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 چکيده
 یتماعاج تیو حما یفرزندپرور یبر اساس الگوها یبلوغ عاطف ینیب شیپپژوهش حاضر با هدف 

همبستگی انجام شد. طرح پژوهش از نوع  یریادگیاختالل  یادراک شده در دانش آموزان دارا

ی بود که در مقطع دوره ریادگیاختالل  یدانش آموزان دارابود. جامعه آماری دربرگیرنده تمام 

نفر بود که به روش نمونه  571تعداد دوم متوسطه در حال تحصیل بودند و نمونه پژوهش 

(، پرسشنامه شیوه EMSمقیاس بلوغ عاطفی )د انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل گیری هدفمن

( MSPSSبعدی) چند شده ادراک اجتماعی حمایت ی های فرزندپروری بامریند و پرسشنامه

و در سطح استنباطی با آزمون  02spssتجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار بود. 

آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه به آزمون فرضیه های  های ضریب همبستگی پیرسون و

درصد از واریانس نمرات  57شیوه های فرزندپروری در کل پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد 

عاطفی را تبیین می کند. بعد اقتدار منطقی به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی  بلوغ

عاطفی را  درصد از واریانس نمرات بلوغ 57اجتماعی  عاطفی می باشد. همچنین حمایت بلوغ

تبیین کرده و هر دو بعد حمایت خانواده و حمایت دوستان به صورت منفی و معنادار قادر به 

 .عاطفی می باشد پیش بینی بلوغ

، بلوغ عاطفی، سبک فرزندپروری، حمایت اجتماعی ادراک شده :يديکل واژگان

 .اختالل یادگیری
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 نجمه عبدالهی

 شیراز تحقیقات و علوم دانشگاه ارشد کارشناسی التحصیل فارغ

 
 نام نویسنده مسئول:

 نجمه عبدالهی

 تیو حما يفرزندپرور يبر اساس الگوها یبلوغ عاطف ینيب شيپ

 يريادگیاختالل  يادراک شده در دانش آموزان دارا یاجتماع
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 مقدمه
خانواده همواره به عنوان یکی از مهم ترین نهادهایی است که بر سالمت جسمی و روانی فرزندان تأثیرگذار است. وظیفه والدین در 

یکی از عوامل  .خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباطات سالم اعضای خانواده با هم و کمک به استقالل کودکان می باشد

برهم زننده سالمت روانی اعضای خانواده، وجود افراد دارای مشکل و بیماری های روانی و جسمی در خانواده است. افرادی که از استرس زا و 

نظر جسمی یا ذهنی دارای مشکل هستند، فشارهای روانی خاصی را بر خانواده تحمیل می کنند. نحوه مقابله و مواجهه با مشکالت و معلویت 

سان نیست. ولی به طور کلی می توان پذیرفت که اکثر والدین واکنش نامطلوب از خود بروز می دهند که نوع و میزان های جسمی و ذهنی یک

 .این عکس العمل ها با توجه به جنبه های شخصیتی آنها، زمان بروز واکنش و عوامل دیگر با یکدیگر متفاوت می باشد
ت جسمانی و عاطفی از دشواری های شدید یادگیری رنج می برند. گاهی کودکان زیادی هستند که علی رغم فقدان هرگونه مشکال

مغزی، حداقل آسیب مغزی، نارساخوان یا مبتال به معلولیت ادراکی  -اوقات چنین کودکانی به عنوان بیش فعال، دارای کژکاری یادگیری

 .[02] برچسب می خورند

در یک یا چند فرایند روانی  LDکمیته مشاوره ملی کودکان در آمریکا ناتوانی یادگیری را به این صورت تعریف می کند: کودکان 

اساسی مانند درک و کاربرد زبان نوشتاری و گفتاری اختالل نشان می دهند. اختالل ها در گوش دادن، تفکر، گفتار، خواندن، نوشتن، هجی 

پیدا می کند و شامل شرایطی می شود که از آن به عنوان مشکالت ادراکی، آسیب مغزی، نارساخوانی، آفازیای رشدی و کردن و ریاضی نمود 

درصد کودکان سنین مدرسه را شامل می شود که اغلب سبب عدم  1(. اختالالت یادگیری در حالی 0227غیره یاد می شود )فتاحی اندیل،

 .[50] ر به دلسردی، عزت نفس پایین، سرخوردگی مزمن و روابط ضعیف با همساالن می گرددموفقیت در تحصیل و در برخی موارد منج

جریانی است که طی آن شخصیت  5بلوغ عاطفییکی از عوامل موفقیت در پیشرفت و رشد دانش آموزان، رشد و بلوغ عاطفی است. 

هفت مؤلفه ی (.  0،0252ردی می کوشد )دوتا، چتریا و سونیفرد بطور مداوم برای احراز بیش از پیش سالمت عاطفی، از لحاظ روانی و ف

عرفی مصمیمیت، همدلی، ابراز وجود، ثبات روانی، استقالل، تعادل روانی و توانایی رعایت مورد عاطفی را به عنوان تعریف کاملی از بلوغ عاطفی 

نتواند فرد را بیازارد، تحریک کند و یا عصبانی نماید، می کنند. بلوغ عاطفی ناشی از تحقق این درک است که هیچ چیز یا هیچ کس دیگری 

 مگر اینکه خود فرد این اجازه را به آن چیز یا کس بدهد. اما بلوغ صرفا به معنای قابلیت نگرش و عمل خاص نیست، بلکه توانایی لذت کامل

یک عالمت دیگر، بی تفاوتی به برخی از انواع  از آنها را هم شامل می شود. برجسته ترین عالمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش است و

محرک ها است که بر فرد، اثر می گذارد و او را بی حوصله یا دستخوش احساسات می نماید. به عالوه شخص بالغ از نظری عاطفی پیوسته 

 .[86]نماید  دارای گنجایش شادی و تفریح است. او از کار و تفریح، هر دو لذت می برد و توازن بین آنها را حفظ می

شهر تبریز مادر در  5220مقطع ابتدائی در ( در بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختالالت رفتاری 5211ایمانی و محب، )

 نانشان دادند که بلوغ عاطفی مادران با اختالالت رفتاری فرزندانشان رابطه معناداری دارد. همچنین بین تمام مؤلفه های بلوغی عاطفی مادر

حال آنکه عوامل زیادی در به وجود آمدن و رشد بلوغ عاطفی نوجوانان تأثیر گذار  با میزان اختالالت رفتاری فرزندان رابطه معنادار یافت شد.

ناتوانی های یادگیری می تواند عامل آسیب   (.5232است. یکی از این عوامل خانواده و شیوه های والدگری می باشد ) هومن و همکاران، 

(. مهمترین مسئله و شاید از مشکل آفرین ترین مسائل مربوط به یک کودک دچار ناتوانی در خانواده، بعد 0222ری فرد باشد )حقوقی،پذی

ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد  (.5211تربیتی اوست که ممکن است در بلوغ عاطفی وی نیز تاثیر بسزایی بگذارد )نریمانی و همکاران،

که سالها، نظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین مهمی است 

کودک را در طول دامنه -کودک و محیط اطراف او را به وجود می آورد. شیوه های فرزندپروری به عنوان مجموعه از رفتارها که تعامالت والد

ها توصیف می کند و فرض شده است که یک جو تعاملی اثر گذار است که نقش مهمی در رشد روانی کودکان ایفا می  گسترده ای از موقعیت

(. در واقع فرزندپروری فعالیتی پیچیده و در برگیرنده رفتارهای خاصی است که کودک را تحت تأثیر قرار می 5211نماید )رضایی و خداخواه، 

