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Abstract
The purpose of this study was to investigate 
the relationship between family function 
and children’s self-concept with regard to 
parents’ religious attitude. The method of 
this study was descriptive-correlational 
and regression equations were used to 
investigate the moderating model. The 
statistical population includes all male 
and female students of fourth, fifth and 
sixth grades of Yazd city and their parents 
who are educated in public and non-
public schools. The statistical population 
of the study was 37000 people. Using 
Morgan table, 380 people were selected by 
stratified random sampling. To measure 
the variables, the Family Functioning 
Assessment (FAD) scale, the Pierce and 
Harris Child Self-Concept Scale (CSCS), 
and the Religious Attitude Questionnaire 
(RS) were used to collect data. Correlation 
analysis and regression were used to 

چکیده
پژوهــش حاضــر با هــدف تعییــن میــزان رابطه 
عملکــرد خانواده و خودپنــداره کودکان با توجه 
بــه نگرش مذهبی والدین صورت گرفته اســت. 
روش ایــن پژوهش توصیفی از نوع همبســتگی 
بــوده که برای بررســی مدل تعدیلــی از معادالت 
رگرســیونی اســتفاده گردید. جامعه آمــاری کلیه 
دانش آمــوزان پســر و دختــر پایه هــای چهــارم، 
پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهر یزد و والدین 
غیــر  و  دولتــی  مــدارس  در  کــه  آنهــا می باشــند 
دولتی مشــغول به تحصیل بودنــد. 380 نفر به 
روش نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای انتخاب 
گردیدند. به منظور سنجش متغیر ها از مقیاس 
مقیــاس   ،(FAD) خانــواده  عملکــرد  ســنجش 
  (CSCS) هریــس  و  پیــرز  کــودکان  خودپنــداره 
بــرای   (RS) مذهبــی  نگــرش  پرسشــنامه  و 
جمــع آوری اطالعــات اســتفاده گردیــد. تحلیــل 
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مقدمه
خودپنداره1 نظام پویایی است که با اعتقادات2، ارزش ها، رغبت ها، استعدادها و توانایی های 
فرد ارتباط دارد. این عوامل از تعیین کننده های مسیر زندگی فرد هستند. خودپنداره ارزیابی 
خود  ویژگی های  از  فرد  ذهنی  ارزیابی های  از  ناشی  ارزیابی  این  است.  خودش  از  فرد  کلی 
است که ممکن است مثبت یا منفی باشد. خودپنداره مثبت3 نشان دهنده این است که فرد 

1. self concept.
2. beliefs.
3. values.

analyze the results. The results showed that 
parents ‘religious attitude had a moderating 
role on the relationship between family 
function and children’s self-concept and 
the interaction effect of family function 
with parents’ religious attitude on 
children’s self-concept was significant. 
Also, the sum of family performance 
variables, parents’ religious attitudes 
and their interactive effects predict 30% 
of children’s self-concept changes. The 
results also indicated that the correlation 
matrix and simple and paired variables 
were significant and each of the variables 
of family functioning and parents’ 
religious attitude alone could significantly 
predict children’s self-concept. In 
general, the results of the present study 
imply the role of family functioning and 
parents’ religious attitudes on the quality 
of children’s self-concept and reinforce 
(positive moderate) the family’s religious 
attitude toward enhancing children’s self-
concept.
Keywords: Family functioning, Religious 
attitude, Self-concept, Moderating role

همبســتگی و رگرسیون برای تحلیل نتایج مورد 
اســتفاده قرار گرفتنــد. نتایج نشــان داد که بین 
ســه متغیر خودپنداره کــودکان، نگرش مذهبی 
والدیــن و عملکــرد خانــواده همبســتگی مثبــت 
و معنــا دار وجود دارد. تحلیل رگرســیون سلســله 
مراتبی نشان داد که مجموع متغیرهای عملکرد 
خانــواده، نگــرش مذهبــی والدین و اثــر تعاملی 
آنهــا 30 درصــد تغییــرات خودپنداره کــودکان را 
پیش بینــی می کننــد. نگــرش مذهبــی والدیــن 
در رابطــه بیــن عملکــرد خانــواده و خودپنــداره 
کــودکان نقش تعدیل کنندگــی دارد و اثر تعاملی 
عملکــرد خانــواده با نگــرش مذهبــی والدین در 
خودپنــداره کــودکان معنــادار می باشــد. بــه طور 
کلی نتایج پژوهش حاضر داللت بر نقش عملکرد 
کیفیــت  خانــواده و نگــرش مذهبــی والدیــن در 
کــودکان داشــته و نگــرش مذهبــی،  خودپنــداره 
عملکــرد خانواده را در جهــت افزایش خودپنداره 

کودکان تقویت (تعدیل مثبت) می کند.
کلیدواژه ها: عملکرد خانواده، نگرش مذهبی، 

خودپنداره، نقش تعدیل کننده



27رابله عملکرد وانواده و وودانداره کودکاا با ووجه به نگرخ مرهلی واطدار                                                                                                                                                      / سال ششم، شماره اول، پیاپی 13، بهار و تابستان 1399

