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 نقش جهت گیری مذهبی، سالمت روان و جو عاطفی خانواده در شخصیت فکری منعطف
 

 موسی جاودان

 عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
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 چکیده

مذهبی، سالمت روان و جو عاطفی خانواده در شکل گیری هدف این پژوهش بررسی و مطالعه نقش جهت گیری 

دانش آموز دوره  733شخصیت فکری منعطف دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر بندرعباس بود. گروه نمونه شامل 

 17-19ساله شهر بندرعباس بودند که در سال تحصیلی  91تا  91با گروه سنی  دختر( 911پسر و  931اول متوسطه )

مقیاس جهت گیری  گیری طبقه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شاملونهبه روش نم

(، مقیاس جو عاطفی خانواده  9131ماده ای سالمت روان گلدبرگ ) 11(، پرسشنامه 9113مذهبی آلپورت و راس )

ری مذهبی، سالمت روان و ( و مقیاس شخصیت فکری محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که جهت گی9119هیل برن )

جو عاطفی خانواده می توانند به طور مثبت و معنی داری نوع شخصیت فکری دانش آموزان دوره متوسطه را پیش 

)جو عاطفی خانواده  (؛ N=  733و  = p ≤0،93/0 r/ 009)جهت گیری مذهبی و شخصیت فکری منعطف )بینی کنند 

، ≥ p/ 009( و )سالمت روان و شخصیت فکری منعطف )N=  733و  = p≤ ،91/0 r/ 009و شخصیت فکری منعطف )

13/0 r =  733و  =N.)  به عبارت دیگر، متغیر های جهت گیری مذهبی، جو عاطفی خانواده و سالمت روان می توانند

 درصد شخصیت فکری منعطف نوجوانان را تبیین کنند. 91

 ش آموزان دوره متوسطه.کلید واژه ها: مذهب، سالمت روان، خانواده، شخصیت و دان
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 مقدمه

بشر از همان نخستین روزهای زندگی به منبع و پایگاه نیرومندی جهت پناه آوردن از سختی های روزمره در وجود 

خود احساس نیاز می کرده است. انسان ها در روزگار قدیم بر این باور بودند که ایمان به خدواند الیزال موجب 

دنیوی و اخروی می گردد و انسان دیندار به علت ایمان به خداوند در برابر مصائب و مشکالت پیروز می خوشبختی 

و شخصیتی نیرومند و قوی در مسیر  گردد؛ زیرا نیروی ایمان موجب غلبه انسان بر دردها و رنج ها در زندگی می شود

آگاهی متعالی و معنی بخشی به زندگی باعث پرورش شخصیت متفکر، معنا دارشدن زندگی شکل می دهد. در نتیجه، 

و ارزشمندی آن می گردد. در نتیجه، از طریق ایجاد امیدواری به یاری و خواست خداوند متعال احساس آرامش بر 

 زندگی حاکم می شود. 

ر مسیر تاریخ بوده اند. به عنوان مثال، مذهب و عقاید مذهبی یکی از همراهان اصلی انسان در طول حیات و زندگی د

نقش مذهب در شفا بخشی انسان از بیماری ها و کاهش رنج و آالم از قرون بسیار دور متداول بوده است. بنا به عقیده 

( زندگی سعادتمندانه در گروه سه عامل می باشد: طرز تفکر و نگرش نسبت به زندگی، نوع دوستی، 1001)  9دنت

ندن دیگران و ایمان به خداوند یکتا. مذهب یکی از کهن ترین و شناخته ترین عامل اجتماعی است کمک و یاری رسا

که تاحدود زیادی می تواند نگرش و باورهای انسان را در طول زندگی و از جمله در مواجهه با مشکالت و فشارهای 

دات دینی و مذهبی به حیات انسان معنا و روزمره زندگی تعیین کند. نظریه پردازان اسالمی بر این باورند که اعتقا

دین و مذهب در هر فرهنگ و .مفهوم می دهد و ارزش خاصی فراتر از زندگی حیوانی را به حیات انسان می بخشد

جامعه ای به شکل خاص خودش شناخته می شود. از سوی دیگر، نگرش ها و اعمال مذهبی تا حدودی فردی به نظر 