ی اقتدار ادراکی است که فرزند از سطوح درخواست کنندگی و پاسخدهی والدین، همراه با سه حیطه دهد. سبک فرزندپروری ادراک شده،

هایشان و رفتارهای فرزندپروری والدین در سنین پیش از دبستان تجربیات کودکان با خانواده. آورددست میمنطقی، استبدادی و آزادگذاری به

 .یافتگی در برخورد با همساالنشان دارد سازش گیری ظرفیت آنان برایتاثیر بسزایی در شکل

ی سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان عادی و دانش ( در بررسی مقایسه5230) فرامرزی و همکاران

ی فرزندپروری سهل گیرانه و مقتدرانه بین دو گروه عادی و با اختالل یادگیری تفاوت آموزان با اختالل یادگیری، نشان دادندکه در دو شیوه

( در پژوهش خود نشان داد که نمرات والدین در شیوه های فرزندپروری مقتدرانه بین دو گروه 5217معناداری دیده شد. همچنین بهمنی)

کودکان عادی و نارسانویس متفاوت است و والدین دانش آموزان عادی نمره ی بیشتری در این شیوه بدست آورده اند. به طور کلی بیشتر 

                                                           
1- emotional maturity 
2- Dutta., Chetia,&  Son, 
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مادران کودکان عادی از شیوه های فرزندپروری سهل گیرانه و مستبدانه استفاده می  مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در مقایسه با

 . [84] کنند

 ،رفتاری در نوجوانان شهری چینی و رابطه سبکهای فرزندپروری و سازگاری علمینیز در بررسی موضوعی تحت عنوان  (0252)2وانگوا

که اکثر پدر و مادر چینی سبک های فرزندپروری مطلوب، مانند سبک های فرزندپروری دموکراتیک یا  پژوهشی را انجام  داد. نتایج نشان داد

پدر و مادر پسران شهرهای چینی است، زیرا فرزندان  میان در بهینه پروری دموکراتیک، شیوه ای فرزند های معتبر اتخاذ می کنند. شیوه

( در پژوهش خود نشان دادند کودکان سنین مدرسه، 0227و همکاران) 2ویلسونتند. مادران دموکراتیک، دارای پیشرفت تحصیلی بهتر هس

بزرگساالن دارای اختالل یادگیری و کودکانی که در معرض اختالل یادگیری هستند به طور مشکوک دلبستگی ایمن کمتر و دلبستگی ناایمن 

های خاص، به دلیل شرایط خاصی که در مسیر پرورش کودک خود  بیشتری در مقایسه با کودکان عادی دارند. والدین کودکان با ناتوانی

دارند، تجارب مختلفی نسبت به والدین دیگر خواهند داشت. ناتوانی های کودکان واکنش هایی مانند خشم، انکار، احساس گناه، اندوه، بی 

(. دانش و 5211والدین بر می انگیزد )کاکاوند،کفایتی، حمایت بیش از حد، طرد، همانندسازی با کودک ناتوان و عدم تحمل کودک را در 

( در بررسی تاثیر سطوح خشم و شیوه های فرزندپروری مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و عادی بر خودپنداره 5232همکاران )

شمناک، برون ریزی خشم، درون فرزندانشان، نشان دادند مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در مؤلفه های احساس خشم، واکنش خ

 ریزی خشم با مادران عادی تفاوت معناداری داشتند. خشم مادران در رابطه میان ناتوانی یادگیری و شیوه های فرزندپروری نقش تعدیل کننده

 ندارد.

پذیری کودکانشان  ی بین متغیرهای هنجاری آنان و جامعههای فرزندپروری به عنوان واسطه(، سبک5335براساس نظریه بامریند)

کارگیری هر یک از آنها بر تحول های فرزندپروری هم دارای نقش حمایتی و هم غیرحمایتی هستند که البته پیامد بهکند. سبکعمل می

می  1از مفاهیم دیگری که ممکن است با بلوغ عاطفی دانش آموزان ارتباط داشته باشد حمایت اجتماعی ادراک شدهفرزند متفاوت است. 

حمایت اجتماعی ادراک شده از ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران شکل می گیرد. اگر محیط شرایطی را فراهم کند  اشد.ب

مفهوم حمایت (. 5337، 1که از باورهای مثبت نوجوانان حمایت شود عملکرد آنان در حوزه های مختلف بهینه و سازش یافته می شود )بندورا

شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران می نگرد. نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادراک  اجتماعی ادراک

شده بر این امر اذعان دارند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی شوند. به بیان دیگر روابط منبع حمایت 

نکه فرد آنها را به عنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کند. گاهی کمک هایی که به فرد می اجتماعی نیستند. مگر آ

 شود نامناسب و بد موقع است یا اینکه خالف میل خود فرد است، لذا نه خود حمایت، که بیشتر ادراک فرد از حمایت است که مهم است

[74]. 

ترین منبع بیرونی جهت تثبیت نوجوانان به خصوص دانش آموزان می تواند باشد و در نتیجه حمایت حمایت اجتماعی به عنوان قوی 

اجتماعی می تواند به فرد قدرت رویارویی با شرایط سخت و دشوار را بدهد. حمایت اجتماعی شامل افرادی است که در موقعیت های استراتژیک 

( نشان دادند 5211تبریزی و راضی ) .(0227یا مواقع نیاز به آنان کمک کنند ) عطاردی، قرار گرفته اند تا بخصوص در وضعیت های بحرانی 

که بین حمایت اجتماعی و سالمت روانی رابطه معنی داری وجود دارد. از بین منابع حمایتی، حمایت اجتماعی خانواده تأثیر بیشتری نسبت 

( مشخص شد که کیفیت حمایت اجتماعی ادراک شده با افزایش 0255و همکاران ) 7به حمایت دوستان و سایر افراد دارد. در مطالعه لنجلند

( در بررسی پیرامون حمایت اجتماعی 0221و همکاران ) 1احساس همبستگی بین افراد، سبب بهبود سالمت روانی آنها می شود. الندمن پیترز

و اضطراب، مرتبط است و تصور می شود که حمایت اجتماعی به نشان دادند که سطوح باالتر حمایت اجتماعی با سطوح پایین تر افسردگی 

( در بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سالمت روان به 0222و همکاران ) 3عنوان سپری ضربه گیر در مقابل استرس عمل می کند. کورنمان

وجه به مطالب عنوان شده و اهمیت مشکالت با تتأثیر آشکار حمایت اجتماعی ادراک شده بر سالمتی و آسایش روانی را تأکید نموده اند. 

آموزان دارای اختالالت یادگیری دارای روانشناختی کودکان دچار اختالل یادگیری و مشکالت ایجاد شده برای والدین، می توان گفت دانش

ی تواند زمینه تغییر شیوه های مشکالت روانشناختی گوناگونی بوده و بر اعضای خانواده فشار روانی وارد می آورند که این فشار روانی م

 یاجتماع تیو حما یفرزندپرور یبر اساس الگوها یبلوغ عاطف ینیب شیپفرزندپروری را فراهم آورد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف 

                                                           
3- Wanga 
4- Wilson 
5- perceived Social Support 
6Bandora 
7 -Langeland 
8 -Landman-Peters 
9-Cornman 
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الگوهای  می دهد:انجام می شود که جهت تحقق این هدف فرضیه زیر را مورد آزمون قرار  یریادگیاختالل  یادراک شده در دانش آموزان دارا

 ی بلوغ عاطفی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری می باشند.فرزندپروری و حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی کننده

 

 اهميت و ضرورت پژوهش
جنسی، سالهاست که نوجوانی دورانی دشوارتر از دوران کودکی محسوب می شود. قبل از هر چیز دوران تغییرات سریع جسمانی، 

روانی، شناختی و اجتماعی است. نوجوانی دوره ای از زندگی است که نخستین تجارب زندگی در حساس ترین دوران رشد انسان رخ می دهد. 