خودش را در مقام شخصی با نقاط قوت و ضعف می پذیرد و این امر موجب باال رفتن اعتماد 
به نفس او در روابط اجتماعی می شود. خودپنداره منفی 1 منعکس کننده احساس بی ارزشی 
و بی لیاقتی و نیز ناتوانی خود است (بونگ و اسکالویک 2، 2003). پژوهش ها نشان می دهند 
که خودپنداره با متغیر های متعدد همچون عملکرد و پیشرفت تحصیلی، خالقیت، بهداشت 
روانی، پذیرش همساالن و حمایت اجتماعی، رضایت از خود و شادکامی ارتباط دارد (شعاع 

کاظمی و مؤمنی جاوید،1387).
خودپنداره  تکامل  و  تشکیل  به  مربوط  که  عواملی  به  روان شناسان  اخیر  سال های  در 
نیز  روان  بهداشت  متخصصان  برای  حتی  موضوع  این  داشته اند.  زیادی  توجه  می شود، 
درباره  را  او  تصور  زیادی  اندازه  تا  خود  از شخصیت  فرد  برداشت  زیرا  دارد،  خاصی  اهمیت 
سالمت  دارای  باشد، شخص  متعادل  و  مثبت  خود  از  تصور  گر  ا می کند.  تعیین  محیطش 
گر خودپنداره شخص منفی و نامتعادل باشد، از لحاظ بهداشت روان  روان است. بر عکس ا
کتسابی است و این نکته برای کسانی که مسئول  شخصی ناسالم تلقی می شود. خودپنداره ا
کنش  پرورش فرد یا کودک در اوان زندگی هستند، به ویژه خانواده و والدین اهمیت دارد. وا
دیگران، مقایسه با دیگران، نقش های اجتماعی و همانندسازی از عوامل مؤثر دیگر در رشد 

خودپنداره به حساب می آید(حسن زاده، حسینی، مرادی 1384).
می باشد.  کودکان  در  خودپنداره  ایجاد  در  اصلی  متغیر های  از  یکی  خانواده  بدون شک 
خانواده مهم ترین رکن تشکیل دهنده جامعه است که خصوصیات فردی، اجتماعی، اخالقی، 
نقش  خانواده  کارکرد  می یابد.  پرورش  و  رشد  آن  در  اعتماد  و  توانمندی  مسئولیت پذیری، 
مهمی در ارتباط بین زوجین و همچنین شکل گیری خودپنداره کودکان دارد. عملکرد خانواده 
به توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل کردن 
تعارض ها، همبستگی میان اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان 
کم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده اطالق  افراد و اجرای مقررات و اصول حا
می شود (مجرد کاهانی و قنبری هاشم آبادی، 1390). مارکوس بولوس ،ماریا لیکاتا ،بورخارد 
کودکان با  که خودپنداره تحصیلی  غنیوز،بیت سودیان3(2018) در پژوهشی نشان می دهند 

1. negative self  concept.
2. Bong,m & skalvik,e.m.  
3. Markus, p & Maria, l & Burkhard, g & Beate, s.
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کودکان منحصرا  که خودپنداره اجتماعی  عملکرد شناختی آنها پیش بینی می شود، در حالی 
کودکان به افزایش  کلی  با حساسیت و عدم خصومت اولیه مادران پیش بینی می شد. ارزش 

حساسیت و ساختار مادرشان مربوط می شود.
در  خودپنداره  با  والدین  خودکارآمدی  و  خانواده  عملکرد  ارتباط  از  کی  حا پژوهش ها   
نوجوانان می باشند (نجار،1393). همچنین نقش عملکرد خانواده در میزان تجربه بحران 
هویت و تمایز یافتگی و شادکامی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است (صالح زاده، فالحی 
که جو  و رحیمی، 1395). بارانی، درخشان و اناری نژاد (1398)  در پژوهشی نشان می دهند 
تحصیلی  بی صداقتی  پیش بینی کننده  تحصیلی،  خودپنداشت  طریق  از  خانواده  عاطفی 
است. در پژوهش دیگری بین عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان سیگاری همبستگی 
ابعاد  از سایر  معناداری وجود داشت و همبستگی بین خودپنداره و بعد پاسخ دهی عاطفی 
با   .(1392 نصیری،  و  زاده  حسین  یغمایی،  بیات،  (حسینی،  بود  بیشتر  خانواده  عملکرد 
که ارتباط عملکرد خانواده  توجه به اهمیت نقش خودپنداره و عملکرد خانواده و از آنجایی 
کودکان مورد بررسی قرار نگرفته است، پژوهش حاضر در مرحله اول در صدد  با خودپنداره 