ر فردی با روش و دیدگاه منحصر به فرد خودش با خداوند ارتباط برقرار می کند و برداشت می رسند. به عبارت دیگر، ه

 .و تفسیر خاصی از ذات باری تعالی دارد که با تفسیر و تعبیر فرد دیگری از خداوند متفاوت می باشد

ز یک طرف و از طرف داشتن عقاید معنوی به علت افزایش دامنه بینش انسان نسبت به اهداف عالی و متعالی خلقت ا

دیگر به علت باالبردن آستانه تحمل و سعه صدر انسان در برابر مشکالت و سختی های زندگی، می تواند عامل مناسبی 

(. بنا بر این، توجه به معنویت به علت 1099، 1برای مقابله با تنش ها و فشارهای روحی و روانی محسوب شود )فیشر

امید، شادابی و نشاط، به انعطاف عالوه بر افزایش ی و عشق به خداوند، می تواند اعتقاد انسان به منبع برتر وجود

 ی کند.پذیری انسان در شرایط سخت زندگی کمک م

یکی از مهم ترین پیامدهای پیشرفت فناوری و دنیای الکترونیک اثرگذاری بر سالمت روان افراد است. از آنجا که افراد 

و آرامش مناسبی دارند، امیدواانه تالش می کنند با پروش مهارت های الزم در  دارای سالمت روانی، احساس امنیت

هنگام مواجهه با هیجان های ناخوشایند عزت نفس خود را حفظ کنند. کسانی که دارای سالمت روانی مناسبی هستند 

د که این امر موجب اغلب در مسیر زندگی به طور منطقی و معقوالنه رفتارهای انعطاف پذیری از خود نشان می دهن

، جانسون،لیندر و می شود شخصیت منعطفی داشته و کمتر در صحنه های زندگی دچار آسیب گردند )گوستاوسون

(. همچنین، بنظر می رسد برخی از ابعاد سالمت روان مانند اضطراب و افسردگی موجب شکل گیری 1007، 7وینرب

و محافظه کاری شدید تالش می کنند که خود را همرنگ با  شخصیت های منفعل می شود. افراد منفعل به دلیل ترس

(. پژوهش های دیگری از جمله 1097دیگران نشان دهند تا به احساس امنیت بیشتری در زندگی برسند )جاودان، 

-( به این نتیجه رسیدند که وضعیت سالمت روانی و جسمانی در شکل گیری ویژگی1007) 9گرین وی، میلن وکالرک

های اختالل روانی دارای شخصیت و فکری نقش مهمی دارد. به عنوان مثال، برخی از افراد دارای نشانه های شخصیتی
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مستبد هستند و بر این باورند که تنها باور و نگرش آنان واقعیت دارد. این گروه از افراد هرگز به اصالح و تغییر رفتار 

 درست بوده و نیازی به بهبود ان نمی بینند. خود فکر نمی کنند زیرا بر باورند که رفتار آنان کامال

شخصیت و خلق و خوی انسان تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی می باشد. در صورت قرار گرفتن کودک و نوجوان در 

ترین عوامل تأثیر گذار فضای  غنی و آرام، شخصیتی قوی و توانمند خواهد داشت. تربیت، آموزش و یادگیری مهم

ترین عوامل تأثیرگذار در شخصیت خلق و خوی افرادند. بنابراین، والدین و فضای خانوادگی از مهم محیطی بر شخصیت

و خلق و خوی فرزندان به شمار می روند. عالوه براین، آموزش، تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان در یک محیط و 

ی و اجتماعی بهتر را فراهم می کند و آنان را بافت آرام موجب رشد آنان در زمینه های اخالقی، شناختی، عاطفی، روان

( براین باور است که مهم ترین 1090) 5لوتنزدر پذیرش مهارت های زندگی، اجتماعی و عاطفی توانمندتر می کند. 

