱۶  شماره

 ۱۳۸۵  رديبهشتا
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ـ  ]. ۶[ كننـد  مي فاينوجوانان ا  كـه  ايـن ن يخـانواده در ع

ـ اسـت، مبنـا و پا   ين واحد اجتمـاع تري كوچك ه هـر  ي

خانواده  (Minuchin)ن ينوچيم]. ۷[است  تر بزرگاجتماع 

ـ هوگيري  را خاستگاه و كانون شكل  يو .دانـد  مـي  تي

احسـاس   :بر دو ركـن اسـت   يمتك تيمعتقد است هو

و كـوپر   (Grotevant, H.D)گروتوانت ]. ۸[ز يو تما ،تعلق

(Cooper, C.R)  ــ ۱۹۸۵در ســال ــد  ادآور شــدهي كــه ان

 يرفتـار  يامـدها يپ ،ن با فرزندانيتعامل والد يچگونگ

حسـب   ۱۳۷۹در سال  يبرجعل]. ۹[ژه به همراه دارد يو

سـاختار   ن باور اسـت كـه  يپژوهش خود بر اهاي  هافتي

ـ هوگيري  حاكم بر خانواده در شكل ـ ت انسـان دخ ي ل ي

در پژوهش خـود بـه    (Deason, D.M)دسون ]. ۱۰[است 

 ين فرديب يدلبستگ ،ن عملكرد خانوادهيمعنادار ب هرابط

شـده بـاال، در    اديدات يتمه]. ۱۱[افت يت دست يو هو

ت يهوگيري  نقش خانواده در شكل تأثيرمجموع نشانگر 

ت يــتــوان از كم نمــي گرچــه هنــوز نوجوانــان اســت،

سـخن   تـأثير ن يا يشدت و چگونگ  عنوان به يمشخص

گر، خانواده واسـط انتقـال باورهـا و    يد ياز سو. گفت

ممكـن   يگرچه تنهـا مجـرا   ،نوجوان است هايي ارزش

ن باور بود كه مـذهب از  يكسون بر ايار. شود ي نميتلق

انان در به نوجو تواند مي ا خانوادهي ينيد يق نهادهايطر

ـ  يو جمع يت فرديآوردن هو دست به رسـاند و   ياري

ـ هو]. ۱۲[آنان باشـد   ياساس يها پرسش يپاسخگو ت ي

فـرد اسـت كـه     يت عمومياز هو يبخش مهم ،يمذهب

كسـون  يار. اسـت  يو مـذهب  يفلسف هاي آرمانازمند ين

 ليتحـول را تسـه   ،يمـذهب هـاي   نيـي معتقد است كه آ

ز باعث شده تـا  ومرت انسان ايبحران هو]. ۱۳[د نكن مي

نكتـه توجـه كننـد كـه       ي بدينحين مسلهاأاز متاي  عده

ـ د در مدد پاسخ گفـتن بـه بحـران هو   يت بايحيمس ت ي

  ].۱۴[انسان معاصر باشد 

ــولتن  ــال  (Fulton, A)ف ــ ۱۹۹۷در س ي در پژوهش

ـ  يجه دست ينت  بدين ـ گيـري   ن جهـت يافت كـه ب  يدرون

در رابطـه مثبـت وجـود دارد،     ،تيو احراز هو يمذهب

نقـش   ياد شده بـا پراكنـدگ  ي يرهايكه رابطه متغ يحال

 ينقش اعمال عباد ،متعدد هاي پژوهش]. ۱۵[است  يمنف

ـ و هو يشناخت روان يرا در زندگ ت نوجوانـان متـذكر   ي

در  ينقــش مهمــ ،كــه مــذهبانــد  و نشــان داده شــده

دات يتمه. ]۱۷و۱۶،۱۲[ كند مي فاينوجوانان ا يابي تيهو

ـ و متغانگر نقـش د ياد شده بي ر خـانواده و مـذهب در   ي

اگـر نوجـوان در     ويـژه  بـه  ،نوجوانان است يابي تيهو

نقـش   يكند كه مذهب به شـكل سـنت   يزندگاي  جامعه

ـ بـر ا . كند ي ميافراد باز يدر زندگ يبارز  ،ن اسـاس ي

ـ ق حاضر ايتحق ياساس  مسأله ن اسـت كـه چـه نـوع     ي

 تيبا احراز هو ينداريخانواده و د كارايين يباي  رابطه

  .ران وجود داردينوجوانان در ا

  

  روش 

  طرح تحقيق) الف

رابطـه   يبررس ،حاضر که هدف پژوهش نيبا توجه به ا

روش  ،ت استيبا بحران هو ينداريخانواده و د ييکارا

  .ي استو همبستگاي  سهيمقا يق علّيتحق

  