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان می باشد.
بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که رابطه نگرش مذهبی والدین و بهزیستی ذهنی، 
کام (1397)  شادکامی و خودکارآمدی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. خوشنویس و دژا
رابطه معنا داری بین جهت گیری مذهبی والدین و خودپنداره نوجوانان را نشان نمی دهند. 
کبریان (1395) در پژوهش خود نشان می دهد که نگرش مذهبی با خودکارآمدی و شادکامی  ا
در  که  دینی  اعتقادات  و  اصول  به  توجه  دارد.  معنا دار  رابطه  متوسطه  دوره  دانش آموزان 
نگرش ها و رفتار های والدین نمود پیدا می کند می تواند بر ایجاد یک خودپنداره مستحکم در 
کودکان که خأل دینی و مذهبی در آن وجود ندارد، تأثیرگذار باشد.  نوربخش و اویسی فردویی 
(1396) در پژوهش خود به بررسی تأثیرات خانواده بر رفتار مذهبی نوجوانان در شهر تهران 
که بین الگوهای عملگرایانه و اقتدار منطقی با مذهب داری  پرداختند. نتایج نشان می دهد 
جوانان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و بین الگوی آزادگذاری با مذهب داری جوانان 
رابطه معنادار اما معکوس مشاهده شده است در نهایت بین الگوی استبدادی با مذهب داری 

جوانان رابطه معنا داری مشاهده نشده است.
برای  و  می دهند  قرار  کید  تأ مورد  را  مشابهی  ارزش های  خانواده  و  مذهب  که  آنجایی  از 
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تقویت اجتماعی شدن به هم وابسته اند، پژوهشگران رابطه نزدیک این دو رو پیش بینی 
روابط  می تواند  مذهب  که  است  گردیده   عباراتی  بیان  به  منجر  این جهت گیری  می کنند. 

زناشویی را تقویت و استحکام بخشد (کال1 و هیتون2، 1997).
رهنمودهایی  زیرا مذهب شامل  باشد،  مؤثر  زناشویی  ارتباط  در  می تواند  نگرش مذهبی   
که این ویژگی ها می توانند زندگی  ارائه دهنده سامانه باورها و ارزش ها است  برای زندگی و 
استمرار  مذهب،  مورد  در  خانواده  افراد  نگرش های  دیگر  سوی  از  سازند.  متأثر  را  زناشویی 
رابطه  رو  این  از  را شکل می دهد.  دیگر  به نسل های  رفتار های مذهبی  و  ارزش ها  انتقال  و 
که  گرفت. برای مثال این  اثرپذیر در نظر  اثرگذار و  را می توان یک رابطه  مذهب و خانواده 
افراد به ازدواج به منزله مسئولیتی برای تمام عمر، مهرورزی به یکدیگر، فراهم آوردن اسباب 
بر مبنای مذهب تفسیر می نمایند،  را، چگونه  به همسر  تعهد  و  و وفاداری  آرامش همدیگر 

تأثیر پذیری روابط زناشویی را مذهب را نشان می دهد (ماهونی3، 2005). 
 ابوتس، ویلیام، سوئیتینگ و وست4 (2004) در پژوهشی به بررسی رابطه مذهبی بودن با 
کودکان اسـکاتلندی پرداختنـد. در این پژوهش رابطه حضور هفتگی  سالمت روان در میان 
کلیسا بـا سـالمت روان کودکان مـورد بررسـی قرارگرفـت. یافته های پژوهش  در مراسم مذهبی 
کمتـری  که در مراسم های مذهبی حضور بیشتری داشتند، پرخاشـگری  کودکانی  نشان داد، 
و  داشـتند  بـاالتری  نفـس  عـزت  مـی دادنـد،  نشـان  مدرسـه  و  خانه  موقعیت های  در  خود  از 
گزارش شده بود. در پژوهش دیگری نشان داده  کمتری در میان آنها  اضـطراب و افسـردگی 
که روابط اعضای خانواده ها با میزان بزهکاری نوجوانان رابطه معناداری وجود  شده است 
دارد . هرچند بین نگرش های مذهبی نوجوانان با میزان بزهکاری آنان نیز رابطه معناداری 
یافت شد. این یافته ها نشان دهنده نقش نگرش های مذهبی خانواده در میزان بزهکاری 

نوجوانان است (طرفی، طرفی و کیا، 1396).
بر اساس مبانی نظری به نظر می رسد توجه به اصول و اعتقادات دینی که در نگرش ها و 
کودک  رفتار های والدین نمود پیدا می کند، می تواند بر ایجاد یک خودپنداره مستحکم در 
تأثیر گذار باشد. سؤال پژوهش حاضر این است که بین عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان 

1. Call,v.r.a.
2. Heaton,t .b.
3. Mahoney.a.
4. Abbotts,JE. Williams,RG. Sweeting,HN. West, PB.
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اثر  مذهبی  نگرش  متغیر  آیا  دارد؟  وجود  رابطه ای  چه  والدین  مذهبی  نگرش  به  توجه  با 
تعدیل کنندگی در رابطه بین عملکرد خانواده و خودپنداره کودکان دارد؟ 