فرزند است و جو عاطفی خانواده رابطه مستقیمی با روجیه -عامل در شکل گیری خلق وخوی نوجوان رابطه عاطفی والد

عموما فرزندانی پرورش  و شخصیت فرزندان دارد دارد؛ یعنی خانواده هایی که دچار مشکالت عاطفی و هیجانی هستند،

 تاری پرخاشگرانه داشته و زود رنج و کج خلق خواهند بود.خواهند داد که رف

های فرزندان نسبت به خود و جهان پیرامون خانواده اصلی ترین و مهم ترین منبع مؤثر در شکل گیری ادراک و نگرش

از ساز اصلی شکل گیری تصویر کودک ها و ارتباط کودک با والدین خویش است و این ارتباط زمینهاست. اولین تماس

خود می باشد. به عبارتی، این تعامل موجب پیدایش خلق و خوی خاص و منحصر به فردی در او خواهد شد. والدینی 

کنند، موجب شکل گیری رفتارهای پرخاشگرانه را در که از طریق تهدید و یا تنبیه احسات فرزندان خود را سرکوب می

عطاف ناپذیر خواهد شد. روابط خوب بین والدین و فرزندان، او فراهم می کنند و رفتار باعث شخصیتی پرخاشگر و ان

آمدی مثبت و توانایی ادراک دیگران و آورد که این باعث احساس کاریک پایگاه امن عاطفی برای نوجوانان فراهم می

و شیوه (، در پژوهشی مربوط به ارتباط نوع دلبستگی فرزندان 1001) 1خویشتن را در نوجوان به دنبال دارد. استیگر

های فرزند پروری والدین با مشکالت و اختالت خلقی و رفتاری نوجوانان دریافتند فرزندانی که والدین آنان را طرد 

اند و در هنگام موفقیت و شکست فرزندان با آنان تعاملی ندارند، این دسته از فرزندان توجهکرده و نسبت به آنان بی

ارزشی، خشم و ه، در نتیجه این امر، این دسته از نوجوانان احساس بیی حقارت و خصومت در آنان رشد کردعقده

 شود که پیامدی چنین رفتاری ایجاد و احساس بدبینی نسبت به دیگران می شود.خصومت در آنان ایجاد می

اشد. یکی از وظایف اساسی والدین، کمک به نوجوانان در حل و درک دوره های بحرانی زندگی یعنی دوره نوجوانی می ب

در این دوره نوجوان ممکن است در برابر نظریات والدین سرکش و طغیانگری نماید و عدم برخورد صحیح و رفتار 

پرخاشگرانه ، ممکن است زندگی آنان را به آشوب و نگرانی بکشاند. جنبه های مختلف رشد روانی اجتماعی که تأثیر به 

است که طی دوره ای نسبتا طوالنی مدت و آن هم در خانواده سزایی در رفتار و شخصیت نوجوانان دارد، فرایندی 

فرزند و جو عاطفی خانواده تعیین می کند. ارزش –شکل می گیرد و اساس این شکل گیری را تعامل و نوع رابطه والد 

  .ندباز خوردهایی که والدین نسبت به فرزندان خود دارند، اساس بینش و نگرش آن ها را رقم می ز ها، رفتار ها و

تجارب دوران  اولیه کودکی  می تواند تأثیر عمیق و پایداری در طول زندگی  به همراه داشته باشد. کودکی که 

درخانواده ای رشد می کند که والدین عموما با یک دیکر مشاجره و مناقشه دارند، فرزندان حاصل از این رفتار نیز 

ی والدین خود خواهند گذاشت. دوران کودکی فرصت طالیی  رفتاری مشابه والدین خود خواهند داشت و پا جای پا

برای  شکل گیری الیه های تفکر و رفتارهای آینده را شکل می دهد. اگر در این دوره پرورشکاران ماهری در زمینه 

ها به کودکان آموزش دهند، در آینده شاهد رفتارهای مناسب و شایسته بدون غنی نمودن رفتار و کنترل هیجان

شگری را شاهد خواهیم بود. یکی از اساسی ترین کار کرد های خانواده ،شکوفایی شخصیت فرزندان و بهبود مهارت پرخا
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های زندگی و اجتماعی او می باشد.لذا، مشاهده  رفتار والدین بسیاری از اوقات الگوی خوبی برای رفتار فرزندان 

 محسوب می شود.