  جامعه آماري و نمونه تحقيق  )ب

ــار  ــه آم ــتحق يِجامع ــر دربرگي ــده كليق حاض ــرن ه ي

رستان شهر يه سوم مقطع دبيان دختر و پسر پاآموز دانش

بـوده   يو انسان ياضير ي،تجرب علومهاي  هتهران در رشت

ــه در ا. اســت ــورد مطالع ــه م ــنمون ــژوهش ي  ۳۱۲ن پ

بوده كه با اسـتفاده  ) پسر ۱۵۶دختر و  ۱۵۶( آموز دانش

و اي  مرحلـه چنـد  اي  خوشـه گيـري   نمونه هاي روشاز 

، يب منـاطق آموزشـ  انتخـا  صـورت  بـه ساده  يتصادف

صورت گرفته ها  نيو انتخاب آزمود ها دبيرستانانتخاب 

مشـخص نبـودن    دليـل  بـه الزم به ذكر است كه . است

 هـايي  پژوهشر ياز سا يريجامعه مورد مطالعه، با الگوگ

كه در جامعه مذكور و در ارتبـاط بـا موضـوع انجـام     

پـس از  . ن شـد يـي نفـر تع  ۳۱۲حجم نمونه  ،گرفته بود

كامل پاسـخ   يدقت بي كه با هايي آن ها، رسشنامهپ يبررس

حـذف شـدند و   هـا   هداده بودند از جمع كل پرسشـنام 

که  ل آماده شديه و تحليتجز يپرسشنامه برا ۲۸۷تاً ينها

دختـر و   )۱/۴۹(نفر  ۱۴۱نفر گروه نمونه  ۲۷۷از تعداد 

ان ذکر است کـه  يشا .ندپسر بود )۵/۴۹( نفر ۱۴۲تعداد 
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 ي،تجرب در رشته علوم) ۷/۳۰(نفر  ۸۸ ها نين آزمودياز ب

) ۵/۳۴( نفـر  ۹۹و  يانسان در رشته علوم )۴/۳۲(نفر  ۹۳

ل بودنـد و رشـته   يمشغول بـه تحصـ   ياضيدر رشته ر

   .هم نامشخص بود )۴/۲( نفر ۷ يليتحص

  

  ابزار پژوهش  )ج

  (FAD)ابزار سنجش كارايي خانواده . ۱

ت كـه  ماده اسـ  ۵۳ يخانواده دارا كاراييابزار سنجش 

مك مستر  يسنجش عملكرد خانواده براساس الگو يبرا

(Mc, master model) ن ابزار در سال يا. ن شده استيتدو

 (Baldwin N)ن ييبالدو ،(Epsten. B)ن يتوسط اپشتا ۱۹۸۳

هـاي   گـي ژيف ويبا هـدف توصـ   (.Bishop, S)شاب يو ب

ـ خانواده ته يو ساختار يسازمان  ييه شـده كـه توانـا   ي

ك يبا  يف خانوادگير سازش با حوزه وظاخانواده را د

گيـري   مورد سنجش و انـدازه دهي  اس خود گزارشيمق

ـ ياول ،رانيدر ا. دهد مي قرار  منظـور  بـه  ين كوشش علم

 كـارايي سـنجش   براي يابزار سازي زانيو م يابيهنجار

. مـده اسـت  به عمل آ ۱۳۷۴ن در اينجارتوسط خانواده 

نست سه سـازه  ل عامل توايبا استفاده از روش تحل يو

. كنـد  يو نامگـذار  يين آزمون شناسايا عامل را در اي

 )۳  ،مسـأله حـل   )۲ ،ها نقش )۱ :عبارتند ازها  هن سازيا

ـ كرونبـاخ ا  يب آلفـا يان ضـر ينجار .ابراز عواطف ن ي

ـ ترت اس را بهيو كل مقها  هساز و  ۷۷/۰ ،۷۵/۰ ،۹۲/۰ب ي

 كـارايي  ،در پژوهش حاضـر . ه استكردگزارش  ۹۲/۰

قرار گرفته و  يابيان مورد ارزآموز دانشاز نظر  خانواده

 يابيان هنجاريكه توسط نجار FAD-Iاي  ماده ۴۵از فرم 

  ].۱۸[ده استفاده شده است گردي

  

