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پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی
بودن والدین در دانش آموزان دختر
دکتر رضا جعفری هرندی* ،سیده فاطمه رجایی موسوی

**

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیش بینی بلوغ عاطفی براساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی
بودن والدین در دانش آموزان دختر متوسطه دوم و روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود.
جامعه آماری پژوهش از دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم ساکن شهر قم ،که در سال
تحصیلی  5965-69به تحصیل اشتغال داشتند ،تشکیل شده بود ( .)N=4980از این تعداد 953 ،نفر
با روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش ،سه پرسشنامه
جو عاطفی خانواده (هیل برن ،)5691 ،پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین (گرنگویست )5669 ،و
پرسشنامه بلوغ عاطفی (سینگ و بهارگاوا )5665 ،بودند .طبق یافته های به دست آمده ،بین «بلوغ
عاطفی» و «جو عاطفی خانواده» رابطه مثبت و معنادار وجود داشت ( ،)P<0/01هم چنین بین«بلوغ
عاطفــی» و «میـزان مذهبـی بودن والدین» و مؤلفـه های آن همبستگـی مثبت و معنادار مشاهده
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شد) .)P<0/01عالوه بر آن «میزان مذهبی بودن والدین» و «جوعاطفی خانواده» قادرند «بلوغ
عاطفی» را به طور معناداری پیشبینی کنند .متغیر جوعاطفی خانواده به تنهایی 6/66درصد از
واریانس بلوغ عاطفی و متغیر میزان مذهبی بودن والدین نیز به تنهایی 5/21 ،درصد از واریانس بلوغ
عاطفی را پیش بینی کردند .نتایج کلی پژوهش نشان داد که رابطه عاطفی در خانواده و بین والدین
و فرزندان و میزان مذهبی بودن والدین از عوامل تأثیرگذار در میزان بلوغ عاطفی نوجوانان دختر
است ،بنابراین به منظور ارتقای رشد عاطفی فرزندان الزم است آموزشهای مؤثری پیرامون برقراری
روابط عاطفی مناسب و مسائل دینی به والدین آن ها داده شود.

واژگان کلیدی :بلوغ عاطفی ،جو عاطفی خانواده ،میزان مذهبی بودن والدین.
مقدمه

نوجوانی دوره ای است که با «بلوغ »5و تحوالت وسیع در ابعاد گوناگون ،جسمانی،2
شناختی ،9عاطفی 1و اجتماعی5همراه است (نمازی و سهرابی شگفتی )5963 ،و در بین
دورههای تحصیلی ،دانشآموزان دوره دبیرستان بیشترین تغییرات در جنبههای روانی،
اجتماعی و فیزیکی را پشتسر میگذرانند (بخشی و فوالدچنگ .)5963 ،مطالعات نشان
داده است که در این دوره مشکالت رفتاری درونیسازی (مانند اضطراب و افسردگی) و
مشکالت رفتاری برون سازی (مانند بزهکاری ،اعتیاد و پرخاشگری) رواج و شیوع بیشتری
مییابند (ایمانی ،الخلیل و شکری .)5969 ،بنابراین بر خالف بلوغ جسمانی که به شکل
خود به خودی و بر اساس نقشه ژنتیکی در اغلب افراد به وقوع میپیوندد« ،بلوغ عاطفی»9
متغیری است که از عوامل بسیار گوناگونی تأثیر میپذیرد .در حقیقت افراد زیادی وجود
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دارند که «رشدیافته» به نظر میرسند ،اما از لحاظ عاطفی رفتار کودکانه ای دارند
(کومار.)2251 5،
دست یابی به بلوغ عاطفی و دانستن عوامل تأثیرگذار بر آن ،به ویژه در دانش آموزان
دبیرستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا بسیاری از اختالالت عاطفی مانند
اضطراب ،افسردگی که در دوره ی نوجوانی شیوع مییابند و ناسازگاری اجتماعی و
زناشویی به آن علت رخ میدهد که افراد به شکل کامل به رشد عاطفی دست نیافتهاند،
بنابر این در برخورد با مسائل روزمره زندگی ،احساس ناتوانی و عدم کنترل میکنند (نودین
یزدی .)5962 ،عالوه بر این عدم دستیابی به رشد عاطفی میتواند زندگی آینده نوجوان
را نیز تحت تأثیر قرار دهد ،در بسیاری از اختالفات زناشویی چیزی که بسیار مشاهده
میشود این است که مردان از انتظارات غیر منطقی زنان شکایت داشته و زنان نیز نسبت به
بیتفاوتی عاطفی مردان گلهمند بودند .این مسأله ،به نحوهی کنترل عواطف و تفاوتهای
جنسیتی بر میگردد .آنچه مهم است این است که زن و شوهر باید هنگام برخورد با یکدیگر
بر عواطف سخت و انعطاف ناپذیر درونی و مربوط به جنسیت ،غلبه کنند که این امر رشد
و بلوغ عاطفی دو طرف را میطلبد .در واقع بلوغ عاطفی کمک می کند تا در دام مقایسه
نیفتیم و تجربه های ناخوشایند و رشک های مخرب را از خود دور سازیم (یاوری.)5962،
بنابراین فردی که از لحاظ عاطفی بالغ است ،تمام عواطف خود را میشناسد و نحوه ابراز
و کنترل آنها را نیز میداند(تام .)5962،در جریان بلوغ عاطفی ،فرد بهطور دائم ،برای دست
یابی به سالمت عاطفی از لحاظ روانی و فردی میکوشد که او را در برابر تأخیر در ارضای
نیاز مقاوم میکند(پیست2و امینباخائی .)2229 9،سالمت عاطفی مانند سایر جنبههای سالمت
عمومی از عواملی است که بر میزان پویایی و فعالیت دانش آموزان در محیط های آموزشی
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تأثیرگذار است ،دانش آموزانی با سالمت عمومی باال و به تبع سالمت و رشد عاطفی،
خودکارآمدی باال و استقالل داشته و متکی به خود هستند(بادله و صاحبی .)5969 ،بلوغ
عاطفی ،پنج مؤلفه اصلی دارد که عبارت اند از :بی ثباتی عاطفی ،سرکوب عاطفی،
ناسازگاری اجتماعی ،فروپاشی شخصیت و عدم استقالل .هر چه میزان برخورداری از این
مؤلفه ها در فردی کمتر باشد از بلوغ عاطفی بیشتری برخوردار است (سینگ و بهارگاوا،
.)56915
عوامل متعددی بر میزان بلوغ عاطفی افراد تأثیرگذارند ،یکی از مهم ترین آن ها محیط
خانواده و نحوه رفتار والدین است به عبارت دیگر رابطه والد -فرزندی و نحوه ی برخورد
اعضای خانواده با فرزندانشان یکی از متغیرهای مهم در رشد اجتماعی و روانی کودکان
محسوب میشود (عظیمی فر ،جزایری ،فاتحی زاده و عابدی .)5969 ،زیرا خانواده اولین
مکانی است که کودک در آن رشد میکند و این نهاد ،نقش مؤثری در برطرف کردن نیازها
به ویژه نیازهای روانی فرزندان ایفا میکند(نیک سیرت ،خادمی و هاشمی .)5965 ،برخی از
پژوهشگران ،در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده اند که خانواده مطلوب ،احساس
ارزشمندی ،احساس تعلّق و مورد عشق و عالقه بودن را فراهم میکند ،در چنین خانواده-
هایی افراد فرصت بیشتری برای کسب استقالل و مسئولیتپذیری خواهند داشت (سراج
خرمی و صفر زاده .)5965 ،هیل برن )5691(2میزان مهرورزی در روابط عاطفی والد-
فرزندی را متأثّر از متغیرهای فرعی دیگر مانند :محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربه های
مشترک ،هدیه دادن ،تشویق و احساس امنیت می داند .والدینی که به طور محبت آمیز با
فرزندان خود رفتار میکنند؛ اغلب کودکانشان با رفتارهای اخالقی و احترام به دیگران رشد
مییابند (محبی نور الدین وند ،مشتاقی و شهبازی.)5962 ،پژوهش کومار ( )2251نشان
میدهد که بین بلوغ عاطفی افراد با روابط خانوادگی آن ها ارتباط معناداری وجود دارد.