مبتنی برتأثیر عملکرد والدین در رشد ساختارهای ذهنی و شناختی ( در پژوهش های خود 1001)3گانتی و بوری 

فرزندان پی بردند که عملکرد والدین بر شکل گیری افکار، هیجانات، شناخت و رفتار فرزندان تأثیر پایداری داشته و 

نی و خویشتن  رفتار والدین می تواند به عنوان یک ساختار مرجعی در تأثیر و ارزیابی فرزندان نسبت به جهان بیرو

( در پژوهش دیگری مربوط به  شکل گیری عواطف دوران 1001)1کاستیلوقلمداد شود. هم چنین رایت، کرافورد و دل

کودکی و ساختار های ذهنی نا سازگارانه در طول زندگی پی بردند که جو عاطفی خانواده و رفتار والدین با فرزندان از 

ش آنان نسبت به هستی، رشد سطوح ذهنی و نگاه آنان را در طول زندگی نسبت عوامل مهم در نوع تفکر  فرزندان، نگر

به حوادث و رویدادهای زندگی شکل می دهد. به عنوان مثال والدین پاسخگو  و صمیمی موجب نگاه کنجکاوانه کودک 

هه با رویداد های به امور زندگی، و والدین طرد کننده و بی توجه موجب نگرانی، افسردگی و اضطراب او را در مواج

خانواده مهد  زندگی باعث می شوند. بنا بر این، رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان ریشه در مشکالت تربیتی والدین دارد.لذا،

تمدن اصلی رفتار و خلق و خوی فرزندان می باشد. والدین متعهد و مطلع به تربیت و پرورش فرزندانی آگاه و با روابط 

یت خواهند کرد و والدین ناآگاه موجب بروز و اشاعه رفتارهای مخرب و تحویل شخصیت و درک اجتماعی قوی ترب

 جامعه ستیزی به جامعه خواهند شد.

های تفکر و رفتار هر فردی است که اصل به طور کلی، می توان گفت که شخصیت به عنوان الگویی معین از شیوه

ده و عوامل دیگری مانند وضعیت سالمت روانی و جسمانی می عوامل درونی مانند خلقو خو و وامل محیطی مانند خانوا

باشد و دربرگیرنده ویژگی هایی است که معرف رفتار انسان در مسیر زندگی می باشد. مهربانی، احساس مسؤلیت، ذهن 

 باز و متفکر داشتن و طبیعت خالق از صفات شخصیتی هستند که حاصل تعامل محیط بیرونی و درونی می باشند.

های انسانی هر جامعه ای، دانش آموزان هستند شناسایی عوامل مؤثر بر آن جایی که یکی از مهمترین سرمایهاز 

تواند موجب پرورش و تربیت صحیح نسل نوجوان آن جامعه را فراهم کند. مطالعه و پژوهش در شخصیت و فکر آنان می

هدف تحقیق حاضر یافتن  .دهدرا نشان می های علوم انسانیمورد سالمت روان و شخصیت فکری، ضرورت پژوهش

نقش جهت گیری مذهبی، سالمت روان و جو عاطفی خانواده در شخصیت فکری دانش آموزان دوره متوسطه در 

 مدارس شهر بندرعباس می باشد. 

 ها مواد و روش

پرسشنامه  طالعات ازپژوهش حاضر بر اساس رویکرد کمی و با استفاده از روش پیمایشی می باشد و برای جمع آوری ا

ساله شهر بندرعباس می  91تا  91استفاده شده است . جامعة آماری آن دانش آموزان دوره متوسطه اول  با گروه سنی 

 9717-19دختر( از این دانش آموزان بوده است که در سال تحصیلی  911پسر و  931نفر ) 733باشند. حجم نمونه 

ول به تحصیل بوده اند و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی چند مرحله در یکی از مدارس متوسطه این شهر مشغ

 .ای استفاده انتخاب شده اند و از پرسشنامه های زیر جهت جمع آوری اطالعات استفاده شده است

مقیاس جهت گیری مذهبی: دراین پژوهش، برای سنجش جهت گیری مذهبی، از مقیاس جهت گیری مذهبی  -9

ماده  1ماده مربوط به جهت گیری درونی و  99ماده می باشد )10( استفاده شد  که دارای 9113) 1آلپورت و راس