روش
که برای بررسی مدل تعدیلی از معادالت  روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است 

رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. 
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه های چهارم، پنجم و ششم 
که در مدارس دولتی و غیر دولتی مشغول به  مقطع ابتدایی شهر یزد و والدین آنها می باشند 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  آمار  واحد  به  آماری،  از جامعه  اطالع  به منظور  تحصیل هستند. 
استان یزد مراجعه گردید. حجم جامعه آماری 37000 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان، 
گردیدند. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به  تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب 
منظور نمونه گیری استفاده گردید با توجه به محدودیت های موجود و به منظور نمونه گیری 
از هر یک از نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر یزد، دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه 
از طرف آموزش و پرورش ناحیه یک و دو انتخاب و معرفی شدند. سپس به مدارس ابتدایی 
گردید و از پایه های مذکور، متناسب به حجم  پسرانه و دخترانه نواحی یک و دو یزد مراجعه 
نمونه، تعداد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. از پایه چهارم 128 نفر و از پایه های پنجم 
و ششم، هر کدام 126 نفر انتخاب شدند. نیمی از آزمودنی ها پسر و نیمی دیگر دختر بودند.

به منظور گردآوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده گردید:

 )FAD( الف: مقیاس سنجش عملکرد خانواده

این پرسشنامه برای سنجش عملکرد خانواده، توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاپ1 (1983) 
براساس الگوی مک مستر تدوین شده که 60 گویه دارد.حل مسأله، ارتباط، نقش ها، همراهی 
کنترل رفتار، خرده مقیاس های آزمون را تشکیل و  یک ارزیابی از  عاطفی، آمیزش عاطفی و 
گویه ها به صورت  کلی نیز به دست می دهند (کیت نر، میلر و ریان2، 1996). پاسخ  عملکرد 
ساالری،  مطالعه  در  گرفته شده اند.  نظر  در  مخالفم  کامال  و  مخالفم  موافقم،  موافقم،  کامال 
کرونباخ  آلفای  از  با استفاده  این نسخه  شاملو، هومن و پور شهباز (1381) همسانی درونی 
و  است   0/78 تا   0/42 بین  آن  آزمایی  باز  اعتبار  و   0/85 تا   0/58 بین  آزمایی  باز  اعتبار  و 

1. Epstein, N. B., Bishop, D. S. & Levin,  S.
2. Keitner, G. I; Miller, I. W & Ryan, C. E.
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که تقریبا با نتایج مربوط به فرم  همبستگی مقیاس ها با یکدیگر بین 0/40 تا 0/71 می باشد 
اصلی آن همسان بوده است . بین خرده مقایس های آزمون، آلفای 0/51 تا 0/94 و بین تمام 
خرده مقیاس ها و عملکرد کلی، همبستگی 0/47 تا 0/97 به دست آمد( زاده محمدی و ملک 

خسروی، 1385). این پرسشنامه توسط والدین تکمیل شده است.

)CSCS(  ب: مقیاس خودپنداره کودکان پیرز و هریس

این پرسشنامه توسط پیرز و هریس1 در سال 1963 تهیه شده است این مقیاس جهت سنجش 
میزان خودپنداره کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده است و در جهت نگرش و احساس فرد 
نسبت به خودش، خالصه می شود. به بیان دیگر، خودپنداره ای که در این مقیاس سنجش 
می شود، به عنوان مجموعه نسبتًا ثابت نگرش فرد نسبت به خود، تعریف شده است. این 
درباره  شخصی  گزارش  صورت  به  پرسشنامه  سؤاالت  که  است  سؤال   80 شامل  پرسشنامه 
اینکه کودکان و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده اند. هر عبارت 
که  پرسشنامه به صورت دو بخشی بلی یا خیر طرح یزی شده است. این مقیاس 6 بعد دارد 
ویژگی  و  3) ظاهر  و ذهنی؛  و وضعیت شناختی  مدرسه  2) وضعیت  رفتار؛   (1 از:  عبارت اند 
و  (پیرز  رضایت مندی  و  شادی   (6 (محبوبیت)؛  جامعه پسندی   (5 اضطراب؛   (4 فیزیکی؛ 

هریس ،1963)
میلین2 (1996 ) بین آزمون خودپنداره پیرز هریس و مقیاس محبوبیت اجتماعی کودکان 
حکمتی کار،  احمدی  از  نقل  (به  است  آورده  به دست   0/45 تا   0/25 بین  همبستگی هایی 
کرونباخ برای  1372). احمدی حکمتی کار(1372) در پژوهش خود پایایی را به روش آلفای 
راهنمایی  سوم  0/94،دختر  راهنمایی  دوم  دختر  راهنمایی0/91،  اول  دختر  دانش آموزان 
0/92،پسر اول راهنمایی0/88،پسر دوم راهنمایی 0/93 و پسر سوم راهنمایی 0/90 به دست 

آورد. این پرسشنامه توسط کودک تکمیل گردید. 