- Singh & Bhargava
- Heillburn
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سونت )2226( 5در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که وجود روابط ناایمن بین
والدینی ،به طور مستقیم با پردازش منفی اطالعات در وقایع استرس آور ارتباط دارد و این
روابط ناایمن ،ناسازگاری ترک در یک دوره یک ساله را پیش بینی میکند .پژوهش شاو،
کراس،کاترز و کانل )2221( 2نیز حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین حمایت عاطفی دریافت
شده از والدین در اوایل زندگی و سالمت رفتاری فرد در بزرگسالی میباشد .یافته های
پژوهش نمازی و سهرابی شگفتی ( )5963نشان داد که بین الگوهای ارتباطی ،نحوه ی
ارتباطات خانواده و سازگاری دانش آموزان (از مؤلفه های بلوغ عاطفی) رابطه معناداری
وجود دارد .نتایج پژوهش رهاوردی و باقیانی مقدم( )5961هم نشان داد که بین کارکرد
اجتماعی از مؤلفه های سالمت و نشانگان بلوغ عاطفی با جو عاطفی خانواده رابطه معنادار
وجود دارد .نکیسا ،احمد پناه ،پارسا و قلعه ایها ( )5969در پژوهش خود نشان دادند که
کیفیت ارتباط بین والدین وفرزندان بر سازگاری تحصیلی و اجتماعی دانشجویان تأثیر
معناداری داشته و حمایت خانواده نقش مؤثری در حل مشکالت دانشجویان در دانشگاه ایفا
می کند .در پژوهشی که حیدری نیا ( )5962با عنوان «بررسی نقش واسطه گری سرسختی
روان شناختی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و سازگاری دانشجویان با دانشگاه» انجام
داد ،نتایج نشان دادند که بین جو عاطفی خانواده و ابعاد سازگاری با دانشگاه (سازگاری
عاطفی -فردی و سازگاری اجتماعی از مؤلفه های بلوغ عاطفی) رابطه مستقیم و معنادار
وجود دارد.
یکی دیگر از متغیرهایی که به نظر میرسد برخی از ابعاد بلوغ عاطفی مانند ثبات عاطفی
و سازگاری را تحت تأثیر قرار میدهد ،میزان اعتقاد والدین به باورهای دینی است ،زیرا
میزان مذهبی بودن والدین و نظام اعتقادی آن ها از یک سـو بر روش هـای تربیت فرزند
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(اسپلیکا ،هود ،هانسبرگر و گورساچ )2229 ،5و شکل گیری شخصیت مذهبی او تأثیر
میگذارد و از سوی دیگر دینداری والدین ،یکی از عواملی است که میتواند تعیین کننده
میزان دینداری کودک باشد و هرچه والدین مذهبی تر باشند؛ نوجوانان ،رفتارهای اخالقی
و تعهد دینی بیشتری نشان میدهند(دی روس ،لیدیما و مایدیما .)2221 ،2به این ترتیب،
نگرش و نحوه ی رفتار فرد پیرامون زندگی ،همساالن و اجتماع تحت تأثیر مذهب والدین
قرار گرفته که این موضوع شکل گیری بلوغ عاطفی را تحت تأثیر قرار میدهد .تحقیقات
کینگ و روسر )2226(9نیز نشان داد که والدین مذهبی ،بیشتر در فعالیت های مذهبی با دیگر
اعضا شرکت میکنند که این موضوع رضایتمندی و انعطاف پذیری روابط را بهبود میبخشد.
در دین اسالم التزام به مذهب در سه بعد کلی اعتقادی ،اخالقی و پیروی از احکام عملی
نمایان گر میشود .به عبارت دیگر زمانی میتوانیم بگوییم که فردی به حدّ باالیی پایبند دین
اسالم است که از نظر نگرش مانند اعتقاد به توحید ،رعایت دستورات اخالقی هم چون
دوری از دروغ و انجام احکام عملی مانند نماز و روزه بر اساس دین اسالم عمل
کند(داوودی و حسین زاده .)5969 ،پژوهش های گوناگونی از وجود رابطهی معنادار بین
میزان دینداری افراد که تا حد زیادی متأثّر از میزان مذهبی بودن والدین است با میزان
بلوغ عاطفی آن ها خبر میدهد .طبق تحقیقات ،جوانان مذهبی ،کمتر به رفتارهای ضدّ
اخالقی ناشی از عدم بلوغ عاطفی مانند فعالیتهای جنسی نامشروع و مصرف الکل دست
میزنند (سینها ،کنان و ژیلس )2223 ،1که این موضوع از فروپاشی شخصیت جلوگیری
کرده و بلوغ عاطفی بیشتری را موجب میشود .نتایج پژوهش گرنگویست ،برابرگ و
هیجکول )2251( 5نشان داد که دلبستگی ناایمن با غیرمذهبی بودن پدر و مادری که نسبتا
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غیر عاطفی و غیرحساس هستند ،ارتباط معناداری دارد .ابوتس وهمکاران )2221( 5نیز
در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که کودکانی که در مراسم مذهبی بیشتر حضور
داشتند پرخاشگری کمتری از خود در موقعیت خانه و مدرسه نشان دادند و اضطراب و
افسردگی کمتری در میان آن ها گزارش شده بود .گرنگویست و هیجکول )5666( 2در
پژوهش خود بیان کردند مقابله مذهبی به عنوان عاملی تأثیر گذار در مقابله با استرس (از
نشانه های بلوغ عاطفی) ،بامیزان مذهبی بودن والدین ارتباط معناداری دارد .نتایج پژوهش
مسعودی( )5962نیز بیان گر رابطه معکوس و معنادار بین دو متغیر میزان دینداری والدین و
میزان اختالالت رفتاری مرتبط با عدم رشد عاطفی دانش آموزان است .سلیمی ( )5999در
پژوهش خود نشان داد که میان مذهبی بودن مادر و پدر و بلوغ عاطفی فرزندان دختر رابطه
مثبت و معناداری وجود داشته و میزان مذهبی بودن والدین نقش پیش بینی کننده ای در
بلوغ عاطفی دختران دارد.
با توجه به ضرورت بلوغ عاطفی و تأثیر آن بر تحمل تنش های زندگی ،سازگاری
اجتماعی و تأثیر بر ایجاد روابط عاطفی مناسب در زندگی فردی و زناشویی و به منظور
جلوگیری از پیامدهای نامطلوب عدم دست یابی به رشد عاطفی مانند :پرخاشگری ،گرایش
به مصرف مواد و خودکشی و به دلیل خأل پژوهش در این زمینه ی پژوهشی و بررسی کمتر
نمونه ی دختران در مقطع دبیرستان و اهمیت و حساسیت باالی دختران دبیرستانی در ایجاد
و برقراری رابطه عاطفی صحیح ،پژوهش حاضر به جست و جو پیرامون عوامل مرتبط با این
متغیر پرداخته و به دنبال پاسخ علمی به این سؤاالت است که آیا بین جو عاطفی خانواده،
میزان مذهبی بودن والدین و بلوغ عاطفی در بین دانش آموزان دختر دوم متوسطه رابطهی
معناداری وجود دارد؟ آیا جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین میتواند بلوغ
عاطفی را به طور معناداری پیش بینی کند؟