 .[46]آینده نگری، شور، عشق، رابطه جنسی، تحصیل و شغل آینده و تثبیت هویت، همه در این دوران شکل می گیرند

پیوند بین والدین و کودک را دستخوش تغییر می نماید، زیرا والدینی که کودک دارای اختالل  اختالل های یادگیری در کودکان،

 فرزند را دستخوش مشکالت زیادی می کند -یادگیری دارند، دچار مشکالت فراوانی می شوند و این موضوع رابطه مراقبتی و صمیمانه والد

[39]. 

 ی مشکالت قبل از مدرسه )چگونگیدگیری در مدرسه می تواند پیش بینی کننده( نشان داد که بسیاری از مشکالت یا0221)52ویتار

ود خرفتار والدین، چگونگی پاسخ دهی آنها و...( باشد. غالبا کودکان دارای اختالل یادگیری متعلق به خانواده هایی هستند که در دوران رشد 

روانی با پدر و مادرشان خاطرات و  _ر این کودکان از نظر ارتباطات عاطفیپیوندهای عاطفی الزم با والدین خود نداشته اند؛ به عبارت دیگ

 .[1]تجارب خوشایندی ندارند. آنها در بسیاری از موارد از سوی والدین مورد سرزنش، تحقیر، تهدید و احیانا تنبیه بدنی واقع شده اند 

، می تواند جز اساسی ترین موارد پژوهشی باشد. با توجه به به این ترتیب خانواده، به عنوان مهم ترین شکل دهنده پیشینه هر کودک

مجهوالتی که در زمینه شرایط تجربه شده توسط والدین کودکان دچار ناتوانی های یادگیری وجود دارد، ضروری به نظر می رسد تا اطالعاتی 

تقیم و مهمی بر تحصیالت کودک و ناتوانی های در این زمینه جمع آوری شود. تردیدی نیست که خانواده و رفتار پدر و مادر اثرات مس

 یادگیری و مهارت های زبان آنان دارد. 

ناتوانی یادگیری و عوامل دیگری مانند ناتوانی در انجام تکالیف نوشتنی، حفظ کردن مطالب و ناکارآمدی ادراک همراه به حالت های 

 .[86] عاطفی منفی به رفتارهای اجتنابی در کودکان منجر می شود

ی شیوه های از پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته استنباط می شود که والدین دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری در زمینه

رد افرزندپروری با والدین دانش آموزان عادی تفاوت دارند. از این رو با توجه به اهمیتی که دوران بلوغ به خصوص بلوغ عاطفی در نوجوانان د

ش و جایگاه خانواده در رشد و پرورش بلوغ عاطفی نوجوانان، و اهمیت حمایت اجتماعی ادراک شده، این پژوهش نیز با هدف و همچنین نق

یادگیری انجام گرفته  اختالل دارای آموزان دانش در شده ادراک اجتماعی حمایت و فرزندپروری الگوهای اساس بر عاطفی بلوغ بینی پیش

 است.

 

 فرضيه هاي پژوهش
 ی بلوغ عاطفی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری می باشند.الگوهای فرزندپروری پیش بینی کننده -5

 ی بلوغ عاطفی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری می باشند.حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی کننده -0

 

  تعاریف اصطالحات نظري

 بلوغ عاطفی
( تعریف کامل از بلوغ عاطفی را هفت مولفه صمیمیت، همدلی، ابراز وجود؛ ثبات روانی، استقالل، تعادل روانی و 0222) 55رامسدن

( بلوغ عاطفی را ناشی از تحقق این درک تعریف می کند که هیچ چیز یا هیچ کس دیگری 0227) 50توانایی رعایت مورد عاطفی می داند. لیو

 ک کند یا عصبانی نماید، مگر اینکه خود فرد این اجازه را به آن چیز یا کس بدهد.نتواند فرد را بیازارد، تحری
  

 

 

 

                                                           
10- Vitaro 
11-Ramsden 
12 -Live 
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 سبک هاي فرزندپروري

 هاآن از را رفتاری چه سنی هر در اینکه درک و کودکان رفتار و رشد چگونگی درباره مطالبی یادگیری شامل فرزندپروری های مهارت

 ناناطمی در مهارت کسب ناشایست، رفتارهای با آمدن کنار برای مؤثر و مثبت های راه یادگیری شامل همچنین. شود می داشت، انتظار باید

 .[67] شود می نیز کردن صحبت قاطع و صریح و دادن گوش خوب یادگیری و فرزندان به کردن محبت و دادن خاطر

 

 حمایت اجتماعی ادراک شده
 .[29]مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده، حمایت از دیدگاه ارزیابی شناختی فرد از روابطش می باشد 

 

 پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش

 پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور
فرزندپروری مادران کودکان دچار ( در بررسی تاثیر سطوح خشم و شیوه های 5232دانش، معنوی شاد، خوشابی و حسن زاده توکلی)

سال  50تا  1نفر از دانش آموزان بین سنین  10ناتوانی های یادگیری و عادی بر خودپنداره فرزندانشان، پژوهشی را انجام دادند. بدین منظور 

اب شدند. مادران کودکان دچار که به مراکز مورد نظر مراجعه کرده بودند، به عنوان گروه نمونه کو.دکان دچار ناتوانی های یادگیری انتخ

ناتوانی های یادگیری در مؤلفه های احساس خشم، واکنش خشمناک، برون ریزی خشم، درون ریزی خشم با مادران عادی تفاوت معناداری 

 دارند. خشم مادران در رابطه میان ناتوانی یادگیری و شیوه های فرزندپروری نقش تعدیل کننده ندارد.

شناختی در ( در بررسی رابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان5232)ملک زاده و همکاران

آموز از پنج منطقه تحصیلی شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای دانش 212نوجوانان پژوهشی را روی 

آنها نشان داد که تعامل خودکارآمدی و پذیرش طرد ادراک شده و تعامل خودکارآمدی با کنترل  انتخاب شده بودند انجام دادند. نتایج پژوهش

بینی کننده معنادار زیرمقیاس پذیرش خود هستند. در زیرمقیاس روابط مثبت عالوه بر تعامل خودکارآمدی با آزادی ادراک شده، هر دو پیش

 نده های معناداری هستند.بینی کنطرد ادراک شده نیز به طور مجزا پیش_پذیرش

های فرزندپروری ادراک شده و ترس از ارزشیابی منفی در مقایسه دختران نوجوان ( در بررسی سبک5230پاکدامن و همکاران )

 نفر عادی( مورد بررسی قرار دادند. یافته های آنها نشان 522نفر تیزهوش؛ 22دختر دبیرستانی ) 527تیزهوش و عادی نمونه ای متشکل از 

( بین مؤلفه محبت با ترس از ارزشیابی 0های فرزندپروری و ترس از ارزشیابی منفی همبستگی مثبت وجود دارد. ( بین مؤلفه مهار سبک5داد :

(در گروه نوجوانان عادی، بعد مهار با ترس از ارزشیابی منفی رابطه معناداری نداشت، در حالی که این 2منفی همبستگی معنادار وجود ندارد. 