  آزمون معبد  .۲

ساخته شده و  يتوسط گلزار ۱۳۷۹ن آزمون در سال يا

 را اندازه ينيد يماده است كه عمل به باورها ۲۵ يدارا

 ،عمل به مستحبات ةن در چهار حوزمواد آزمو. رديگ مي

ــت ــاي فعالي ــذهب ه ــذهب در   ي،م ــرفتن م ــر گ در نظ

ـ ا. قـرار دارد  يزنـدگ  يها و انتخاب ها گيري ميتصم ن ي

و ) پسر ۲۷۳دختر و  ۶۲۱(دانشجو  ۸۹۴ يآزمون بر رو

نفـر   ۹۴۷جمعاً ) پسر ۲۵دختر و  ۲۵( يجوان زندان ۵۲

و  زماييبازآق ين آزمون از طريا ييايپا .اجرا شده است

آمـده   دسـت  بـه  ۹۱/۰و  ۷۶/۰ب يمه كردن به ترتيدو ن

 ۹۴/۰ن آزمون يكرونباخ ا يب آلفاين ضريهمچن. است

ـ ن باور است كه آزمـون  يسازنده آزمون بر ا. است اد ي

در سطح ) يو منطق يصور(اعتبار محتوا به لحاظ شده 

ـ از طراين آزمـون  اعتبار وابسته به مالك  .ستا باال ق ي

 ۸۴/۰ب اعتبار يبا ضر يمذهبغير و يمذهب سه افراديمقا

  ].۱۹[آمده است  دست به ۷۸/۰و 

  

  آزمون هويت شخصي  .۳

ــآزمــون هو ۱۳۷۳در ســال  ياحمــد را  يت شخصــي

 DSM-IVت در يبحران هو يصيتشخ يارهايبراساس مع

انـد   اد شده عبارت بودهي يارهايمع. كرده است يطراح

در انتخاب  ديترد )۲ ،مدتاشكال در اهداف بلند )۱ :از

ــغل ــو )۳ ،ش ــتن الگ ــرا ينداش ــت يمناســب ب   ،رفاق

اشــكال در شــناخت و  )۵ ،نامناســب بــودن رفتــار )۴

ـ  هـاي  ارزشتوجـه بـه    عدم )۶ ،ينيمعرفت د   ،ياخالق

م ياخـتالل در تنظـ   )۸ ،يت نكردن تعهد گروهيرعا )۷

 ،ل خـانواده يتشك يمناسب برا ينداشتن الگو )۹ ،وقت

هـر   يسـپس بـرا  . خود نسبت به يد منفيداشتن د )۱۰

ـ با درجـات كـم تـا ز    سؤالار، يمع ـ اد طـرح گرد ي  .دي

اسـت كـه درجـات     ۳صـفر تـا    صورت به گذاري نمره

 .دهـد  نشان ميدر فرد را ت يد بحران هويف تا شديضع

نمره كل فرد با جمـع زدن نمـرات عالمـت زده شـده     

ن ياست كه در ب سؤال ۱۰ يآزمون دارا .ديآ دست مي به

ـ اصفهان اجرا گرد هاي رستانيدب از آموز دانش ۶۰ ده و ي

  ].۲۰[آمده است  دست به ۹۲/۰ب اعتبار آن يضر

  