- Abbotts & et al
- Granqvis & Hagekull

1
2
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روش پژوهش

تحقیق حاضر از نظر طرح تحقیق ،با توجه به ماهیت پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی
بود .جامعه آماری این پژوهش ،همه ی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم در سال
تحصیلی 5965-69و در چهار ناحیهی شهر قم بود که شامل 1692دانش آموز دختر میشد.
به منظور تعیین حجم جامعه آماری به جدول کرجسی  -مورگان 5مراجعه گردید و  953نفر
از دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند .روش نمونه گیری بدین صورت بودکه ابتدا
مجوزهای الزم از آموزش و پرورش کل شهر قم گرفته شد و پس از اخذ مجوز و دریافت
آمار کل دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم ،ابتدا شهر قم به چهار ناحیه تقسیم شد
و از بین نواحی آموزش و پرورش شهر قم به شکل تصادفی  ،دو ناحیه انتخاب گردیده و
سپس از بین مدارس متوسطه موجود در هر ناحیه 9 ،مدرسه به تصادف انتخاب شدند و در
مرحله بعد از هر مدرسه و از هر کدام از سه رشته ی نظری (ریاضی فیزیک ،علوم تجربی
و علوم انسانی) در پایه سوم متوسطه دوم یک کالس انتخاب گردید که دانش آموزان آن
کالس به پرسشنامه های جو عاطفی خانواده هیل برن( ،)5691مقیاس بلوغ عاطفی سینگ و
بهارگاوا ( )5665و میزان مذهبی بودن والدین گرنگویست ( )5669پاسخ دادند992 .
پرسشنامه ارائه شد که از این تعداد  953پرسشنامه (مطابق با حجم نمونه) کامل و بررسی
شد .پس از آن داده ها با استفاده از نرم افزار  spss 22مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و
در تحلیل داده ها از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده
شد.
الف -مقیاس جو عاطفی خانواده :این مقیاس توسط هیل برن( )5691به نقل از موسوی
شوشتری )5939 ،به منظور سنجش میزان مهرورزی در ارتباطات فرزند -والدین ساخته شده
است .این مقیاس  59گویه دارد .این پرسشنامه  9خرده مقیـاس را هم در بر میگیـرد که