 تفاوتی را در این همبستگی بین دو گروه نشان نداد. z(محاسبه آزمون 2ابطه در گروه دانش آموزان تیزهوش مثبت و معنادار بود. ر

ی سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری مادران دانش ( در بررسی مقایسه5230فرامرزی، تقی پور جوان، دهقانی و مرادی )

نفر از مادران  22نفر از مادران دانش آموزان عادی و  22با اختالل یادگیری، پژوهشی را انجام دادند. بدین منظور آموزان عادی و دانش آموزان 

دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب کردند. یافته های پژوهش نشان داد که در دو سبک 

ی فرزندپروری ن دو گروه عادی و با اختالل یادگیری تفاوت معنادار وجود دارد. همجنین در دو شیوهدلبستگی ایمن و ناایمن دوسوگرا بی

 سهل گیرانه و مقتدرانه بین دو گروه عادی و با اختالل یادگیری تفاوت معناداری دیده شد.

انشجویان دختر در آستانه ازدواج ( در بررسی اثربخشی مهارت های ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی د5235منصورنژاد و همکاران )

که در دو گروه آزمون و شاهد به شکل تصادفی جایگزین شدند انجام دادند. طرح این پژوهش از  دختر در آستانه ازدواج  22پژوهشی را روی 

غ مهارت های ارتباطی بر بلونوع نیمه آزمایشی بود و با آزمون کواریانس به تجزیه و تحلیل پرداخته شد و نتایج حاکی از آن بود که آموزش 

 عاطفی دانشجویان تاثیر معناداری دارد.

( در پژوهشی به بررسی نقش سبک های فرزندپروری مادران در بلوغ اجتماعی نوجوانان )تیزهوش، 5232پاکدامن، خامسان و براتی)

دارس تیزهوشان)روش تصادفی ساده(؛ استثنایی ساله م 51و  52دانش اموز دختر و پسر  532آهسته گام و عادی( پرداختند. به این منظور 

انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان  13-32)روش سرشماری( و دولتی )روش خوشه ای چندمرحله ای( شهرستان قاینات در سال تحصیلی 

وشی ن تفاوت بین گروههای هی مثبت و معنادر برای بلوغ اجتماعی و ابعاد آن می باشد. همچنیداد که سبک اقتدار منطقی پیش بینی کننده

از لحاظ ابعاد بلوغ اجتماعی معنی دار است. بین گروههای تیزهوش و آهسته گام؛ عادی و آهسته گام در ابعاد بلوغ اجتماعی تفاوت مثبت و 

سته گام در بعد معنی دار وجود دارد؛ این تفاوت بین گروه تیزهوش و اهسته گام در بعد کفایت شخصی و اجتماعی و بین گروه عادی و آه

 کفایت میان فردی بیشتر است. بین گروههای تیزهوش و عادی در ابعاد بلوغ اجتماعی تفاوت معنی دار وجود ندارد.
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( در بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و فرم یابی آزمون بلوغ اجتماعی و رابطه آن با بلوغ عاطفی در دانش 5232هومن و همکاران )

با بلوغ عاطفی  55و  2دانش آموز انجام داد که نتایج تحلیل محتوای آن نشان داد که عامل های  212هشی را روی آموزان دبیرستانی پژو

 به دست آمد. 571/2همبستگی دارد و ضریب همبستگی کل پرسشنامه با سیاهه بلوغ عاطفی 

نفر را به  5220مقطع ابتدائی در شهر تبریز ( در بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختالالت رفتاری 5211ایمانی و محب )

مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.  همبستگی پیرسون و آزمون خی دوشیوه خوشه ای انتخاب کردند و داده های جمع آوری شده را با آزمون 

معناداری دارد. همچنین بین تمام مؤلفه نتایج حاصل از این آزمون ها نشان داد که بلوغ عاطفی مادران با اختالالت دفتاری فرزندانشان رابطه 

 های بلوغی عاطفی مادران با میزان اختالالت رفتاری فرزندان رابطه معنادار یافت شد.

( در پژوهش خود نشان داد که نمرات والدین در شیوه های فرزندپروری مقتدرانه بین دو گروه کودکان عادی و 5217بهمنی )

انش آموزان عادی نمره ی بیشتری در این شیوه بدست آورده اند. به طور کلی بیشتر مادران کودکان دچار نارسانویس متفاوت است و والدین د

 .[33] ناتوانی های یادگیری در مقایسه با مادران کودکان عادی از شیوه های فرزندپروری سهل گیرانه و مستبدانه استفاده می کنند

حمایت اجتماعی و سالمت روان نشان دادند که سالمت روان دانشجویان پسر بهتر ( در بررسی رابطه بین 5217ریاحی و همکاران )

از دختران بوده و رابطه مستقیم و معناداری بین میزان حمایت اجتماعی و سالمت روان مشاهده شده است. عالوه بر این دانشجویان دختر، 

 ، حمایت اجتماعی باالتری را ادراک و گزارش کرده بودند.دانشجویان متعلق به طبقات اجتماعی باالتر، و دانشجویان دین دارتر

( در بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر نشان 5217قائدی و یعقوبی )

ی از زندگی و باالنس عاطفی در دادند که اول وجوه مختلف حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی کننده های بهتری برای رضایت مند

دختران نسبت به پسران هستند. دوم آن که بهزیستی روان شناختی و اجتماعی در دختران بیشتر به وسیله حمایت اجتماعی از خانواده و در 

 پسران بیشتر به وسیله حمایت اجتماعی از دوستان پیش بینی می شود.

اجتماعی و سالمت روانی در میان دانشجویان تهران نشان دادند که بین حمایت ( در بررسی رابطه حمایت 5211تبریزی و راضی )

 اجتماعی و سالمت روانی رابطه معنی داری وجود دارد. از بین منابع حمایتی، حمایت اجتماعی خانواده تأثیر بیشتری نسبت به حمایت دوستان

ایت اجتماعی بیشترین رابطه را با افسردگی دارد. همچنین بررسی سایر و سایر افراد دارد. از طرف دیگر، در میان ابعاد سالمت روانی حم

فرضیات نشان می دهد بین وضعیت اجتماعی، اقتصادی، از یک سو و حمایت اجتماعی و سالمت روان، از سوی دیگر رابطه معنی داری وجود 

 ندارد. 

دانش آموز با آزمون ضریب  011عی دانش آموزان بین ( در بررسی بین شیوه های فرزندپروری مادران و بلوغ اجتما5272رضایی )

همبستگی پیرسون نشان داد که بین شیوه های فرزندپروری استبدادی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود نداشت. 

اشت. به عبارتی با افزایش شیوه اقتدار بین شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود د

 منطقی مادران میزان بلوغ اجتماعی دانش آموزان نیز بیشتر است.

 

 پژوهشهاي انجام شده در خارج کشور
 ،رفتاری در نوجوانان شهری چینی و رابطه سبکهای فرزندپروری و سازگاری علمی( در بررسی موضوعی تحت عنوان 0252)52وانگوا

بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و نتایج آموزشی و رفتاری نوجوانان. در دانش آموزان کالس هشتم در دو داد. وی پژوهشی را انجام 

شهرستانها در چین، در یافت که اکثر پدر و مادر چینی سبک های فرزندپروری مطلوب، مانند سبک های فرزندپروری دموکراتیک یا معتبر 

پدر و مادر پسران شهرهای چینی است، زیرا فرزندان مادران  میان در بهینه پروری دموکراتیک، شیوه ای دفرزن های اتخاذ می کنند. شیوه

 دموکراتیک، دارای پیشرفت تحصیلی بهتر هستند  و شرکت آنها در فعالیت های بزهکار کمتر از پسران مطرح شده توسط انواع دیگر از مادران،

فرزندان پدران دموکراتیک دستاوردهای آکادمیک بهتر از پسران از انواع دیگر پدران، از جمله پدران مقتدر  می باشد.  از جمله مادران مقتدر

همچنین در دختران از پدر و مادر استبدادی نمرات  تحصیلی پایین تر و شرکت در فعالیت های بزهکار بیشتر از دختران از پدر و مادر  دارند. 