)کامال مخالف تا کامال  5تا  9درجه ای از  5مربوط به جهت گیری بیرونی( می باشد. این آزمون بر اساس مقیاس 

باشد. همچنین، می 55د اکثر و ح 99موافق( نمره گذاری می شود. حداقل نمره در خرده مقیاس جهت گیری درونی 

                                                           
7 - Gunti, & Buri 
8- Wright, Crawford, & Del Castillo  
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باشد. نمره باالتر در هر خرده مقیاس نشانه می 95و حد اکثر  1ی حد اقل نمره در خرده مقیاس  جهت گیری بیرون

 تمایل بیشتر فرد به آن جهت می باشد.

و  37/0نی پایایی مقیاس توسط سازندگان گزارش شده است. میزان پایایی درونی برای خرده مقیاس جهت گیری درو

(. همچنین، حسینی، مزیدی و حسین  1000گزارش شده است )شرمن،  11/0برای خرده مقیاس جهت گیری بیرونی 

و برای خرده مقیاس جهت  11/0( پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 9711چاری )

کرده اند. در پژوهش حاضر، برای بررسی پایایی این گزارش  19/0و برای خرده مقیاس بیرونی 31/0گیری درونی 

 پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  و همسانی درونی استفاده خواهد شد.

روایی این پرسشنامه توسط سازندگان آن  مطلوب گزارش شده است که تحقیقات مختلفی آن را نیز تأیید کرده اند 

ین پرسشنامه را از طریق تحلیل عاملی انجام دادند که مقدار ( روایی ا9711(. حسینی و همکاران )1000)شرمن، 

معنی دار بود. در پژوهش حاضر، برای بررسی  0009/0به دست آمدکه در سطح  33/0شاخص کفایت نمونه گیری 

 روایی از تحلیل عامل تأییدی استفاده خواهد شد.

 9ماده و  11لدبرگ تهیه شد که دارای توسط گ 9131:  این پرسشنامه در سال(GHQ)پرسشنامه سالمت روان  -1

پرسش است. این پرسشنامه یک پرسشنامه خود گزارشی است  3ها مشتمل بر خرده مقیاس می باشد که هریک از آن

 11گیرد ولی فرم که در مجموع با هدف غربالگری کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند، مورد استفاده قرار می

تواند احتمال وجود یک اختالل ای تمامی افراد قابل اجراست و به عنوان یک ابزار سرندی میسوالی این پرسشنامه بر

نمره آن مربوط به  9گیرند که گروه قرار می 5آمده از این پرسشنامه، در دست ها بهروانی را در فرد تعیین کند. نمره

باشد. پرسشنامه که نمره کلی می آید،ت میها به دسها و یک نمره هم از مجموع نمرات خرده مقیاسخرده مقیاس

های بدنی، اضطراب و بدخوابی، اختالل در عملکرد سالمت روان دارای چهار زیرمقیاس است که عبارتند از: نشانه

تنظیم « بسیار زیاد»تا « به هیچ وجه»ای است و طیف پاسخ ها از  اجتماعی و افسردگی. این پرسشنامه چهار گزینه

ها و هم در مقیاس گیرد. نمره باالتر هم در زیرمقیاسنمره برای هر گزینه تعلق می 7، 1، 9که به ترتیب،  گردیده است،

باشد. بر اساس هدف تحقیق در این پژوهش تنها از نمره کلی پرسشنامه کلی نشان ضعف در سالمت روانی فرد می

گزارش کرده اند. پایایی با  15/0این پرسشنامه را  ( اعتبار تنصیفی برای9111استفاده می شود. گلد برگ و ویلیامز )

(، ضریب اعتبار کلی این 9739گزارش شده است. یعقوبی ) 17/0(، 9115استفاده از روش  آلفای کرونباخ توسط جان )

 اند. در این پژوهش به منظور مطالعهگزارش کرده 19/0تا  50/0ها را بین و ضریب اعتبار خرده آزمون 11/0آزمون را 

های تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده از روش GHQساختار عاملی 

 خواهد شد. 