  ها  شيوه تحليل داده )د

رسون بوده و يپ يهمبستگ يبر مبناها  هداد يل اساسيتحل

ـ ن سهم هـر  ييتع يبرا يريون چند متغياز رگرس ك از ي

ن يهمچن. ت استفاده شده استيبر احراز هو مؤثرعوامل 

ـ و بحـران هو  ينـدار يدهاي  نيانگيسه ميمقا ت در دو ي

مسـتقل انجـام    هاي هگرو يبرا »t«آزمون  براساسگروه 

  .ده استيگرد
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  ج ينتا

سـت  اشايسـته  مشاهده شده هاي  گيقبل از ارائه همبست

ـ تحق يرهـا يمربوط به متغ يفيتوصهاي  هافتيكه به  ق و ي

دختـر و پسـر   هـاي   نيدر دو گروه آزمودها  آن سهيمقا

در  هـا  نيع نمرات آزمـود يتوز كيدر جدول  .ميبپرداز

 ينداريد ،آنهاي  هخانواده و ساز ييکاراهاي  هپرسشنام

  .آورده شده استت يو بحران هو

دو گـروه دختـر و   هاي  نيانگيسه ميمقا ۲در جدول 

ت ارائـه شـده   يو بحران هو ينداريد يرهايپسر در متغ

  .است

ـ «كه  دهد مي نشان ۲مربوط به جدول هاي  هافتي » يت

ت يبحران هوهاي  نيانگيسه مياز مقا يهده شده ناشامش

ـ يسـه بـا مقـاد   يدر دختران و پسـران، در مقا  ، ير بحران

سـه  ياز مقا يمشاهده شده ناشـ  »تي«ست، اما يمعنادار ن

سه بـا  يدر مقا ،در دختران وپسران ينداريدهاي  نيانگيم

ـ ي، معنادار اسـت، بنـابرا  ير بحرانيمقاد  ينـدار ين دين ب

ــران و ــاوت  دخت ــاداريپســران تف وجــود دارد و  معن

  . از پسران است تر بيشدختران  ينداريد

ـ  يآمـده براسـاس همبسـتگ    دسـت  هاي به هافتي ن يب

  .ده استيارائه گرد ۳ق در جدول يتحق يرهايمتغ

 نشـان  ۳مشـاهده شـده در جـدول    هاي  گيهمبست

ـ دهند كـه بحـران هو   مي بـا   معنـادار رابطـه   يت داراي

، >۰۱/۰p(خانواده  كارايي، )۰۱/۰p< ،۳۵/‐=r( ينداريد

۲۰/۰‐=r(،  هـا  نقشسازه )۰۱/۰p< ،۳۲/۰‐=r(   و حـل

 معنـا ج بـدان  ين نتايا. است )۰۱/۰p< ،۲۴/۰‐=r(  مسأله

و  ها نقش، ينداريخانواده، د كاراييش ياست كه با افزا

در . كنـد  مـي  دايت كاهش پينمره بحران هو  ،مسألهحل 

و  ها نقش ي،نداريد ،هخانواد كاراييكاهش نمره  ،مقابل

ت را بـه همـراه   يش نمره در بحران هويافزا ، مسألهحل 

 يهمبستگ ،ت و سازه ابراز عواطفين بحران هويب. دارد

  ).r=۱۰/۰(افت نشد يمعنادار 

 يرهـا يبـا اسـتفاده از متغ   كـه  ايـن  يبررس منظور به

تـوان بـه    مـي  تا چه انـدازه  ينداريو د خانواده كارايي

ون گام يت پرداخت از روش رگرسيهوبحران   بيني پيش

ـ ارائه گرد ۴ج در جدول يبه گام استفاده شد كه نتا ده ي

  . است

  

  هاي آن، دينداري و بحران هويت هاي كارايي خانواده و سازه ها در پرسشنامه توزيع نمرات آزمودني      ۱جدول 

 شاخص آماري

  آزمون
  استاندارد انحراف  ميانگين  بيشينه  كمينه

  ۹۱/۲۱ ۴۱/۸۷ ۱۵۵ ۲۰  نوادهكارايي خا

  ۰۹/۱۵ ۷۴/۲۷ ۸۹ ۸  ها نقش

  ۰۲/۱۰ ۲۸/۵۰ ۶۸ ۱۰   حل مسأله

  ۱۱/۷ ۰۳/۹ ۲۸ ۰  ابراز عواطف

  ۱۳/۲۱ ۵۲/۵۸ ۹۵ ۱۴  دينداري

  ۵ ۹۴/۷ ۲۳ ۰  بحران هويت

  

  براي دختران و پسران در بحران هويت و دينداري» t«محاسبه مقادير       ۲جدول 

  ها شاخص

  جنسيت          متغير
  انحراف معيار  ميانگين

استاندارد  خطاي
  ميانگين

  درجه آزادي
»t«  محاسبه

  شده
  سطح معناداري

 بحران

  هويت 

 /۴۰۹ ۸۴/۴ ۶۹/۸  دختر
۲۷۷  ۰۱/۱  ۸۷/۰  

 /۴۲۳ ۹۱/۴ ۱۴/۸  پسر

  دينداري
 ۷۰۱/۱ ۱۹۶/۲۰ ۰۹/۵۹  دختر

۲۸۱  ۱۰۳/۲  ۰۳۶/  
 ۸۶۹/۱ ۲۷۵/۲۲ ۷۷/۵۳  پسر
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  هاي آن، دينداري و بحران هويت س همبستگي براي متغيرهاي كارايي خانواده و سازهماتري      ۳جدول 

  نقش    حل مسأله  عواطف  خانواده كارايي  دينداري  بحران هويت  متغيرها

  معناداري بحران هويت سطح
            

            

  معناداري  دينداري سطح
**۳۵۱/۰‐            

۰۰۰۱/۰            

  يمعنادار  خانواده سطح كارايي
**۲۰۹/ ‐  *۱۲۸/۰          

۰۰۰۱/۰  ۰۳۱/۰          

  معناداري  عواطف سطح
۱۰۸/۰‐  ۰۷۳/۰  **۴۵۳/۰        

۰۷۱/۰  ۲۱۸/۰  ۰۰۰/۰        

  معناداري  سطح  حل مسأله
**۲۴۶/۰‐  **۲۱۳  **۲۴۰/۰  ۰۶۳/۰      

۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۲۹۱/۰      

  معناداري  نقش سطح
**۳۲۹/۰‐  ۰۲۷/۰  **۴۹۷/۰  **۲۳۷/۰  ۵۱/۰‐    

۰۰۰۱/۰  ۶۴۳/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۳۹۳/۰    

  

  
  

  