 دموکراتیک گزارش شد.

جهت  ولسوالی انجام دادند.  ای در مورد  بلوغ عاطفی دانش آموزان دبیرستانی در لخیمپور ومطالعه( 0252)52یا و سونیدوتا، چتر

دختر(  122پسر و  122نفر ) 5222نفری از دانش آموزان انجام دادند، از میان   5222اجرای این پژوهش آنها مطالعه را بر روی یک نمونه 

بین  س دولتی و مدارس متوسطه خصوصی هر دو منطقه انتخاب کردند. یافته های این مطالعه گزارش داد  کهمدار 20به طور تصادفی از 

                                                           
13- Wanga 
14- Dutta., Chetia,&  Son, 
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 پسران و دختران بلوغ سطح. همچنین بین خصوصی تفاوت معناداری وجود ندارد و دولتی آموزان دانش عاطفی بلوغ از مختلف های زمینه

 ندارد. وجود داری معنی هیچ تفاوت  مدرسه خصوصی و دولتی

( مشخص شد که کیفیت حمایت اجتماعی ادراک شده با افزایش احساس همبستگی بین افراد، 0255و همکاران ) 51در مطالعه لنجلند

 سبب بهبود سالمت روانی آنها می شود.

است با پیشرفت  ( بیانگر آن است که پاسخ دهی و تقاضاهای باالتر که از ویژگی های فرزندپروری مقتدرانه0227) 51مطالعه بون

ت ستحصیلی فرزندان به طور معنادار در رابطه است. در مقابل پاسخدهی باال و تقاضاهای پایین که از ویژگی های فرزندپروری مسامحه کارانه ا

 با پیشرفت تحصیلی پایین فرزندان همبستگی دارد.

بطه بین استرس و فرسودگی انجام داد به این نتیجه ( در پژوهشی که در مورد تعدیل تاثیر حمایت اجتماعی روی را0227) 57اتزیون

رسید که فرسودگی به طور مثبت با استرس و به طور منفی با حمایت اجتماعی در زندگی و کار همبستگی داشت. او دریافت که زنان، استرس 

 و فرسودگی بیشتری را نسبت به مردان در زندگی تجربه کردند.

رای اختالل یادگیری و کودکانی که در معرض اختالل یادگیری هستند به طور مشکوک دلبستگی کودکان سنین مدرسه، بزرگساالن دا

 .[44]ایمن کمتر و دلبستگی ناایمن بیشتری در مقایسه با کودکان عادی دارند 

ا سطوح پایین ( در بررسی پیرامون حمایت اجتماعی نشان دادند که سطوح باالتر حمایت اجتماعی ب0221و همکاران ) 51الندمن پیترز

 تر افسردگی و اضطراب، مرتبط است و تصور می شود که حمایت اجتماعی به عنوان سپری ضربه گیر در مقابل استرس عمل می کند.

( در بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سالمت روان به تأثیر آشکار حمایت اجتماعی ادراک شده بر 0222و همکاران ) 53کورنمان

 سالمتی و آسایش روانی را تأکید نموده اند.

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شیوه والدین سخت گیر روی افزایش پرخاشگری 0222) 02چنگ، شوارتز، دودی و مکبراید

 کودک در مدرسه تاثیر مستقیم دارد. این مسئله ممکن است با پیامد ایجاد خودپنداره منفی در کودک همراه باشد. همچنین دریافتند کودکانی

 ر می گیرند، تمایل به اسنادهای فرد سرزنش گرانه در مورد اتفاقات منفی دارند.که اغلب از طرف مادرانشان مورد انتقاد کالمی قرا

( در تحقیقی که در مورد خلق و خوی کودکان و نگرش های فرزندپروری مادران انجام دادند به این نتیجه 5337و همکاران ) 05کتانین

 ماعی بودن پایین کودکان را توسعه می دهد.رسیدند که شیوه های انضباطی سخت گیرانه مادران هیجان های منفی و اجت

( در پژوهش خود یافتند که وضعیت اجتماعی فرزندان را می توان از طریق سبک های فرزندپروری آنها 5330) 00دکوویچ و جانسن

 پیش بینی کرد.

ام داد، شیوه های فرزندپروری ی تعامل های والدین با فرزندان خود انج( که مطالعات طولی برجسته ای را با مشاهده5335)02بامریند

 .[14]را شامل رفتارهای گوناگون متنوع و بهنجار و طبیعی می داند 

( در پژوهشی کیفیت فرزندپروری والدین در نوجوانان  مبتال به اختالالت مقابله ای و کرداری را مورد بررسی 5332و همکاران ) 02ری

یسه با گروه های دو گروه دارای اختالل والدین خود را به عنوان کنترل کننده  بی احساس قرار دادند. در این پژوهش نوجوانان بهنجار در مقا

 می دانستند.

( در پژوهش خود پیرامون سبک های فرزندپروری نشان دادند که سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با 5313) 01گرولینک و رایان

 عی باال، سازگاری اجتماعی مثبت ارتباط داشته است.پیامدهای رفتاری مثبت هم  چون خود تنظیمی، قابلیت اجتما

 

 روش پژوهش
است و از لحاظ تجزیه و تحلیل آماری جز تحقیقات همبستگی  پیش بینی _توصیفی از نوع همبستگیپژوهش حاضر طرح 

 .[57]باشدمی

                                                           
15 -Langeland 
16- Boon 
17-Etzion 
18 -Landman-Peters 
19-Cornman 
20- Chang,  Schwartz, Dodye, & Mcbride 
21 -Katanin 
22 -Dekovich & Janssens 
23- Baumrind 
24 -Rey 
25 -Grolnick & Ryan 
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 تجزیه و تحليل توصيفی داده ها:

در دو سطح توصیفی و تبیینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سطح توصیفی  spssداده های خام بعد از جمع آوری با نرم افزار 

، حداقل و حداکثر نمرات پرداخته شد و در سطح تبیینی با استفاده از آزمون های به محاسبه شاخص هایی نظیر میانگین، انحراف استاندارد

مشاهده  5ای پژوهش پرداخته شد. همانگونه که در جدول شماره تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون به بررسی و آزمون فرضیه ه

 به نتغیرعای اصلی پژوهش آمده استمی شود شاخص های توصیفی مربوط 

 آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي اصلی پژوهش شرکت 1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین ابعاد متغیر

 

سبک های 

 فرزندپروری

 21 52 01/1 13/01 آزاد گذار

 20 52 22/1 32/07 استبدادی

 21 00 23/1 22/22 منطقی

حمایت اجتماعی 

 ادراک شده

 02 7 11/0 57/52 خانواده

 02 3 72/0 21/51 دوستان

 53 1 50/0 12/52 افراد مهم

 512 32 12/52 71/527 بلوغ عاطفی

 

پژوهش را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود بین بلوغ ضرایب ماتریس همبستگی متغیرهای  0با توجه به جدول شماره 

(. بین بلوغ عاطفی با سبک فرزندپروری p ،002/2=r=222/2عاطفی با سبک فرزندپروری استبدادی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد )

ایت خانواده رابطه منفی و معنا داری وجود دارد (. بین بلوغ عاطفی با حمp ،275/2-=r=222/2منطقی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد )

(222/2=p ،210/2-=r( بین بلوغ عاطفی با حمایت دوستان رابطه منفی و معنا داری وجود دارد .)222/2=p ،271/2-=r بین بلوغ عاطفی با .)