به منظور سنجش میزان روابط عاطفی  9119در سال  90را هیل برن  جو عاطفی خانواده: این پرسشنامةمقیاس  -7

و  9، زیاد = 7، متوسط = 1، کم = 9پنج گزینه ای )خیلی کم =  ماده 91فرزند طراحی و تدوین کرد. و دارای -والد

( می باشد که متغیرهایی مانند محبت، نوازش، تأیید کردن، تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق 5خیلی زیاد = 

شانه کسب می کند. کسب نمره باال ن 10تا  91کردن، اعتماد و احساس امنیت را می سنجد. هر آزمودنی نمره ای بین 

( ضریب پایایی آزمون جو 9710جو عاطفی مناسب و نمره پایین نشانه جو عاطفی نامطلوب می باشد. رحمانی و محب )

محاسبه کرد. در پژوهش حاضر، برای تعیین میزان پایایی 17/0عاطفی خانواده را از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی 

به دست آمد. برای تعیین روایی محتوایی، این پرسشنامه از  11/0د و این سیاهه از روش های آلفای کرونباخ استفاده ش

روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که همه ماده ها بار عاملی مناسب روی کل پرسشنامه داشتند و این نشانگر 

 تفاده شده است.روایی مناسب این ابزار می باشد. در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق تنها از نمره کل پرسشنامه اس

                                                           
10 -Hillburn  
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مقیاس شخصیت فکری: این مقیاس جهت سنجش شخصیت فکری توسط پژوهشگر طراحی و تدوین شده است.  -9

و روی یک طیف چهار درجه ای از نوع لیکرت ماده دارد  90کاغذی است که -گزارشی مداد-این ابزار یک مقیاس خود

یک  . دراین مقیاس= همیشه( نمره گذاری می شود 9لب و = اغ 7= برخی اوقات،  1= بندرت،  9= هرگز،  0) 9تا  0از 

 9. این ابزار دارای نمره دارد که هر کدام مربوط به یک نوع شخصیت فکری است 9دست نمی آید، بلکه نمره کلی به

-خرده مقیاس )عامل( است که بنا به هدف تحقیق تنها از شخصیت فکری منعطف در این جا استفاده شده است. ماده

 پرسشنامه. 71و  75، 70، 91،10،15،11، 99، 1، 5ماده های مربوط به این خرده مقیاس عبارتند از: های 

توسط سازنده آن گزارش  31/0و برای شخصیت فکری منعطف  19/0پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

سازه انجام گرفت که از عوامل زیر بنایی  تعیین روایی این ابزار توسط سازنده آن، با استفاده از روش روایی شده  است.

 شخصیت فکری حمایت نموده است و انعکاس دهنده شخصیت فکری است.

 

 نتایج و بحث 

شاخص های توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره برای متغیرهای پژوهش بیان  9در جدول 

 شده است. 

 به متغیرهای پژوهش )میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره(های توصیفی مربوط . یافته9جدول  

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیرها

 79/91 91/1 31/5 03/95 جهت گیری مذهبی

 91/73 15/3 97/7 91/15 جو عاطفی خانواده

 11/31 31/1 91/9 99/97 سالمت روان

 1/71 97/99 7/5 1/79 شخصیت فکری منعطف

 

 ارتباط متغیرهای پژوهش و میزان همبستگی آن ها با یکدیگر  ذکر شده است. 1در جدول 

 

. ضریب همبستگی بین جهت گیری مذهبی، جو عاطفی خانواده، سالمت روان و شخصیت فکری در دانش 1جدول

 آموزان پسر و دختر دوره اول متوسطه.

شخصیت فکری  سالمت روان جو عاطفی خانواده جهت گیری مذهبی متغیرها

 منعطف

 93/0** 09/0 97/0* 9 جهت گیری مذهبی

 91/0** 73/0** 9 97/0* جو عاطفی خانواده

 13/0** 9 73/0** 09/0 سالمت روان

شخصیت فکری 

 منعطف

**93/0 **91/0 **13/0 9 

   733     N =          05/0و p ≤           *09/0 p ≤ ** 

همبستگی بین متغیرهای جهت گیری مذهبی، سالمت روان، جو عاطفی خانواده و شخصیت فکری منعطف را  1جدول 