 ۴آمـده در جـدول    دست هاي به هافتيكه    گونه همان

وارد معادله  يندارير ديمتغ ،در گام نخست دهد مي نشان

ـ مشاهده شده در ا F. ون شده استيرگرس ن مـورد در  ي

ـ يسه با مقـاد يمقا  .اسـت  ينشـانگر معنـادار   ،ير بحران

 ينـدار يانواده بـه د خـ  كارايين در گام دوم كه يهمچن

ر يسه با مقـاد يمشاهده شده باز هم در مقا Fاضافه شده، 

  .است يانگر معنادارينما ،يبحران

ـ م  دهنـده  نشان ۵جدول  ب يو ضـر  يزان همبسـتگ ي

  .ون استيرگرس هاي لك از مدين در هر ييتع

در  شـود  مـي  مشـاهده  ۵كه در جـدول     گونه همان

 ،دلــه شــدهوارد معا ينــدارير ديــمرحلــه اول كــه متغ

است / ۳۴ت يو بحران هو يندارير دين متغيب يهمبستگ

ـ از وار ۱۱۷/۰ ييكه بـه تنهـا   ـ انس بحـران هو ي ت را ي

ـ در مرحلـه دوم كـه متغ  . كنـد  مي  بيني پيش  كـارايي ر ي

چنـد   يزان همبسـتگ ياضافه شده م ينداريخانواده به د

درصـد از   ۱۴حـدود   يعني ،است ۳۸۱/۰ر برابر با يمتغ

 ينـدار يد يرهايت با استفاده از متغيوانس بحران هيوار

ب يدر مـدل دوم ضـر  . شود مي نييخانواده تب كاراييو 

 اسـت  ‐۳۲/۰برابر بـا   يندارير ديبتا استاندارد شده متغ

ـ ا .است معنادار ۰۰۱/۰كه در سطح   ب نشـان ين ضـر ي

 ينـدار يار در نمـره د يك انحراف معير ييكه تغ دهد مي

ر در نمره بحـران  ييانحراف استاندارد تغ ‐۳۲/۰موجب 

ـ خـانواده ن  كارايير يمتغ يب بتايضر .شود مي تيهو ز ي

ك انحراف اسـتاندارد  ي دهد مي كه نشان است ‐۱۶۸/۰

انحـراف   ‐۱۶/۰خانواده موجب  كارايير ير در متغييتغ

  . شود مي تير در بحران هويياستاندارد تغ

از  تـر  بـزرگ  ينـدار يد يب بتـا يكه ضـر جا  آن از

ـ ا است خانواده كارايي ـ ن متغي در  تـري  مهـم ر نقـش  ي

  .ت دارديرات مربوط به بحران هويتغ ينيب شيپ

هـاي   هك از سـاز يكدام  كه اينمشخص كردن  يبرا

نقـش  ) و ابـراز عواطـف    مسـأله ، حل ها نقش( كارايي

ـ تغ  بيني پيشدر  تري مهم ـ رات بحـران هو يي ت دارد از ي

 ۶ج در جدول يون گام به گام استفاده شد كه نتايرگرس

  .ه شده استآورد
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  تحليل رگرسيون كارايي خانواده و دينداري بر بحران هويت     ۴جدول 

  سطح معناداري  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغيير

  ۰۰۱/۰الف   ۰۶۶/۳۷  ۶۴۶/۸۱۲  ۱  ۶۴۶/۸۱۲  رگرسيون ‐۱

      ۹۲۴/۲۱  ۲۷۹  ۹۳۴/۶۱۱۶  باقي مانده

        ۲۸۰  ۵۸/۶۹۲۹  كل

  ۰۰۱/۰ب   ۵۵۹/۲۳  ۶۴۶/۸۱۲  ۲  ۲۶۷/۱۰۰۴  رگرسيون ‐۲

      ۳۱۴/۲۱  ۲۷۸  ۳۱۳/۵۹۲۵  باقي مانده

        ۲۸۰  ۵۸۰/۶۹۲۹  كل

  

  دينداري و كارايي خانواده: كننده بيني پيش) ب      دينداري: كننده بيني پيش) الف

  

  اطالعات مربوط به ضرايب رگرسيون وضريب تعيين و خطاي استاندارد تحليل شماره يك     ۵ جدول

  »t«نسبت   ضريب بتا  bضريب   متغير  گام
ضريب همبستگي 

  چند متغيره
 ضريب تعيين

استاندارد  خطاي

  برآورد

سطح 

  معناداري

  ۰۰۱/۰  ۶۸/۴ ۱۱۷/۰  ۳۴۲/۰ ‐۰۸/۶ ‐۳۴۲/۰ ‐۱۱/۸  دينداري اول

  دوم
دينداري و 

 كارايي خانواده

۶۰/۷‐ ۳۲۱/۰‐ ۷۴/۵‐ ۳۸۱/۰  ۱۴۵/۰ ۶۲/۴  ۰۰۱/۰  

۸۱/۳‐  ۱۶۸/۰‐  ۹۹/۲‐          

  

  هاي كارايي خانواده با بحران هويت تحليل رگرسيون سازه     ۶جدول 

  سطح معناداري  Fنسبت   ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع تغيير