 (.p ،512/2-=r=253/2حمایت افراد مهم رابطه منفی و معنا داری وجود دارد )

 همبستگی پيرسون بين متغيرهاي پژوهشماتریس  2جدول 

 7 1 1 2 2 0 5 ابعاد متغیر

سبک 

 فرزندپروری

       5 آزا گذار

      5 -/102 استبدادی

     5 -121/2 -102/2 منطقی

حمایت 

اجتماعی 

 ادراک شده

    5 271/2 -102/2 -253/2 خانواده
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   5 175/2 212/2 -123/2 -251/2 دوستان

  5 115/2** 230/2** 272/2** -121/2 -235/2** افراد مهم

  5 -512/2* -271/2** -210/2** -275/2** 002/2** 512/2 عاطفی بلوغ

 

بر اساس شیوه های فرزندپروری نشان  آزمون رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان را جهت پیش بینی بلوغ عاطفی  2جدول شماره 

می باشد. به عبارتی شیوه های  571/2برابر   2Rو میزان  200/2برابر  Rمی دهد با توجه به این جدول همانگونه که مشاهده می شود میزان 

صورت منفی و معناداری قادر عاطفی را تبیین می کند. همچنین بعد اقتدار منطقی  به  درصد از واریانس نمرات بلوغ 57فرزندپروری در کل 

 (.p ،751/2-=β=222/2عاطفی می باشد ) به پیش بینی بلوغ

 بر اساس شيوه هاي فرزندپروري آزمون رگرسيون جهت پيش بينی بلوغ عاطفی 3جدول 

 بلوغ عاطفیمتغیر مالک: 

 R 2R F P β T P متغیر پیش بین

 آزاد گذار

200/2 571/2 221/55 222/2 

013/2- 710/5 212/2 

 012/2 502/5 -512/2 استبدادی

 222/2 303/2 -751/2 منطقی

 

بر اساس ابعاد حمایت اجتماعی ادراک  آزمون رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان را جهت پیش بینی بلوغ عاطفی  2جدول شماره 

می باشد. به عبارتی  572/2برابر  2Rو  میزان  250/2برابر  Rشده نشان می دهد با توجه به این جدول همانگونه که مشاهده می شود میزان 

عاطفی را تبیین می کند. همچنین بعد حمایت خانواده  به صورت منفی و  درصد از واریانس نمرات بلوغ 57اجتماعی در کل  حمایت ابعاد

ایت دوستان  به صورت منفی و معناداری قادر (. و همچنین بعد حمp ،023/2-=β=200/2عاطفی میباشد ) معناداری قادر به پیش بینی بلوغ

 (.p ،031/2-=β=220/2عاطفی می باشد ) به پیش بینی بلوغ

 بر اساس ابعاد حمایت اجتماعی آزمون رگرسيون جهت پيش بينی بلوغ عاطفی 4جدول 

 بلوغ عاطفیمتغیر مالک: 

 R 2R F P β T P متغیر پیش بین

 خانواده

250/2 572/2 311/52 222/2 

023/2- 251/0 200/2 

 220/2 211/2 -031/2 دوستان

 200/2 121/2 272/2 افراد مهم

 

 تجزیه و تحليل استنباطی داده ها:

 بحث در خصوص آزمون فرضيه اول
 «باشند. می یادگیری اختالل دارای آموزان دانش در عاطفی بلوغ یکننده بینی پیش فرزندپروری الگوهای» فرضیه اول: 

فصل چهارم آمده  2-1جهت آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون به روش همزمان استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 

می باشد. به عبارتی شیوه های فرزندپروری در  571/2برابر  2Rو میزان  200/2برابر  Rاست. همانگونه که در این جدول مشاهده شد میزان 
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عاطفی را تبیین می کند. همچنین بعد اقتدار منطقی به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی  مرات بلوغدرصد از واریانس ن 57کل 

(. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین بلوغ عاطفی با سبک فرزندپروری p ،751/2-=β=222/2عاطفی می باشد ) بلوغ

(. بین بلوغ عاطفی با سبک فرزندپروری منطقی رابطه منفی و معنا داری p ،002/2=r=222/2رد )استبدادی رابطه مثبت و معنا داری وجود دا

 (. p ،275/2-=r=222/2وجود دارد )

در کل می توان گفت که با افزایش  فرزندپروری منطقی میزان اختالالت عاطفی کمتر می شود و با افزایش  فرزندپروری استبدادی 

 تر می شود.میزان اختالالت عاطفی بیش

، (0222)ی خیمشا، (0221) نیکوان و م ییپان، ، (0221) و همکاران  نگلزیانتایج این آزمون از جهاتی همسو با نتایج تحقیقات 

 می باشد. (5230) ینیو عابد یعشرت زمان، (5230) خانزاده و همکاران نیحس

 آسیب زا بسیاری بروز از تواند می و است برخوردار زیادی حساسیت و اهمیت از فرزندان تربیت در تبیین یافته ها باید گفت که روش

 و سالمت و هرفا تحصیلی، عملکرد اجتماعی، روانی رشد کننده بینی پیش تواند می فرزندپروری سبک. کند پیشگیری اجتماعی و روانی های

 کردهایکار و اجتماعی های کفایت کننده بینی پیش والدین دهی پاسخ میزان کلی طور به. باشد آینده در اعتیاد جمله از رفتاری مشکالت

 که ستنده فرزندانی دارای کنند می فرزندانشان تربیت و سرپرستی صرف را بیشتری وقت که والدینی رسد می نظر به. است اجتماعی روانی

 از ارند،د خود فرزندان به حد از بیش توجه گیر سهل والدین اینکه به توجه با و شوند می متمایل نامناسب و پرخطر رفتارهای سمت به کمتر

 ترسیم فرزندان برای روشنی انتظارات و اهداف معموالً ولی دهند، می فرزندان به زیادی آزادی و استقالل اغلب و دارند کمی انتظارات آنان

 طور به انفرزندانش اعتیاد برای را شرایط دارند، فرزندانشان اعمال و رفتارها بر که پایینی نظارت و کنترل دلیل به دیگر طرف از و کنند نمی

 .کنند می فراهم ناخواسته

( مطرح می کند که والدین مستبد از تهدید فرزندان به عنوان شیوه ای برای کنترل استفاده می کنند. گلفاند و تتی 5375بامریند )

( دریافتند که شیوه های فرزندپروری خصمانه و اجباری به طور کلی سبب کاهش سازگاری و به طور خاص موجب ایجاد مشکالت 5332)

انان می شود. این نتایج نشان می دهد که استفاده والدین دارای سبک فرزندپروری مستبد از اجبار و تنبیه و رفتاری برون سازی در نوجو

 سرزنش در نهایت موجب احساسات ناخوشایند در فرزندان آنها و غیرمنطقی بودن والدین و فرزندان خواهد گردید. 

؛ 5331؛ هیل،5313زمینه سبک تربیتی مقتدر )گرولینک و رایان، نتایج حاصل از این آزمون با بسیاری از یافته های پژوهشی در

( در پژوهشی نشان دادند سبک فرزندپروری 5313( همخوانی دارد. به عنوان مثال گرولینک و رایان)0225؛ دمیترویچ و بایرمن،0222دیزلند، 

زگاری اجتماعی مثبت و سطح پایین نارسا کنشی مقتدر با پیامدهای رفتاری مثبت همچون خود تنظیمی، قابلیت های اجتماعی باال، سا

 شناختی رفتاری ارتباط داشته است. 