- Krejcie and Morgan

1
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عبارت اند از :محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربه های مشترک ،هدیه دادن ،تشویق،
اعتماد و احساس امنیت .نحوه نمره گذاری براساس طیف لیکرت و از  5تا  5متغیر است.
خیلی کم ،نمره« ،»5کم « ،»2در حد متوسط « ،»9زیاد « »1و خیلی زیاد « »5تعلق خواهد
گرفت و پرسشنامه سوال معکوس ندارد .در تحقیق کوتی وهمکارانش ( )5999برای تعیین
روایی همزمان این مقیاس از پرسشنامه مالکی( )Afcاستفاده شده است که ضریب روایی
پرسشنامه  93درصد به دست آمده ،در پژوهش عسگری ،صفر زاده و قاسمی مفرد()5962
برای بررسی همسانی درونی این مقیاس از روش های آلفای کرونباخ ،تنصیف و گاتمن
استفاده شد که به ترتیب  2/33 ،2/95و  2/33به دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول
این مقیاس است .در پژوهش حاضر ،میزان پایایی کل این ابزار براساس آلفای کرونباخ
 2/62به دست آمد.
ب -پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین :این پرسشنامه دارای  59ماده توسط
گرنگویست در سال ( )5669جهت سنجش میزان مذهبی بودن والدین ساخته شده است.
میزان مذهبی بودن مادر ،گویه های  5تا  9و میزان مذهبی بودن پدر را گویه ها  6تا 59
شامل می شود .شیوهی نمره گذاری پرسشنامه بدین شرح است :کامال مخالف نمره «،»5
مخالف « ،»2کمی مخالف « ،»9کمی موافق « ،»1موافق « »5و کامال موافق« .»9نمره بین
 92-59میزان کم مذهبی بودن والدین ،نمره  91-92میزان متوسط مذهبی بودن والدین و
نمره باالتر از  91میزان باالی مذهبی بودن والدین را نشان میدهد .گرنگویست ()5669
ضریب همسانی درونی این آزمون را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای هر والد  2/62به
دست آورد .این پرسشنامه توسط شهابی زاده ( )5999بر روی دانشجویان دانشگاه شهید
بهشتی انجام شده و هماهنگی درونی ماده ها در همبستگی کرونباخ برای پدر و مادر به
ترتیب  2/61و  2/96به دست آمده است .هم چنین پایایی آزمون با روش اجرای مجدد و
ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه میزان همبستگی بین نمرات ،دو بار اجرای آزمون
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برای پدر و مادر به ترتیب  2/62و  2/95به دست آمد(شهابی زاده .)5999 ،در پژوهش
حاضر میزان پایایی کل ابزار بر اساس آلفای کرونباخ  2/39به دست آمد.
ج -مقیاس بلوغ عاطفی سینگ و بهارگاوا ( : )EMSاین مقیاس دارای  19سؤال بوده و
توسط یاشویر سینگ و ماهیش بهار گاوا در سال ( )5665تدوین شده است .هدف آن بررسی
ابعاد مختلف بلوغ عاطفی (عدم ثبات عاطفی ،بازگشت عاطفی ،فروپاشی شخصیت،
سازگاری اجتماعی و فقدان استقالل) میباشد .جمع کل نمرات به عنوان نمره بلوغ عاطفی
آزمودنی در نظر گرفته میشود .به این صورت که هرچه این نمرات پایین تر باشد بلوغ
عاطفی فرد باالتر خواهد بود .نحوهی نمره گذاری گزینه های این پرسشنامه عبارت است
از :هرگز نمره « ،»5احتماال « ،»2نامشخص « ،»9زیاد « ،»1خیلی زیاد « .»5تفسیر نمرات بر
اساس ثبات بلوغ عاطفی به این ترتیب است :نمره  ،92-52بسیار باثبات 95-99 ،نسبتاً با
ثبات 96-529 ،بی ثبات 523-512 ،بسیار بی ثبات .روایی این مقیاس در برابر معیارهای
بیرونی یعنی پرسشنامه سازگاری حوزه «گها» ،برای دانشجویان کالج توسط سینها و سینگ
تعیین شده است .پرسشنامه حوزه «گها» ،سازگاری عاطفی دانشجویان کالج را اندازه میگیرد
و تعداد سؤاالت این حوزه  25مورد میباشد .همبستگی گشتاوری حاصل بین کل نمرات
در  25سؤال حوزه گها و کل نمرات در مقیاس بلوغ عاطفی  2/91گزارش شده است(سراج
خرمی و صفر زاده .)5965 ،پایایی مقیاس توسط آزمون بازآزمون بر روی دانشجویان اندازه
گیری شده که دختران و پسران  22-21ساله را شامل میشد .فاصله زمانی بین این دو آزمون
 9ماه بود و همبستگی گشتاوری بین این دو اجرا  2/35بود (ایمانی و محب .)5999 ،در
پژوهش حاضر ،میزان پایایی کل این ابزار براساس آلفای کرونباخ  2/65به دست آمد.
یافته ها

در این قسمت به سؤاالت پژوهش پرداخته شده و یافته ها به صورت توصیفی و سپس
استنباطی مورد بررسی قرار میگیرند .سؤاالت مورد نظر عبارت اند از این که آیا بین بلوغ
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عاطفی و جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین همبستگی معناداری وجود
دارد؟ و آیا می توان بلوغ عاطفی را بر اساس جوعاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین
پیش بینی کرد؟
جدول -5نتایج آماره های توصیفی وضرایب همبستگی ببن بلوغ عاطفی ،جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی
بودن والدین و مؤلفه های آن (.)N=953
آماره
(متغیرهای پژوهش)