در دانش آموزان پسر و و دختر دوره اول متوسطه نشان می دهد. همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، بین 

ف در نوجوانان رابطه معنی داری وجود جهت گیری مذهبی، سالمت روان، جو عاطفی خانواده و شخصیت فکری منعط

)جو عاطفی خانواده و  (؛ N=  733و  = p ≤0،93/0 r/ 009دارد )جهت گیری مذهبی و شخصیت فکری منعطف )

، ≥ p/ 009( و )سالمت روان و شخصیت فکری منعطف )N=  733و  = p ≤ ،91/0 r/ 009شخصیت فکری منعطف )
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13/0 r =  733و  =Nفوق مشاهده می شود جو عاطفی خانواده رابطه قوی تری نسبت به عوامل  (. آنچناچه در جدول

 دیگر در در شکل گیری شخصیت فکری منعطف نوجوانان دارد. 

. نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیشبینی شخصیت فکری منعطف از طریق نمره کلی جهت گیری 7جدول 

 مذهبی، جو عاطفی خانواده و سالمت روان

 بینمتغیرهای پیش

 

خطی  شاخصهای هم F p R R2 ß t ≥  P متغیر مالک

 چندگانه

 شاخص

 تحمل

 عامل تورم

 واریانس

 جو عاطفی خانواده

 سالمت روان

جهت گیری 

 مذهبی

 

 

شخصیت 

 فکری منعطف

 

19/17 

 

 

0/001 

 

 

909/0 

 

919/0 

991/0 

711/0 

111/0 

935/9 

193/7 

701/7 

0/000 

0/000 

0/001 

131/0 

101/0 

151/0 

999/9 

900/9 

091/9 

 
برای بررسی امکان پیش بینی شخصیت فکری منعطف از طریق جهت گیری مذهبی، جو عاطفی خانواده و سالمت 

آمده است. همچنین،  7روان از روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است که نتایج آن ها در جداول 

های رگرسیون در این تحلیل ها استفاده شده است. جهت تعین و بررسی هم خطی چندگانه از شاخص از پیش فرض

آورده شده است و نشانگر عدم معنی  7های ضریب تحمل و عامل تورم واریانس استفاده شد. که نتیجه آن در جدول 

ان می دهد که بین متغیرهای پیش بین، داری آزمون و نرمال بودن توزیع می باشد. عالوه بر این، یافته های موجود نش

(. به p ≤ 09/0و = F  ،733 N=  19/17هم خطی وجود ندارد و نتایج حاصل از این مدل قابل اعتماد می باشد )

درصد شخصیت فکری  91عبارت دیگر، متغیر های جهت گیری مذهبی، جو عاطفی خانواده و سالمت روان می توانند 

(، ß=  95/0ند. همچنین، یافته های جدول نشانه این است که جو عاطفی خانواده )منعطف نوجوانان را تبیین کن

( می توانند شخصیت فکری منعطف نوجوانان را به طور ß=  13/0( و جهت گیری مذهبی )ß= 71/0سالمت روان )

 مثبت و معنی داری پیش بینی کنند.

 

 گیرینتیجه

پرورش روابط بین فردی و برخورد با دیگران محسوب می شود. به عنوان فضای حاکم برمحیط خانواده از عوامل مؤثر بر 

مثال اجازه ی مخالفت منطقی با نظرات والدین باعث رشد و  پرورش تفکر انتقادی و احساس افزایش قدرت استدالل و 

فرزندان خود  (. والدین صمیمی که به1009،  99منطق، توانایی تسلط بر افکار و رفتار  می شود )اکو لینو  و ساپل

آزادی الزم می دهند و به استدالل شخصیت فکری آنان کمک می کنند، موجب بسط و گسترش رشد و پروش فکری 

آنان شده و فرزندان خود را در یافتن شیوه صحیح زندگی یاری کرده و رعایت حقوق دیگران را به آن ها آموزش می 

 دهند. 