  ۰۰۱/۰الف  ۷۹۸/۳۳  ۷۳۸/۷۴۸  ۱  ۷۳۸/۷۴۸  رگرسيون ‐۱

      ۱۵۴/۲۲  ۲۷۹  ۸۴۲/۶۱۸۰  باقي مانده

        ۲۸۰  ۵۸۰/۶۹۲۹  كل

  ۰۰۱/۰ب  ۵۱۹/۲۷  ۵۸۹/۵۷۲  ۲  ۱۷۷/۱۱۴۵  رگرسيون ‐۲

      ۸۰۷/۲۰  ۲۷۸  ۴۰۳/۵۷۸۴  باقي مانده

        ۲۸۰  ۵۸۰/۶۹۲۹  كل

  

   ها و حل مسأله نقش: کننده بيني پيش) ب    ها    نقش :کننده بيني پيش) الف

  

  

كه  دهد مي نشان ۶آمده در جدول  دست هاي به هافتي

ون شده يوارد معادله رگرس ها نقشر يدر گام اول كه متغ

F ـ يسه بـا مقـاد  ياهده شده در مقامش نشـانگر   ير بحران

  مسـأله ز كه سـازه حـل   يدر گام دوم ن. است يمعنادار

ـ يسـه بـا مقـاد   يباز هـم در مقا  Fاضافه شده،   ير بحران

 كـه  ايـن  دليـل  بـه سـازه ابـراز عواطـف    . معنادار است

ت ندارد وارد معادلـه  يبا بحران هو يمعنادار يهمبستگ

  .ون نشده استيرگرس
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  اطالعات مربوط به ضرايب رگرسيون، تعيين و خطاي استاندارد     ۷جدول 

  »t«نسبت   ضريب بتا  متغير  گام

ضريب

همبستگي چند 

 متغيره

  تعيين  ضريب
 استاندارد خطاي

  برآورد
  معناداري سطح

  /۰۰۱  ۱۰۵/۰  ۱۰۸/۰  ۳۲۹/۰  ‐۸۱۴/۵  ‐۳۲/۰  دينداري  اول

  دوم
 حل نقش

   مسأله 

۳۳۸/۰‐  ۱۷۰/۶‐  ۴۰۷/۰  ۱۶۵/  ۱۵۹/۰  ۰۰۱/  

۲۳/۰‐  ۳۶۵/۴‐          

  

  

 يب بتـا يكـه ضـر   دهد مي نشان ۷توجه به جدول 

 ‐۲۳/۰و  ‐۳۳/۰ب برابـر بـا   يبه ترت  مسألهنقش و حل 

كـه   معنـا  ؛ بديناست معنادار ۰۰۱/۰در سطح  كه است

 است و نشـان   مسألهاز حل  تر بيش ها نقش يب بتايضر

رات نقش ر در نمييك انحراف استاندارد تغيكه  دهد مي

. شـود  مـي  تير در نمرات بحران هوييتغ ‐۳۲/۰موجب 

 هـا  نقـش  ،خـانواده  هـاي كـارايي   هن سازين در بيبنابرا

  .شود مي ن عامل محسوبتري مهم

  