توصیفی
میانگین

.5بلوغ عاطفی
.2جوعاطفی خانواده
.9میزان مذهبی
بودن والدین
.1میزان مذهبی
بودن مادر
 .5میزان مذهبی
بودن پدر

های

ضرایب همبستگی

انحراف
معیار

5

2

1

9

5

5/22 25/292 555/661
92/965

 -2/919 52/259

5/22

99/529

6/996

 -2/593

 2/561

5/22

99/292

1/391

-2/521

 2/569

 2/956

5/22

99/232

5/92

 -2/593

 2/555

 2/629

5/22 2/593

p >2/25 

p > 2/25 

همان طور که در جدول شماره  ،5مشاهده میشود ،نتایج حاکی از آن است که میان
عدم ثبات و رشد عاطفی با همه متغیرهای پژوهش(جو عاطفی خانواده ،میزان مذهبی بودن
والدین و مؤلفه های آن) همبستگی منفی معنادار در سطح ( )P >2/25و ( )P >2/25وجود
دارد .بدین معنا که با افزایش جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین (مذهبی بودن
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پدر  -مذهبی بودن مادر) بی ثباتی عاطفی کاهش یافته و بنابر این بلوغ عاطفی فرد
افزایش خواهد یافت.
عالوه بر آن بین متغیرهای پیش بین یعنی جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن
والدین و مؤلفه های پیش بین همبستگی مثبت و معناداری در سطح ( )P >2/25به دست
آمد .بنابر این هرچه میزان مذهبی بودن والدین (مذهبی بودن پدر  -مذهبی بودن مادر) بیشتر
باشد ،جو عاطفی خانواده بیشتر خواهد بود.
جهت پیش بینی بلوغ عاطفی از روی جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین
و مؤلفه های آن ،پیش فرض های آزمون رگرسیون بررسی شد و پس از تأیید عدم مشکل
در جهت انجام آزمون رگرسیون ،از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
جدول  -2پیش بینی بلوغ عاطفی از روی جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزاد

میانگین مجموع مجذورات

F

رگرسیون

26555/529

2

51555/551

25/696

باقیمانده

569151/995

951

کل

223525/696

959

سطح معناداری
2>2225

592/161

جدول -9پیش بینی بلوغ عاطفی از روی مؤلفه های میزان مذهبی بودن والدین
درجه

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

رگرسیون

9913/552

2

باقیمانده

222939/933

951

کل

223525/696

959

آزادی

میانگین مجموع مجذورات

F

سطح معناداری

9929/559

5/923

2 > 2/2225

929/652
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براساس نتایج جدول  2و  ،9نسبت های معنادار  Fکه کمتر از  5درصد و  5درصد
است ،نشان دهنده ی آن است که متغیرهای پیش بین (جوعاطفی خانواده و میزان مذهبی
بودن والدین و مؤلفه های آن) از قدرت تبیین باالیی برخوردار هستند .در جدول شماره،1
ضرایب و نسبت های تحلیل های رگرسیون ارائه شده است.
جدول  -1ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی بلوغ عاطفی از روی جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن
والدین و مؤلفه های آن (میزان مذهبی بودن پدر – میزان مذهبی بودن مادر).
متغیر
مقدار
ثابت