ج: پرسشنامه نگرش مذهبی 

همکاران  و  فرد  خدایاری  توسط  دین داری)  (مقیاس  مذهبی  نگرش  سنجش  پرسشنامه 
تهران  دانشگاه  تربیتی  و علوم  روان شناسی  دانشکده  در  اجرای طرحی  در سال 1388 طی 

1. Piers, E., & Harris, D.
2. Miline, E.



32                                                                                                                                                      / سال ششم، شماره اول، پیاپی 13، بهار و تابستان 1399

باور  دینی،  (شناخت  خرده مقیاس   4 و  سؤال   40 شامل  پرسشنامه  این  است.  شده  تهیه 
مورد  را  مذهبی  نگرش  که  است  دینی)  وظایف  به  التزام  و  دینی  عواطف  و  گرایش  دینی، 
نمره  درجه ای  لیکرت شش  مبنای طیف  بر  پرسشنامه  این  سؤاالت  می دهد.  قرار  سنجش 
که نمرات آزمودنی به هر سؤال بر روی یک مقیاس شش درجه ای لیکرت از  گذاری می شود 
همیشه =5 تا هرگز=0 مشخص می شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 40 تا 200 در نوسان 
می باشد. شایان توضیح است که نمره باال در هر یک از خرده مقیاس ها به معنای باالتر بودن 
گرایش های دین داری گزارش شده است. به عبارتی هر چه نمره کل آزمودنی در این مقیاس 
باالتر باشد، نشان دهنده میزان نگرش و باورهای باالی وی در خصوص اعتقادات دینی و 

مذهبی می باشد (خدایاری فرد و همکاران، 1388). 
گزارش   0.96 و   0.97 ترتیب  به  ب  و  الف  موازی  فرم های  برای  کرونباخ  آلفای  میزان 
بود. همچنین  از وجود 4 عامل اصلی  کی  کتشافی حا ا شده است. همچنین تحلیل عاملی 
کی از همسانی درونی مناسب آزمون  همبستگی باالی هر یک از سؤاالت با عامل مربوطه حا
بوده است (خدایاری فرد و همکاران، 1388). این پرسشنامه توسط والدین تکمیل گردید.

از آماره های توصیفی شامل   . گردید  از نرم افزار spss استفاده  برای تجزیه و تحلیل داده ها 
پژوهش  نتایج  توصیفی  گزارش  برای  غیره  و  درصد  فراوانی،  استاندارد،  انحراف  میانگین، 
استفاده شده است. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و به منظور 
تعدیل  نقش  بررسی  همچنین  و  کودکان  خودپنداره  پیش بینی  در  متغیر  هر  سهم  بررسی 
ابتدا  روش  این  در  شد.  استفاده  مراتبی  سلسله  رگرسیون  تحلیل  از  مذهبی  نگرش  کنندگی 
عملکرد خانواده به عنوان پیش بین در تحلیل قرار گرفت. در مرتبه بعد نگرش مذهبی وارد 
معادله شد و در مرتبه سوم نمرات تعاملی (هر نمره تعاملی حاصل ضرب نمره متغیر پیش بین 
تعامل یک  نمره  که  ترتیب در صورتی  وارد معادله شد بدین  کننده است)  در متغیر تعدیل 
آشکار  باشد،  داشته  نقشی  مالک  متغیر  نمرات  کندگی  پرا تبیین  در  بتواند  پیش بین  متغیر 

می شود که متغیر تعدیل کننده توانسته است رابطه آن پیش بین با مالک را تعدیل کند. 

یافته ها
که میانگین سن پدران، مادران و دانش آموزان به ترتیب 43.12،  نتایج توصیفی نشان داد 
و 52.4  پسر  نفر)   181) آزمودنی ها  درصد  می باشد. همچنین 47.6  11.21 سال  و    39.38
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درصد آنها (199 نفر) دختر می باشند. 
جدول 1- میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیر های پژوهش 

میانگین گروه
(M)(SD)  انحراف استاندارد

عملکرد خانواده
133.8835.94پدران

135.6137.12مادران

نگرش مذهبی
101.5816.82پدران

102.0217.26مادران

34.0110.28کودکانخودپنداره

سن

43.126.64پدران

39.385.74مادران

11.210.85کودکان

کودکان و نگرش  که بین خودپنداره  نتایج همبستگی بین متغیر های پژوهش نشان داد 
مذهبی والدین همبستگی متوسط  (0.48r = ) مثبت و معنا دار می باشد (0.01P>). همچنین 
که نشان  کودکان و عملکرد خانواده همبستگی قوی (0.52r = ) وجود دارد  بین خودپنداره 
دهنده رابطه مثبت و معنا دار می باشد (0.01P>). نهایتًا نتایج جدول فوق نشان می دهد که 
ضریب همبستگی بین عملکرد خانواده و نگرش مذهبی والدین (0.75r = ) بوده که مثبت و 