اطفی خانواده در شکل گیری شخصیت فکری فرزندان اثر دارد. به یافته های این بخش از پژوهش نشان داد جو ع

عبارت دیگر، والدین گرم و صمیمی عواطف مثبت و احترام به دیگران را به فرزندان خود یاد می دهند و رفتار مهربانه و 

انه داشته باشند. انعطاف پذیری با آنان دارند که این امر موجب می شود، آنان نسبت به زندگی نگاهی مثبت و امیدوار

بین جو عاطفی خانواده و شخصیت فکری منعطف رابطه مثبت و معنی داری  1بر اساس یافته های موجود در جدول 
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(. جو عاطفی خانواده می تواند تأثیر باالیی در احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس و انعطاف r=  91/0وجود دارد )

داشته باشند. به عنوان مثال، والدین مستبد موجب بروز بدبینی و پذیری و شکل گیری ویژگی های شخصیتی آنان 

خشم در فرزندان می شوند. رفتار این دسته از والدین باعث نگاه و احساسی بدبینانه نسبت به حوادث و رویدادهای 

و نگرش فرزندان (. لذا، جو عاطفی خانوداه تأثیر به سزایی در رفتار 1000،  91زندگی می شود )انوال، استاتین و نورمی

( مشابهت 1001) 97در مسیر زندگی دارد. یافته های این بخش از پژوهش با یافته های کوبلینسکی، کواالنکا و رندولف

فرزند با جو عاطفی خانواده تأثیر زیاد و دیر پایی در رشد و -دارد. آنان در تحقیق خود دریافتند که چگونگی ارتباط والد

د. جو عاطفی خانواده به فرزندان می آموزد که چگونه با تعارض ها کنار بیایند، چگونه شکوفایی شخصیت فرزندان دار

بر سر دو راهی تصمیم درست بگیرند، در چه مواردی خواسته های دیگران را اجابت کنند، کی به دیگران نه بگویند و 

 به طور کلی مسیر درست را از نادرست به خوبی بفهمند و درک کنند.

معنایی ( در پژوهش خود اعالم کردند که سالمت روان و کاهش احساس پوچی، افسردگی و بی1003) 99سکیز  و ریتز

در زندگی، بستگی به ویزگی های شخصیتی افراد دارد. افراد قوی و انعطاف پذیر بهتر می توانند به حل مسائل زندگی 

 خود در مواجهه با مشکالت بپردازند. 

های کرد که اعتقادات مذهبی و ایمان عمیق به عالم علوی باعث کاهش نشانه ( در پژوهشی اعالم1001) 95کراس

گردند و تا حدود زیادی می توانند این دیدگاه باعث انعطاف پذیری شخصیت در مواجهه با نگرانی و افسردگی می

 مشکالت شود.

خصیتی است که حاصل چند به طور کلی، پژوهش حاضر نشان داد که انعطاف پذیری یکی از مهم ترین ویژگی های ش

فرند در محیط خانواده  -عامل دیگر از جمله اعتقادت مذهبی، وضعیت سالمت روانی و جسمانی و نحوه تعامل والد

است. والدینی که تالش می کنند تا جو خانواده را به یک محیط دوستانه و حمایت گرانه تبدیل کنند، در حال پرورش 

ی و عقالنی هستند که این امر موجب موفقیت فرزندان را در مسیر زندگی به دنبال و تربیت فرزندانی با روحیه منطق

دارد. همچنین، اعتقاد عمیق به پروردگار عالم موجب تالش و امید به زندگی می شود. در نتیجه، فرد با تالشی 

، خودآگاهی، رضایتمندی امیدوارانه شاهد موفقیت خود در زندگی خواهد بود. عالوه بر این، تسلط بر هیجان های خود

از زندگی، مسؤلیت پذیری، توانایی تصمیم گیری، عزت نفس مثبت، هدفمندی در زندگی، عدم احساس گناه شدید، 

پذیرش خویشتن، احساس خود شکوفایی، باز بودن نسبت به تجربه های جدید و انعطاف پذیری که در حقیقت نشانه و 

در ایجاد یک شخصیت سالم و رشد یافته نقش اساسی دارند. بنا بر این، اساس سالمت روان هستند، تا حدود زیادی 

شخصیت منسجم محصول مجموعه این عوامل است که می تواند معیارها و ارزش ها را در زندگی به درستی تشخیص 

 دهد و به درستی مسیر موفقیت را طی کند.
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