خطای
استاندارد
52/262

ضریب
B



T

535/35

-

53/256

سطح معناداری

همبستگی
تفکیکی

>2/2225

-

جو
عاطفی

2/529

-2/939

-2/922

-9/953

>2/2225

-2/959

خانواده
میزان
مذهبی
بودن

2/599

-2/295

-2/521

-2/291

>2/2225

-2/522

والدین
میزان
مذهبی
بودن

2/993

-2/292

-2/211

-2/999

2/162

-2/299

مادر
میزان
مذهبی
بودن
پدر

2/239

-2/953

-2/512

-2/299

2/229

-2/553
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براساس نتایج مندرج در جدول شماره  ،1مقدار بتا برای جوعاطفیخانواده ()-2/922
از متغیر میزان مذهبی بودن والدین( )-2/521بیشتر بوده که نشان دهنده سهم قوی تر و بیشتر
متغیر جو عاطفی خانواده در پیش بینی متغیر مالک است .به عالوه از بین مؤلفه های میزان
مذهبی بودن والدین (مذهبی بودن مادر -مذهبی بودن پدر) متغیر میزان مذهبی بودن
پدر( ،) -2/512سهم قوی تر و بیشتری را در تبیین و پیش بینی متغیر مالک (بلوغ عاطفی)
نسبت به متغیر میزان مذهبی بودن مادر ( )-2/211دارا میباشد .در ضمن مجذور ضریب
همبستگی نیمه تفکیکی نشان میدهد؛ هر متغیر چه مقدار از واریانس کلی در متغیر مالک
را پیش بینی می نماید .در این پژوهش متغیر جو عاطفی خانواده به تنهایی  6درصد و متغیر
میزان مذهبی بودن والدین به تنهایی  5درصد ،از واریانس متغیر مالک را پیش بینی کرده و
از بین مؤلفه های میزان مذهبی بودن والدین ،مؤلفه میزان مذهبی بودن پدر ،به تنهایی 5/99
و مؤلفه میزان مذهبی بودن مادر ،به تنهایی  5درصد ،از واریانس متغیر بلوغ عاطفی را پیش
بینی میکنند که متغیر جو عاطفی خانواده سهم بیشتری را در تبیین واریانس متغیر مالک
نسبت به بقیه متغیرها داراست.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر ،با هدف تبیین رابطه بین «جو عاطفی خانواده» و «میزان مذهبی بودن
والدین» با «بلوغ عاطفی» انجام شد .نتایج پژوهش بیان گر آن است که بین جو عاطفی
مطلوب در خانواده و بی ثباتی عاطفی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد؛ به عبارت دیگر
هرچه جو عاطفی در خانواده بیشتر باشد؛ میزان دست یابی به بلوغ عاطفی در فرزندان بیشتر
خواهد بود .این یافته با نتایج برخی از مطالعات گذشته از جمله یافته های کومار(،)2251
سونت ( ،)2226شاو ،کراس ،کاترز و کانل ( ،)2221نمازی و سهرابی( ،)5963رهاوردی و
باقیانی مقدم ( ،)5961نکیسا و همکاران ( )5969و سلیمی ( )5999همسو است .در تبیین
این یافته میتوانیم بگوییم که والدیـن به عنوان اصلی ترین الگوهای رفتـاری فرزندانشان
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میباشند .کودکان از طریق اصل یادگیری مشاهده ای در روان شناسی تربیتی و تقلید
از نحوه برخورد والدین با مسائل عاطفی ،به مسائل مختلف واکنش نشان میدهند .به عبارت
دیگر طبق نظر بندورا5تأثیر پذیری فرزندان از رفتار والدین بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی
صورت میگیرد ،بر اساس این نظریه رفتار از دو راه یاد گرفته میشود :الف /پاداش دادن،
ب /مشاهده آگاهانه و تصادفی رفتار دیگران .او با توجه به این مطلب بیان میدارد که
همانند سازی با والدین و بزرگساالن و الگو برداری از آن ها ،اهمیت ویژه ای در رشد و
یادگیری دارد ،به عالوه او عنوان میدارد که دو دسته عوامل فردی و محیطی بر فرد تأثیر
خواهند گذاشت ،عوامل فردی به توانایی خود در انجام کار و عوامل محیطی به نقش
الگوهای مختلف مانند خانواده تأکید دارد (بندورا .)2222 ،با توجه به این نظریه  ،انسان ها
رفتارهای خود را با سرمشق گیری از جامعه فرا میگیرد و چون بیشتر وقت خود را در
خانواده میگذرانند ،بنابر این بسیاری از رفتارهای والدین را الگوبرداری میکنند (زالی زاده،
باقری و ملتفت  .)5963بنابر این اگر والدین صادقانه به کودک محبت کرده و به او اعتماد
کنند ،او نیز دوست داشتن دیگران و مورد توجه بودن را یاد میگیرد که این موضوع بلوغ
عاطفی او را تحت تأثیر قرار میدهد(محبی نورالدین وند ،مشتاقی ،شهبازی .)5962 ،روان
شناسان نیز اذعان نموده اند که خانواده مطلوب ،احساس ارزشمندی ،احساس تعلّق و مورد
عشق و عالقه بودن را فراهم میکند و در چنین خانواده ها سازگاری و استقالل (از
مؤلفه های بلوغ عاطفی) فرزندان بهتر است (سراج خرمی و صفر زاده.)5965 ،
از دیگر نتایج این پژوهش آن است که میان بی ثباتی عاطفی با میزان مذهبی بودن
والدین (مذهبی بودن پدر -مذهبی بودن ماد) ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد؛ این
موضوع به این معناست که هرچه میزان مذهبی بودن والدین باالتر باشد؛ بلوغ و ثبات عاطفی
فرزندان بیشتر است .این یافته با یافته های پژوهش های قبلی (نکیسا ،احمدپناه ،پارسـا و

- Bundura
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قلعه ایها ( ،)5969مسعودی( )5962و سلیمی ( ،)5999گرنگویست ،برابرگ و هیجکول
( ،)2251سینها و همکاران ( ،)2223ابوتس و همکاران ( ،)2221گرنگویست و
هیجکول( ))5666همسو است .در تبیین این یافته میتوان به این نکته اشاره کرد که یکی از
عوامل موثر در بلوغ و حل بحران های عاطفی ،میزان مذهبی بودن و دینداری افراد است و
طبق نتایج پژوهش های روان شناختی ،موضوع دینداری در جوانان ،تا حد زیادی از میزان
مذهبی بودن والدین تأثیر می گیرد .بنابر این به نظر میرسد مذهبی بودن والدین با تأثیر
گذاری بر دینداری بیشتر فرزندانشان ،بر کنترل رفتار آن ها اثر گذاشته و بلوغ عاطفی
بیشتری را درفرزندانشان موجب میشوند .طبق تحقیقات جوانان مذهبی کمتر به رفتارهای
ضدّاخال قی مانند فعالیت های جنسی نامشروع و مصرف الکل دست میزنند(سینها و
همکاران .)2223 ،کیم )2229( 5در پژوهش خود اذعان میدارد؛ شرکت در مراسم مذهبی،
موجب کاهش اختالل برون ریزی مانند پرخاشگری کمتر و به تبع سازگاری اجتماعی (از
مؤلفه های بلوغ عاطفی) بهتر میشود؛ بنابر این با باالرفتن سازگاری اجتماعی بلوغ عاطفی
بهتری را تجربه میکنند . .کاباریک )5669( 2نیزدر پژوهش خود بیان میکند؛ نوجوانانی
که در خانواده های مذهبی تر به دنیا آمده اند به دلیل فرامن رشد یافته تر ،با وجدان تر و
پاسخ گوتر هستند .بنابر این انتظار میرود بلوغ عاطفی بیشتری را تجربه کنند.
مطابق با یافته دیگر این پژوهش میان بی ثباتی عاطفی با زیرمؤلفه های میزان مذهبی
بودن والدین (مذهبی بودن مادر – مذهبی بودن پدر) رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
به این معنا که هرچه میزان مذهبی بودن پدر بیشتر شود؛ بلوغ عاطفی بیشتر بوده و هرچه
میزان مذهبی بودن مادر نیز باالتر رود؛ میزان بلوغ عاطفی فرزندان باالتر خواهد رفت .و در
این میان متغیر میزان مذهبی بودن پدر تأثیر و سهم بیشتری در افزایش یا کاهش بلوغ عاطفی
نوجوان نسبت به میزان مذهبی بودن مادر دارد .نظام اعتقادی و باورهای مذهبی والدین از