(<0.01P) معنا دار است
جدول 2- نتایج مربوط به همبستگی بین متغیر های اصلی پژوهش در کل آزمودنی ها 

123متغیرها

1خودپنداره کودکان1

1**0.48نگرش مذهبی2

1**0.75**0.52عملکرد خانواده3

نتایج همبستگی خرده مقیاس های متغیر های پژوهش (جدول شماره 3) نشان داد که بین 
گرایش و عواطف دینی با ابعاد خودپنداره شامل رفتار، وضعیت  شناخت دینی، باور دینی، 
مدرسه، ظاهر و ویژگی فیزیکی، اضطراب، جامعه پسندی و شادی و رضایتمندی همبستگی 
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التزام به وظایف دینی با ابعاد رفتار، جامعه  مثبت و معنا دار وجود دارد(0.05P>). بین بعد 
.(<0.05P) پسندی و شادی و رضایتمندی همبستگی مثبت و معنا دار وجود دارد

و  مثبت  همبستگی  جامعه پسندی  به جز  خودپنداره  ابعاد  تمامی  با  مسأله  حل  بعد  بین 
توانایی های ذهنی  و  مدرسه  بعد وضعیت  با  تنها  ارتباط  بعد   .(<0.05P)دارد معنا دار وجود 
دانش آموزان رابطه معنا دار دارد (0.05P>). بعد نقش ها با هیچ یک از ابعاد خودپنداره رابطه 
معنا دار ندارد. بعد همراهی عاطفی با همه ابعاد خودپنداره به جز رفتار و شادی و رضایتمندی 
رابطه معنا دار دارد(0.05P>). بعد آمیزش عاطفی با همه ابعاد خودپنداره و بعد کنترل رفتار با 

(<0.05P)همه ابعاد خودپنداره به جز وضعیت مدرسه رابطه معنا دار دارد
بیشترین  که  شد  یافت  معنا دار  رابطه  مذهبی  نگرش  ابعاد  با  خانواده  عملکرد  ابعاد  بین 
ارتباط، نقش ها، همراهی  ابعاد عملکرد خانواده شامل حل مسأله،  به  ارتباط مربوط  میزان 

 .(<0.05P) عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار با بعد التزام به وظایف دینی بود
جدول 3- نتایج مربوط به همبستگی بین متغیر های فرعی پژوهش در کل آزمودنی ها 

12345678910111213141516متغیرها
1رفتار1
1**0.52وضعیت مدرسه2
1**0.46**0.42ظاهر و ویژگی فیزیکی3
1**0.55**0.51**0.36اضطراب4
1**0.58**0.51**0.37*0.13جامعه پسندی5
1**0.30**0.27**0.40**0.38**0.43شادی و رضایتمندی6
1**0.28*0.13**0.15**0.16**0.24**0.41شناخت دینی7
1**0.18**0.16**0.15**0.18**0.25*0.11**0.42باور دینی8
1**0.42**0.22**0.11**0.17**0.21**0.25**0.24**0.46گرایش و عواطف دینی9
1**0.15**0.27**0.20*0.11*0.040.090.070.10**0.35التزام به وظایف دینی10
1**0.020.030.61**0.19**0.050.21**0.11*0.12*0.13*0.14حل مسأله11
1*0.31**0.060.74**0.18**0.080.090.080.020.14*0.030.10ارتباط12
1**0.42*0.10**0.43**0.19**0.17**0.070.090.040.090.080.090.15نقش ها13
1**0.21**0.32**0.23**0.72**0.24**0.010.020.31**0.23**0.22**0.20*0.090.14همراهی عاطفی14
1**0.19*0.13**0.42**0.17*0.12*0.10*0.12**0.14**0.36**0.31**0.32**0.43**0.30**0.22آمیزش عاطفی15
1**0.48**0.360.41**0.42**0.090.080.060.080.26**0.15**0.18*0.13*0.080.14*0.10کنترل رفتار16
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 جدول 4- مشخصه های آماری مدل رگرسیون تأثیر عملکرد خانواده بر خودپنداره کودکان 

با توجه به نقش تعدیل گر نگرش مذهبی والدین

تحلیل رگرسیونتحلیل واریانسنوع تحلیل

FPrr2tPمتغیرمرحله

عملکرد اول
141.990.0010.520.270.180.010.5211.920.001خانواده

دوم

عملکرد 
خانواده

77.820.540.29
0.120.020.365.520.001

نگرش 
0.150.050.213.190.001مذهبی

سوم

عملکرد 
خانواده

55.200.550.30

0.390.101.133.890.001

نگرش 
0.440.120.613.770.001مذهبی

عملکرد 
خانواده 
*نگرش 
مذهبی

0.0020.0011.112.710.007

B= ضریب رگرسیون استاندارد نشده، SEB: خطای انحراف استاندارد رگرسیون Beta: ضریب رگرسیون 
استاندارد شده، t: آزمون تی، R: ضریب رگرسیون، R2 = ضریب تعیین، P= معنا داری