منطقی هستند،  رابطه عاطفی و گرمتری با والدین  _این نتایج نشان دهنده این است که نوجوانانی که دارای والدین با سبک اقتدار

ن گفت و گو کنند. این امر احتماالً به رشد عاطفی، اجتماعی و رفتارهای خود دارند و بهتر می توانند در مورد احساسات و مسائل خود با والدی

بهنجار این نوجوانان کمک خواهد نمود. از طرفی  والدین سهل گیر از تنبیه و سرزنش فرزندان خود اجتناب می کنند و تنها توجه کمتری 

با فرزندان آنها دارد. و فرزندان آنها از احساسات بهتری نسبت به نسبت به آنها دارند، و این بی توجهی تخریب کمتری در روابط عاطفی آنان 

فرزندان والدین مستبد برخوردار هستند. والدین سهل گیر، هیچ گونه کنترلی بر روی کودکان خود ندارند و این کودکان به دو صورت رشد 

به نفس، کنجکاوی و خودکنترلی می شوند و یا به دلیل  می کنند. این کودکان یا به دلیل بی توجهی والدین دارای کمترین میزان اعتماد

 در .اینکه والدین آنها هیچ گونه استبدادی را در تربیت آنها نشان نمی دهند از میزان اعتماد به نفس و خودکنترلی باالیی برخوردار می شوند

 دیدگاه هاآن. کنند می مذاکره قوانین این مورد در کودک با و کنند می وضع کودکان برای را روشنی انتظارات و قوانین والدین مقتدرانه، سبک

 هنقش در سیستم متعادل مدل یک شبیه مقتدرانه سبک. برند می بهره معیارهایشان اعمال جهت قدرت و منطق از و شناسند می را کودک

 رد پذیر انعطاف تا یافته ساختار دامنه از و( صمیمیت) همبستگی ی حوزه در همبسته تا متصل دامنه از ها خانواده این. است خانواده و زوج

 زا خانوادگی متعادل سیستم فرزندان که اند داده نشان فرزندپروری حوزه در مالحظه قابل های پژوهش. گیرند می قرار پذیری انعطاف حوزه

 .ترند موفق مدرسه و زندگی در و تر شاداب تر، سالم هیجانی نظر

 یم نشان خود از کند، می یاد دوستانه– پرانرژی رفتار عنوان به آن از بامریند که را رفتاری مقتدرانه، سبک دارای والدین کودکان

 گران شاهدهم از بسیاری. هستند مدار_ پیشرفت و کنند می مقابله فشار با خوب بسیار بوده، سرحال و خود به متکی بسیار کودکان این. دهند

 از نقل به ؛5332 دورنبوش، و ماونتس دارلینگ، لمبورن، ؛5331 کانگر، راتر، ؛5333 اشتنبرگ، و گری) نظرند هم بامریند با نیز دیگر

 والدین، این. کنند می اعمال را آنها جدی و سخت طور به و کرده وضع را خشکی انتظارات و قواعد در سبک مستبدانه والدین (.5217شیری،

 نوع این. گیرد می قرار پایین راست سمت گوشه در زوج و خانواده نقشه در طلب قدرت سبک. دارند کودک جانب از برداری فرمان انتظار

 تگیهمبس حوزه در( چسبنده) درگیر تا همبسته دامنه در و پذیری انعطاف حوزه در( ناپذیر انعطاف) خشک تا یافته ساختار دامنه در ها خانواده
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 نای .کند می حرکت خشک و درگیر سبک سمت به خانواده شود، می تشدید طلب قدرت سبک که طور همان. گیرند می قرار( صمیمیت)

 اهداتمش در. است ساز مشکل دارند، طلب قدرت والدین برخالف گیری موضع به تمایل که نوجوانان برای ویژه به خانوادگی سیستم از نوع

 و شارف مقابل در پذیر آسیب ناخرسند، ثبات، بی خلق دارای و پذیر تحریک و متعارض رفتاری نظر از اغلب والدین، این کودکان بامریند،

 .[69]هستند غیردوستانه
 

 بحث در خصوص آزمون فرضيه دوم
 «باشند. می یادگیری اختالل دارای آموزان دانش در عاطفی بلوغ یکننده بینی پیش  شده ادراک اجتماعی حمایت» فرضیه سوم: 

فصل چهارم   2-7جهت آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 

 57اجتماعی در کل  حمایت می باشد. به عبارتی ابعاد 572/2برابر  2Rو میزان  250/2برابر  Rآمده است. همانگونه که مشاهده شد میزان 

 عاطفی را تبیین می کند. همچنین بعد حمایت خانواده  به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی بلوغ ت بلوغدرصد از واریانس نمرا

عاطفی می باشد  (. و همچنین بعد حمایت خانواده  به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی بلوغp ،023/2-=β=200/2عاطفی میباشد )

(220/2=p ،031/2-=β.) 

 جه گرفت که حمایت دوستان و خانواده می تواند اختالل عاطفی را کاهش دهد.توان نتیمی

(، کرات، کسلر، بونیوا، کامینگ، هل 0227، 07؛ به نقل از هاردی و تی0220) 01نتایج این پژوهش با یافته های پژوهشی کامینگز

( در تضاد 0227؛ به نقل از هاردی و تی، 0220) 22( شاو و گانت0221) 03( همخوانی دارد و با نتایج ماتسوبا0220) 01جیسون و کروفورد

است. در تبیین این یافته می توان گفت که کودکان همیشه در پی پیوندهای صمیمی و عاطفی هستند، هنوز نیاز به همدم و تعلق خاطر 

 داشتن حس می شود و اینجاست که پیوندهای صمیمی خود را نشان میدهد.

ماعی به سه طریق در برخورد با اختالالت به فرد کمک می کند: اوالً، اعضای خانواده، دوستان و اعتقاد بر این است که حمایت اجت

سایر افراد می توانند مستقیماً حمایت ملموسی به شکل منابع مادی در اختیار یک شخص قرار دهند )مثالً قرض دادن پول، خرید مایحتاج 

اجتماعی می توانند با پیشنهاد اقدامات متنوعی، فرد را از حمایت اطالعاتی خود برخوردار زندگی و مواظبت از کودکان(. ثانیاً، اعضای شبکه 

سازند و این اقدامات متنوع، می تواند به حل مشکلی که موجب تنیدگی و استرس شده، کمک کند. این پیشنهادها به شخص کمک می کند 

کرده یا آسیب های ناشی از آن را به حداقل برساند. ثالثاً، افراد شبکه اجتماعی  تا به مشکل از دیدگاه جدیدی نگاه کند، بدین ترتیب آن را حل

می توانندبا اطمینان بخشی دوباره به فرد، در خصوص این که او شخص مورد عالقه، با ارزش و محترم است، از وی حمایت عاطفی به عمل 

 ت نامطلوب فشار روانی را از پنج طریق، تعدیل و تضعیف می کند: (. راتوس معتقد است که حمایت اجتماعی اثرا5271آورند )دیماتئو، 

 (توجه عاطفی: شامل گوش دادن به مشکالت افراد و ابراز احساسات همدلی، مراقبت، فهم و قوت قلب دادن5

 (یاری رسانی: یعنی ارائه حمایت و یاریف که به رفتار انطباقی و سازگارانه می انجامد0

 راهنمایی و توصیه جهت افزایش توانایی مقابله ای افراد با تنش ها و مشکالت(اطالع رسانی: ارائه 2

 (ارزیابی: ارائه بازخورد و پسخوراند از سوی دیگران در زمینه چگونگی عمل کرد که می تواند منجر به تصحیح عمل کرد شود2

می آید و در نتیجه اثرات سودمندی به دنبال می (جامعه پذیری: دریافت حمایت اجتماعی معموالً به واسطه جامعه پذیری به وجود 1