  گيري جهيبحث و نت

ـ پژوهش حاضـر ب  هاي هافتي ،يكل طور به انگر نقـش و  ي

 تيو بحران هو ينداريخانواده و د كارايي تأثيرت ياهم

جداگانه،  طور بهقات، هر چند ير تحقيساي ها هافتي. است

  . ق استين تحقيجه ايهمسو با نت

توان به پـژوهش گانـگ    ها مي پژوهشن ياز جمله ا

(Kang.J)  اشاره كـرد كـه    ۲۰۰۰در سال او و همكاران

 ،باشـد تـر   نشان دادند هر چه عملكرد خانواده مطلـوب 

 نگزيکام. ]۲۱[است تر  قويت خود يحس نوجوان از هو

(Cumings) ــاران ــپا شو همک ــکالت  ي ــاس مش ه و اس

خـانواده  شناسـي   بين فرد و آسـ ينوجوانان را ارتباط ب

ابراز آشکار عشق و محبت به فرزند باعث  .کنند مي ذکر

ت بخـش بـا   يمناسـبات سـازنده و رضـا    ،عزت نفـس 

ت يــاز هو يتياحســاس بــا کفــا همچنــينو  ،گــرانيد

  .]۲۲[شود مي نوجوانان و جوانان

در پـژوهش خـود    ۱۹۹۳در سال  (Bhushan)بوشان 

ت رابطـه وجـود   يخانواده و هو يين کارايافت که بيدر

 رشـد نوجـوان   يبرا يط مهميخانواده را مح يو .دارد

  .] ۲۳[داند مي

 ،انجـام داده  ۱۳۸۱در سـال   يکه جمال يقيدر تحق

و  ين نگرش مذهبيب ياز وجود همبستگ يحاک ،ها هافتي

  روانسـالمت  و  ياحساس معنـا بخـش بـودن زنـدگ    

ن مذهب باعث احسـاس معنـا بخـش بـودن     يبنابرا.بود

ت نوجـوان در مـورد   سؤاالپاسخ به  يو به نوع يزندگ

ن به نوبه خـود بـر   يکه ا شود ي ميزندگ يهدف ومعنا

بحران  يزمان ،يبه عبارت ،گذارد تأثير ميت نوجوان يهو

که شـخص بـه معنـا و     شود مي ت حليهوگيري  شکل

ش احسـاس معنـا   يپس با افزا.ابديدست  يمفهوم زندگ

ـ هو ي،و نگـرش مـذهب   يزنـدگ  يبخش ـ ت ي و  يافتگي

ـ ابـد کـه ا  ي مـي  شيز افزاين  روانسالمت   ،ن موضـوع ي

در  يو اعتقادات مـذهب  ييت معنا جويزان اهمينشانگر م

 .] ۲۴[ است افراد جامعه  روانيحفظ و بهداشت 
ـ بـه ا  ۱۹۹۷در سـال   (George.D)جورج  جـه  ين نتي

ـ رشـد هو  ،مت و عملكرد خـانواده د كه ساليرس ت را ي

ـ در هو يو عامل مهمشود  باعث مي ـ  تي نوجـوان   يابي

جه دسـت  ين نتيعشران به ا ياثن]. ۲۵[ شود مي محسوب

ـ به مـذهب و هو  ين نگرش منفيافت كه بي ت آشـفته  ي

ز نشان ين ين چاريجوكار و حس]. ۲۶[رابطه وجود دارد 

 يتيك هـو و سـب  يبه اعمال عباد يبندين پايدادند كه ب

ـ ک تحقي براساس ].۲۷[رابطه وجود دارد  ق جـامع در  ي

 »نقـش مـذهب در رفتـار نوجوانـان    «مـورد  کا در يآمر

ــيشکــا رشــد يآمر يان مــذهبآمــوز دانــش در  تــري ب

ن پژوهش چهار سـاله در  يا .گوناگون دارندهاي  هعرص
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ـ جوانان و د يق مليتحق«ر است و ينوع خود کم نظ  »ني