گام اول: متغیر پیش بین: عملکرد خانواده. متغیر مالک: خودپنداره کودکان
گام دوم: متغیر پیش بین: عملکرد خانواده، نگرش مذهبی. متغیر مالک: خودپنداره کودکان

گام سوم: متغیر پیش بین: عملکرد خانواده، نگرش مذهبی، اثر تعاملی عملکرد خانواده* نگرش 
مذهبی. متغیر مالک: خودپنداره کودکان

استاندارد شده  رگرسیون  که در مرحله سوم، ضریب  نتایج مندرج در جدول 4 نشان داد 
بین عملکرد خانواده، نگرش مذهبی والدین و اثر تعاملی عملکرد خانواده و نگرش مذهبی 
1.11 می باشد (0.01P>). همچنین در  و  ترتیب 1.13، 0.61  به  کودکان  با خودپنداره  والدین 
کودکان را پیش بینی می کند. در  مرحله اول عملکرد خانواده 27 درصد تغییرات خودپنداره 
مرحله دوم با اضافه شدن متغیر نگرش مذهبی والدین، این مقدار با یک درصد افزایش به 
خانواده*  تعاملی عملکرد  اثر  اضافه شدن  با  مرحله سوم  در  نهایتا  است.  رسیده  درصد   29
نگرش مذهبی والدین، این مقدار به 30 درصد رسیده است.  بنابراین فرضیه اصلی پژوهش 
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مبنی بر معنا دار بودن اثر تعدیلی متغیر نگرش مذهبی والدین بر رابطه عملکرد خانواده با 
خودپنداره کودکان تأیید می شود.

بحث و نتیجه گیری
ارتباط  کودکان  خودپنداره  و  خانواده  عملکرد  بین  که  می دهد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
افزایش بهبودی عملکرد خانواده،  با  که  این بدان معناست  و معنا داری وجود دارد.  مثبت 
میزان خودپنداره کودکان افزایش می یابد. همچنین یافته ها نشان می دهد که ابعاد همراهی 
خودپنداره  ابعاد  با  را  همبستگی  باالترین  ترتیب  به  رفتار  کنترل  و  عاطفی  آمیزش  عاطفی، 
دارند. این یافته همسو با مطالعه نجار (1393) عامری و عمویی (1395) و دیباج نیا (1381)، 
حسینی و همکاران (1392) می باشد. جامعه آماری پژوهش های صورت گرفته در این زمینه 
دلیل شرایط خاص  به  کنونی  پژوهش  این  در  اما  دانشجویان می باشند  و  نوجوانان  بیشتر 
گرفت.  کودکان مورد بررسی قرار  کودکان، نقش عملکرد خانواده بر خودپنداره  روان شناختی 
کودک دارای تغییر و تحوالت  بدون شک خودپنداره در سنین نوجوانی در مقایسه با سنین 
کم بر این  سریعی می باشد که شاید بتوان این تغییرات را به شرایط سنی و روانی اجتماعی حا

دوره نسبت داد تا به تغییرات موجود در خانواده.
از آنجا که نمونه پژوهش حاضر در سنین بین 10 سال تا 11 سال قرار دارند، از این رو اثرات 
گردد.  تبیین  این دوره  با توجه به شرایط سنی  باید  کودکان  بر خودپنداره  عملکرد خانواده 
کوشایی در  کودکان 11 ساله در مرحله  از دیدگاه اریکسون،  مهم ترین ویژگی سنی این دوره 
را در برمی گیرد.  تا 11 سالگی  از 5 سالگی  تقریبًا  این مرحله  قرار دارند  برابر احساس حقارت 
و  دستاوردها  به  نسبت  غرور  حس  رشد  به  شروع  اجتماعی  تعامالت  طریق  از  کودکان 
که توسط والدین یا معلمان تشویق و هدایت می شوند،  کودکانی  توانایی های خود می کنند. 
که  کفایت، صالحیت و اعتقاد به توانایی های خود در آن ها به وجود می آید. آن هایی  حس 
از سوی والدین، معلمان یا هم سن و سال های خود به قدر کافی مورد تشویق قرار نمی گیرند 
کرد. بدون شک در خانواده ای که حل مسأله،  به توانایی خود برای موفقیت، شک خواهند 
باشد،  داشته  وجود  کودک  به  شرط  و  قید  بدون  توجه  و  عاطفی  آمیزش  عاطفی،  همراهی 
خودپنداره مثبت شکل خواهد گرفت. در خانواده دارای عملکرد مناسب، کنترل بیش از حد 
و یا سخت گیرانه و از طرف دیگر سهل گیرانه بر روی رفتار کودک وجود ندارد. در این خانواده 
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کنترل انعطاف پذیر و متناسب با موقعیت وجود دارد که باعث ایجاد رشد خودپنداره مناسب 
که  نشان می دهد  میان خرده مقیاس ها  به همبستگی  مربوط  یافته های  فراهم می سازد.  را 
عوامل عاطفی همچون همراهی عاطفی والدین با کودکان، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار به 
شیوه مقتدرانه می تواند منجر به افزایش خودپنداره کودکان گردد. بنابراین می توان به نقش 