- Kim
- Kuburic
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جمله عوامل مهمی است که بر روش های فرزندپروری و شکل گیری نگرش فرد نسبت
به جهان ،شخصیت و به تبع رفتار او تأثیر گذار است.
یافته این پژوهش با پژوهش سلیمی( )5999که رابطه میزان مذهبی بودن مادر و میزان
مذهبی بودن پدر را به طور جداگانه با بلوغ عاطفی بررسی کرده است همسو است .برخی
از پژوهش های مرتبط با متغیر های تحقیق نیز به همسویی متغیر ها اشاره دارند .پژوهش
مظاهری ،صالحی ،فرزاد و شهابی زاده ( )5962نشان داد که سطوح باالی مذهبی بودن پدر
منجر به افزایش پیوستگی (پیوند عاطفی) و انعطاف پذیری (مرتبط با بلوغ عاطفی) در
خانواده میشود و سطوح پایین مذهبی بودن مادر ،منجر به افزایش رها شدگی و آشفته بودن
(از نشانگان عدم ثبات عاطفی) در خانواده میشود .علت تأثیرگذاری بیشتر پدر در بلوغ
عاطفی ،نسبت به مادر در میان دختران دوره متوسطه ،را میتوانیم این گونه تبیین کنیم که
دوران نوجوانی ،دوران شکفتگی احساسات است و نحوه ی رابطه پدر -دختر و بهعبارتی
فرزند با والد غیرهم جنس ،بر نوع روابط اجتماعی و شیوه ی کنترل احساسات دختران به
ویژه دربرخورد با جنس مخالف تأثیر میگذارد .گاهی ممکن است بی محبتی و سردی پدر
مانع رشد یافتگی و بلوغ عاطفی در دختران شده و سبب شود تا فرزندان به ویژه دختران به
جبران محبت پدر با افراد نامناسب رابطه برقرار کنند .نتایج پژوهش سهیلی و کالنتر هرمزی
( )5962نشان داد که رابطه با پدر بر مهارت های ارتباطی فرزندان (مرتبط با رشد عاطفی)
و کفایت اجتماعی آن ها تأثیر معناداری دارد و شدت رابطه پدر-فرزندی و کفایت اجتماعی
در گروه دختران بسیار باالتر از همین رابطه در گروه پسران است .مسعودی ،مظلوم خراسانی
و نوغانی( )5961نیز در پژوهش خود بیان کردند که پدر درخانواده هایی که ارتباطات
پدری و فرزندی کم رنگ شده است از نقش تربیتی کمتری برخوردارند .ارتباط بیشتر پدر
و فرزند باعث می شود کودک ،مهارت های زندگی را یاد گرفته و در آینده با مشکالت
کمتری روبه رو شده و از سازگاری اجتماعی (از مؤلفه های بلوغ عاطفی) و سالمت جسمی
و روانی بیشتری بهره مند گردد .به عالوه ،نتایج پژوهش آن ها نشان داد هرچه بازی کردن
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پدر با فرزند خود بیشتر شود؛ تربیت دینی توسط آن ها به شکل موفق تری انجام خواهد
گرفت و هرچه از کودک خود فاصله بگیرند در تربیت دینی و به تبع عوامل رشدی دیگر
که در اثر تربیت دینی پدر در فرزند ایجاد می شود (مانند سازگاری اجتماعی) موفقیت
کمتری خواهند داشت.
یافته دیگر این پژوهش بیان گر آن است که جوعاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن
والدین نقش معناداری در پیش بینی بلوغ عاطفی دارد .همان گونه که پیشتر اشاره شد؛
پژوهش های مختلف ارتباط میان جو عاطفی خانواده و سطح بلوغ عاطفی افراد را تأیید
کرده اند (از جمله :کومار2251 ،؛ سلیمی .)5999 ،گوپتا و شارما )2259(5در پژوهش
خود اذعان می دارند که بلوغ عاطفی به توانایی فرد در درک و مدیریت احساسات خود
اشاره دارد .بنابر این فردی که توانایی تحمل استرس و بیتوجهی به محرکات آزاردهنده را
داشته باشد؛ کمتر به مشکالتی مانند اضطراب ،استرس و افسردگی دچار خواهد شد (تام،
 .)5962خانواده یکی از عواملی است که بر جنبه های مختلف رشد و از جمله بلوغ عاطفی
اثرگذار است؛ چگونگی ارتباط و شیوه برخورد اعضای خانواده نسبت به هم و احساسات
آن ها به یکدیگر از عواملی است که میتواند در سالمت رفتار و روان فرزندان مؤثر
باشد(شریعتمداری .)5995 ،بنابر این میتوان انتظار داشت که هرچه جو خانواده ،عاطفی تر
شود؛ سطح بلوغ عاطفی فرزندان افزایش یابد .زیرا عالوه بر تأثیرگذاری والدین برجنبه های
مختلف رشد ،فرزندان رفتارهای والدین خود را الگوگیری کرده و تقلید میکنند .میزان
مذهبی بودن والدین و تعهّد و پایبندی آن ها به دستورات دینی نیز به گونه ای دیگر بر بلوغ
عاطفی فرزندان اثرگذار است .به عالوه یکی از مسائلی که بلوغ عاطفی را تحت تأثیر قرار
داده و از مدیریت احساسات جلوگیری میکند ،تنش های زندگی و عدم توانایی کنترل
استرس ها میباشد .تربیت مذهبی فرزندان که تا حد زیادی از میزان مذهبی بودن والدین