احتمال رها كردن مدرسه، ق يتحق نيا براساس .نام دارد

اخراج شدن از مدرسه و يا كشيدن سيگار و مشـروبات  

 انآموز دانشسه با يدر مقا يان مذهبآموز دانشالكلي در 

تـوان گفـت    مـي  نيبنـابرا  .]۲۸[است  تر کم يمذهبغير

 يپاسـخگو  تواند مي است که يار مهميمذهب عامل بس

ـ هـا   آن ت نوجوانان باشد تاسؤاالاز  ياريبس  يه آسـان ب

را  يدار و منسـجم يت پايابند و هويبتوانند خود را در 

  . خود بنا کنند يبرا

ـ بـه ا  ۱۹۹۹در سال  ينيك و مك ينيك مك جـه  ين نتي

ـ ن تعهد به مذهب و حـاالت هو يافتند كه بيدست  ت ي

 ،ياعمال عبـاد كه كردند  ها تأكيد آن .رابطه وجود دارد

ـ و هو يشناخت روان يدر زندگ ينقش مهم وان ت نوجـ ي

ـ توجه به اهم]. ۱۶[ كنند مي فايا ت و نقـش خـانواده و   ي

نقـش  ديـن در آن  ن محـور كـه   يد  جامعهيك ن در يد

كسون بر مذهب، يار تأكيدن يكند و همچن مي فايا يمهم

  .دهد ي مياريفوق  هاي هافتيه يما را در توج

ـ خانواده با تأثيردر مورد  كـه در   يد گفـت زمـان  ي

ـ  مسئوليتو  ها نقشخانواده  ـ هـر   ايه ك از اعضـا و  ي

 يسـت روشن و مناسب ن ط خانوادهين حاكم بر محيقوان

خـانواده   ين اعضـا يب يوند منسجم، محكم و عاطفيو پ

خـود را   يتواند كاركردهـا  ميو خانواده نوجود ندارد 

تواننـد   نمـي  آن يح به اجرا درآورد، اعضايصح طور به

  . داشته باشد يت ثابت و منسجميهو

ن و ينقـش والـد   ،قات نشان دادهيقكه تح   گونه همان

نوجوان  يابي تيزان هويعملكرد خانواده در م ،به تبع آن

نش بـه  يو ب ين با دادن آگاهيوالد. ار مهم داردينقش بس

مه كنند و ينده آنان را در اجتماع بيتوانند آ ينوجوانان م

ـ عملكرد نامطلوبشان به هـر دل  البته و نيفقدان والد ل ي

ماس . و بحران كند يدچار سردرگم نوجوان را تواند مي

افتند كه يجه دست ين نتيبه ا (Maas and Engler)انگلر  و

ـ اگر كودكان بدون ارتباط با خانواده رشـد كننـد و    ا ي

با خانواده نداشـته باشـند، مشـكالت     يكياحساس نزد

ت خواهند داشـت  يش از حد معمول در ارتباط با هويب

درون خـانواده،   رفتارهـا و تعـامالت  ]. ۲۹به نقـل از  [

 قـرار  تأثيرت تحت يهوگيري  را در شكلها  آن شرفتيپ

خـانواده را كـانون    »نينـوچ يم«كـه   ييتا جـا  دهد مي

ـ يدر توج. داند مي تيهوگيري  شكل ن يه وجود ارتباط ب

هر انـدازه  احتماالً د گفت كه يت بايو بحران هو ها نقش

 تر باشد و خانواده در انجام در خانواده مشخص ها نقش

مــورد نظــر بهتــر عمــل كنــد  يف و كاركردهــايوظــا

ـ ا .شـود  مي لينوجوان تسه يابي تيهو  ن سـازه نشـان  ي

خـانواده در گـرو مشـخص بـودن      كاراييكه  دهد مي

 هـاي  نقـش آن، تفاهم درباره  يف اعضايگاه و وظايجا

  .و مرزها است ها نقشن ييو تع ،محول شده

د يت بايو بحران هو  مسألهن حل يدر مورد ارتباط ب

ـ ايب وجـود  ي بـه در خـانواده مشـكالت   يوقت :گفت د و ي

 نداشــته باشــد ورا  شخــانواده قــدرت حــل مشــكالت

ـ گر حمايكـد يدر مواقع بحـران از  اعضاي خانواده  ت ي

نقـش و   ،متـأثر شـده   ين مشكالتينكند، نوجوان از چن

و  يدچـار سـردرگم   كنـد و  مـي گاه خـود را گـم   يجا

  .شود ي ميآشفتگ

ت يو بحران هو يندارين ديب ن وجود ارتباطييدر تب

ـ د اشاره كرد كه بـه عق يبا كـه   يزمـان  ،كسـون يده اري

ـ نوجوان قادر به  ـ پا هـاي  ارزشافتن ي دار و مثبـت در  ي

منسـجم و قابـل    يدئولوژيخانواده و فرهنگ نباشد و ا

 دشو ي ميدتيعق يختگيد دچار درهم رگردارائه ن يقبول

 يباورهـا ه يدر سـا . كند مي دايده پياز هم پاش يتيو هو

ـ انسـان معنـا پ   يم آن، زندگيو تعال ينيد  .كنـد  مـي  داي

 هـدف  بي هوده ويچگاه وجود بشر را بيه ينگرش مذهب

 (Markstrom – Adams)آدامــز  ماركســتروم. دانــد نمــي

گيري  در شكل يك عامل اجتماعي  عنوان بهن يمعتقدند د

چرا كه  ؛قابل توجه دارد تأثير يت در دوره نوجوانيهو

ــان ســؤاالاز  ياريبســ يپاســخگو اســت و ت نوجوان

ابند يتوانند خود را در مي يبه آسانترتيب نوجوانان  بدين

  ].۳۰[خود بنا كنند  يدار و منسجم برايپا يتيو هو

 يندارين ديانگين ميب معناداردر مورد وجود تفاوت 

ر يهمسو با سا ،افتهين يد گفت كه ايدختران و پسران با

ـ قات از جمله هيتحق  ينسـك  ،۱۹۹۳در سـال   (Hays)ز ي

(Nesky)  آلسـتون ۱۹۵۳در سال ، (Alston) كنتـوش يو م 
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(Mcintosh) رت هـد  يو ب ۱۹۷۹ سال در(Birth head)  در

قات نشان داده شـد كـه   ين تحقيدر ا. است ۱۹۹۶سال 

ت ارتباط معنـادار وجـود   يو جنس ين اعتقادات مذهبيب

ل و در مقابهستند  يش از پسران مذهبيدارد و دختران ب

هـر  . دارند تر بيشخود احساس تعهد  ياعتقادات مذهب

مـردان  اند  كه نشان دادهوجود دارند ز ين يقاتيچند تحق

برخوردارند تر  قوي يمذهب هاي شينسبت به زنان از گرا

هـاي   هطـ ينـوع در ح تتفـاوت و   دليل به]. ۳۱به نقل از [

موجـود، عـدم    يمـذهب  يهـا  سـنج  و نگرش يموضوع

  .شود مي دهيج ديدر نتا يهمسان

ن پژوهش عالوه بر روشن كردن روابـط  ياهاي  هافتي

ـ و بحـران هو  ينداريخانواده، د كارايي  توانـد  مـي  ،تي

را بـه  اي  ارزنده يو كاربرد يتي، تربيآموزش يراهبردها

ـ ين و كارشناسان مسائل تربيمسئول ها، خانواده ارائـه   يت

  .دهد

  

  تشكر و قدرداني

نامه كارشناسي ارشـد   نمقاله حاضر برگرفته شده از پايا

شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي به راهنمايي آقـاي   روان

دكتر حسن احدي و مشاوره آقاي دكتر دالور است كه 

وسيله از زحمات اساتيد گرامي تشكر و قـدرداني   بدين

  .شود مي
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