عوامل عاطفی در کنار حل مسأله بر خودپنداره کودکان اشاره کرد. 
خودپنداره  و  والدین  مذهبی  نگرش های  خرده مقیاس های  بین  همبستگی  همچنین 
گرایش و باور های دینی، باور  که بین ابعاد نگرش مذهبی به ترتیب  کودکان نشان می دهد 
ابعاد خودپنداره همبستگی مثبت و  با  التزام به وظایف دینی  دینی، شناخت دینی و نهایتا 
کودکان  گر چه پژوهش به بررسی نقش نگرش مذهبی والدین و خودپنداره  معنا دار دارند.  ا
می دهد  نشان   (1396) همکاران  و  طرفی  پژوهش  یافته های  حال  این  با  است  نپرداخته 
کودکان  کاهش رفتار های بزهکارانه  که نگرش مذهبی و عملکرد خانواده مناسب منجر به 
کبریان (1395) در پژوهش خود در تبیین ارتباط مثبت بین نگرش مذهبی والدین  می شود. ا
افراد  برای  امور مذهبی  در  و شرکت  که حضور  بیان می کند  نوجوانان دختر  و خودکارآمدی 
حمایت اجتماعی ایجاد می کند و این خود بر خوشحالی و روحیه و خلق باالی افراد و موفقیت 
تحصیلی آنها اثر دارد. ضمن اینکه تجربه مذهبی و اعمال دینی موجب ایجاد احساس ارتباط 
اجتماعی فرد با خدا می شود. یافته های مربوط به خرده مقیاس ها نشان می دهد که عواطف 

دینی نقش پررنگ تری نسبت به التزام به وظایف دینی در خودپنداره کودکان دارد. 
نگرش  داشتن  با  خانواده  عملکرد  که  می دهد  نشان  تعدیلی  مدل  بررسی  نتایج  نهایتا 
گفت  کودکان دارد. در تبیین این یافته می توان  مذهبی والدین نقش مثبتی بر خودپنداره 
که تعامل عملکرد مناسب خانواده و همچنین نگرش مذهبی می تواند منجر به خودپنداره 
باالتر در کودکان گردد. بنابراین این یافته را می توان از زوایای مختلف تبیین نمود. اول آنکه 
نگرش مذهبی مثبت والدین و به تبع آن نگرش مذهبی مثبت کودکان باعث ارتباط مناسب 
با »خدا« شده و در نتیجه خأل روحی که در ابتدای نوجوانی و بلوغ نمایان می شود را پر کند. 
کودکان داشته باشد. همچنین  این امر می تواند نقش مهمی در ایجاد خودپنداره مثبت در 
ایجاد  در  مهمی  نقش  می تواند  نیز  اجتماعی  کسب حمایت  و  مذهبی  مراسمات  در  شرکت 

خودپنداره اجتماعی مناسب در کودکان کمک کند. 
که نگرش مذهبی والدین نقش مهمی در تربیت  در این راستا پژوهش ها نشان می دهند 
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دینی فرزندان به دنبال خواهد داشت (آقا محمدی، 1392). تأثیر مذهبی بودن والدین در 
شکل گیری خودپنداره مناسب در فرزندان را می توان از دو نظر مورد بررسی قرار داد. اول آنکه 
نگرش ها و عقاید و باور های مذهبی والدین می تواند بر جنبه های شخصیت فرزندان تأثیر 
با عقاید مذهبی والدین نقش مهمی در شکل گیری  آنکه رفتار های متناسب  بگذارد و دوم 

خودپنداره کودکان دارد. 
پرسشنامه های  بودن  طوالنی  سال،   12 تا   10 کودکان  به  پژوهش  نمونه  بودن  محدود 
متغیر های  کنترل  عدم  پرسشنامه ها،  برخی  نگشتن  باز  و  بودن  مخدوش  و  پژوهش 
جمله  ار  کودکان  خودپنداره  بر  خانواده  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  همچون  مداخله گر 

محدودیت های پژوهش حاضر بوده است. 
عملکرد  نقش  به  توجه  همچون  کاربردی  پیشنهادات  پژوهش  یافته های  به  توجه  با 
خانواده و نگرش های مذهبی خانواده در شکل گیری خودپنداره در کودکان در حیطه سالمت 
شکل گیری  در  مادران  خانواده  عملکرد  و  مذهبی  نگرش  نقش  به  توجه  کودکان،  روانی 
خودپنداره کودکان و توجه به ابعاد عملکرد خانواده همچون حل مسأله، نقش ها، همراهی 
عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار در شکل گیری خودپنداره در کودکان پیشنهاد می گردد.
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