- Gupta & Sharma
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تأثیر میگیرد؛ اصولی را در شرایط بحرانی ارائه میدهد که شامل جست و جوی معنا،
فهم و تفسیر حوادث ،کنترل بر موقعیت های استرس زا و تسهیل پیوندهای اجتماعی میشود
(مظاهری ،صالحی ،فرزاد و شهابی زاده .)5962 ،وینک و همکاران )2223( 5در پژوهشی
اذعان می دارند؛ مذهبی بودن در اواخر نوجوانی ،ارتباط معناداری با سازگاری فرد (از
نشانگان بلوغ عاطفی) دارد .بنابر این به نظر میرسد میزان مذهبی بودن والدین از طریق
تأثیر گذاری بر تربیت دینی فرزندان که پایبندی بیشتر به اصول اخالقی ،معنا بخشی به
زندگی و توانایی کنترل استرس ها را سبب میشود؛ بتواند بلوغ عاطفی افراد را پیش بینی
کند به طوری که با باالرفتن میزان مذهبی بودن هر دو والد ،سطح بلوغ عاطفی فرزندان
نیز افزایش مییابد.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جو عاطفی خانواده بهتر از میزان مذهبی بودن،
سطح بلوغ عاطفی افراد را پیش بینی میکند؛ در تبیین این یافته میتوان گفت تا زمانی که
اعضای خانواده به ویژه والدین نتوانند روابط عاطفی مثبت با فرزندانشان برقرار سازند؛
تأثیرگذاری مذهبی و به تبع عواملی که در اثر تربیت دینی و تعهّد دینی حاصل میشود
مانند (بلوغ عاطفی) فرزندان با مشکل رو به رو خواهد شد .پژوهش های بسیاری حاکی از
آن است نحوه رابطه عاطفی صحیح با والدین با تصویر فرزندان از خداوند و به تبع میزان
مذهبی بودن و بلو غ عاطفی آن ها رابطه دارد .شیمل )2229(2در پژوهش خود یکی از علل
هجده گانه ترک ایمان و تعهد دینی را داشتن احساسات منفی شدید نسبت به یک یا هر دو
والد و داشتن تجربه های خشن متمرکز بر محور دین بر شمرده است .نتایج پژوهش

نلسون9

( )2226هم نشان میدهد که رفتار دلسوزانه و گرم پدر و مادر ،دینداری باال در نوجوانی
را پیش بینی می کند .بنابر این برای این که میزان مذهبی بودن والدین بتواند به عنوان یک

1

- Wink & et al
- schimmel
3
- Nelson
2
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عامل مؤثر در میزان مذهبی بودن و به تبع بلوغ عاطفی فرزندان باشد؛ ابتدا الزم است
رابطه عاطفی و صمیمی در خانواده و بین والدین و فرزندان به وجود آید ،به این دلیل
جوعاطفی خانواده به عنوان یک عامل اساسی ،نقش مهم تری را در پیش بینی بلوغ عاطفی
نسبت به میزان مذهبی بودن والدین ایفا میکند.
پژوهش حاضر مانند پژوهش های دیگر با محدودیت هایی روبه رو بود که برخی
عبارت اند از استفاده از پرسشنامه و عدم استفاده از سایر ابزارها ،اجرای آزمون بر روی یک
جنسیت خاص (تنها دانش آموزان دختر) و عدم دست یابی به روابط علّی و معلولی به دلیل
روش پژوهش همبستگی  ،بررسی تنها یک دوره تحصیلی (متوسطه دوم) و اجرای پژوهش
در یک محدوده ی جغرافیایی با بافت فرهنگی و مذهبی خاص خود .بنابر این پیشنهاد
میشود این تحقیق ،عالوه بر دانش آموزان دختر ،بر روی دانش آموزان پسر هم انجام شود
و نتایج با هم مقایسه شوند.توصیه میشود جهت تعمیم بهتر نتایج ،این پژوهش در شهرهای
دیگر ایران با بافت های فرهنگی مختلف انجام گیرد .جهت تعمیم بهتر یافته ها ،پژوهش در
دوره های مختلف تحصیلی و بر روی دانشجویان و زوجین نیز انجام گردد .با نظر به یافته
های این پژوهش و با توجه به تأثیری که بلوغ عاطفی در مقابله با مشکالت و جنبه های
مختلف زندگی اجتماعی مانند سازگاری تحصیلی و شغلی و نقش مهم خانواده در ارتقای
این بلوغ در فرزندان ،توصیه میشود ،کارگاه های مشاوره درمانی و کالس های آموزشی
مناسبی جهت نحوه برخورد صحیح با فرزندان ،به ویژه در مناطق محروم تر شهر به دلیل
مشکالت بیشتر فرهنگی و اقتصادی ایجاد شود.به دلیل اهمیت میزان مذهبی بودن والدین،
در جنبه های مختلف زندگی فرزندانشان ،از جمله بلوغ عاطفی و اجتماعی ،الزم است؛
مسئوالن ،مشاوران و معلمان با شناخت بیشتر از پایبندی و تعهد والدین به دستورات دینی،
کالس هایی با موضوع «افزایش معرفت دینی و پیامدها و آثار دینداری بر فرزندان» ترتیب
داده؛ و شرکت در آن را برای والدین الزامی ساخته و به طور مداوم از اثربخشی کالسها،
اطالع حاصل نمایند .به عالوه مدرسه باید بستر مناسبی جهت انجام مناسک دینی برای دانش
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آموزان فراهم آورد و برای انجام این کار مدرسه میتواند از مشاوران مجرب مذهبی نیز
استفاده نماید.
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