 .[52]آورد 

در مجموع، برای تبیین و توضیح چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سالمتی، دو مدل نظری مطرح گردیده است: مدل تأثیر مستقیم 

بق تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی: مطایا تأثیر کلی حمایت اجتماعی، و مدل تأثیر غیر مستقیم یا فرضیه ضربه گیر حمایت اجتماعی. مدل 

این مدل نظری، برخورداری از حمایت اجتماعی برای سالمتی مفید است. حمایت اجتماعی، صرف نظر از این که فرد تحت تأثیر استرس و 

 تی دارد. اثرات سودمندفشارهای روانی باشد یا نه، باعث می شود فرد از تجارب منفی زندگی پرهیز کند و این امر، اثرات سودمندی بر سالم

 .[65] حمایت اجتماعی برای سالمتی افراد، تحت شرایط و موقعیت های پرتنش و یا آرام و کم استرس، یکسان و مشابه می باشند
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 بحث و نتيجه گيري
نشان داد که  2جهت آزمون این فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج جدول شماره 

عاطفی را تبیین می کند. و با افزایش فرزندپروری منطقی میزان اختالالت  درصد از واریانس نمرات بلوغ 57شیوه های فرزندپروری در کل 

ج یعاطفی کمتر می شود و با افزایش فرزندپروری استبدادی میزان اختالالت عاطفی بیشتر می شود. نتایج این آزمون از جهاتی همسو با نتا

و  یعشرت زمان، (5230) خانزاده و همکاران نیحس، (0222)یخیمشا، (0221) نیکوان و م ییپان، ، (0221و همکاران) نگلزیاتحقیقات 

 از دتوان می و است برخوردار زیادی حساسیت و اهمیت از فرزندان تربیت می باشد. در تبیین یافته ها باید گفت که روش (5230) ینیعابد

 ملکردع اجتماعی، روانی رشد کننده بینی پیش تواند می فرزندپروری سبک. کند پیشگیری اجتماعی و روانی های آسیب از بسیاری بروز

 های کفایت کننده بینی پیش والدین دهی پاسخ میزان کلی طور به. باشد آینده در اعتیاد جمله از رفتاری مشکالت و سالمت و رفاه تحصیلی،

 نندک می فرزندانشان تربیت و سرپرستی صرف را بیشتری وقت که والدینی رسد می نظر به. است اجتماعی روانی کارکردهای و اجتماعی

 از یشب توجه گیر سهل والدین اینکه به توجه با و شوند می متمایل نامناسب و پرخطر رفتارهای سمت به کمتر که هستند فرزندانی دارای

 انتظارات و اهداف معموالً ولی دهند، می فرزندان به زیادی آزادی و استقالل اغلب و دارند کمی انتظارات آنان از دارند، خود فرزندان به حد

 را رایطش دارند، فرزندانشان اعمال و رفتارها بر که پایینی نظارت و کنترل دلیل به دیگر طرف از و کنند نمی ترسیم فرزندان برای روشنی

( مطرح می کند که والدین مستبد از تهدید فرزندان به عنوان شیوه 5375بامریند ) .کنند می فراهم ناخواسته طور به فرزندانشان اعتیاد برای

( دریافتند که شیوه های فرزندپروری خصمانه و اجباری به طور کلی سبب کاهش 5332ای برای کنترل استفاده می کنند. گلفاند و تتی )

ون سازی در نوجوانان می شود. این نتایج نشان می دهد که استفاده والدین دارای سازگاری و به طور خاص موجب ایجاد مشکالت رفتاری بر

سبک فرزندپروری مستبد از اجبار و تنبیه و سرزنش در نهایت موجب احساسات ناخوشایند در فرزندان آنها و غیرمنطقی بودن والدین و 

؛ 5313های پژوهشی در زمینه سبک تربیتی مقتدر )گرولینک و رایان، فرزندان خواهد گردید. نتایج حاصل از این آزمون با بسیاری از یافته

( در پژوهشی نشان دادند 5313( همخوانی دارد. به عنوان مثال گرولینک و رایان )0225؛ دمیترویچ و بایرمن،0222؛ دیزلند، 5331هیل،

جتماعی باال، سازگاری اجتماعی مثبت و سطح پایین سبک فرزندپروری مقتدر با پیامدهای رفتاری مثبت همچون خود تنظیمی، قابلیت های ا

منطقی  _نارسا کنشی شناختی رفتاری ارتباط داشته است. این نتایج نشان دهنده این است که نوجوانانی که دارای والدین با سبک اقتدار

ل خود با والدین گفت و گو کنند. این امر هستند،  رابطه عاطفی و گرمتری با والدین خود دارند و بهتر می توانند در مورد احساسات و مسائ

 احتماالً به رشد عاطفی، اجتماعی و رفتارهای بهنجار این نوجوانان کمک خواهد نمود. 

عاطفی را تبیین می کند.  درصد از واریانس نمرات بلوغ 57اجتماعی در کل  حمایت نشان داد که ابعاد 2همچنین نتایج جدول شماره 

 25حمایت دوستان و خانواده می تواند اختالل عاطفی را کاهش دهد. نتایج این پژوهش با یافته های پژوهشی کامینگز توان نتیجه گرفت کهمی

 22( همخوانی دارد و با نتایج ماتسوبا0220) 22(، کرات، کسلر، بونیوا، کامینگ، هل جیسون و کروفورد0227، 20؛ به نقل از هاردی و تی0220)

( در تضاد است. در تبیین این یافته می توان گفت که کودکان همیشه در پی 0227ه نقل از هاردی و تی، ؛ ب0220) 21( شاو و گانت0221)

پیوندهای صمیمی و عاطفی هستند، هنوز نیاز به همدم و تعلق خاطر داشتن حس می شود و اینجاست که پیوندهای صمیمی خود را نشان 

ه طریق در برخورد با اختالالت به فرد کمک می کند: اوالً، اعضای خانواده، دوستان و اعتقاد بر این است که حمایت اجتماعی به سمی دهد. 

سایر افراد می توانند مستقیماً حمایت ملموسی به شکل منابع مادی در اختیار یک شخص قرار دهند )مثالً قرض دادن پول، خرید مایحتاج 

ی توانند با پیشنهاد اقدامات متنوعی، فرد را از حمایت اطالعاتی خود برخوردار زندگی و مواظبت از کودکان(. ثانیاً، اعضای شبکه اجتماعی م

سازند و این اقدامات متنوع، می تواند به حل مشکلی که موجب تنیدگی و استرس شده، کمک کند. این پیشنهادها به شخص کمک می کند 

آسیب های ناشی از آن را به حداقل برساند. ثالثاً، افراد شبکه اجتماعی تا به مشکل از دیدگاه جدیدی نگاه کند، بدین ترتیب آن را حل کرده یا 

می توانند با اطمینان بخشی دوباره به فرد، در خصوص این که او شخص مورد عالقه، با ارزش و محترم است، از وی حمایت عاطفی به عمل 

 .[60] آورند
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 پيشنهادات پژوهش

پیشنهاد می شود در پژوهش های به بررسی رابطه عملکرد خانواده، احساس تنهایی، سبک تفکر، ابعاد شخصیت و اضطراب جدایی با 

 بلوغ عاطفی نیز پرداخته شود. 

 زانآمودانش در موضوع پیشنهاد میشود این موضوع  اهمیت به توجه با بود دارای اختالل یادگیری آموزان دانش از حاضر پژوهش نمونه

  تیزهوش و عادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 ساخت پرسشنامه های بومی در زمینه متغیرهای نام برده شده که متناسب با فرهنگمان باشد.

 این پژوهش در دیگر شهر ها نیز صورت پذیرد.
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