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 چکیده
بلوغ با   نیوالد  یفرزندپرور  سبک های یرابطه  حاضر  پژوهشدر   

مورد  ،  مقطع متوسطه شهر قمن  دانش آموزا  کیفیت زندگی  و  عاطفی

کلیه دانش آموزان    هش،وپژری این  ا جامعه ی آم  .گرفتر  رابررسی ق

- 97در سال تحصیلی  مقطع متوسطه دوره دوم ناحیه چهار شهر قم  
پرسشنامه سبک    1396 کردن  پر  جهت  آنها  والدین  های  )و 

دختر    110نفر )  220نمونه پژوهش شامل    .پروری بامریند( بودرزندف

  از طریق  د کهبو  4ه  حی پسر( از دانش آموزان متوسطه دوم نا  110و  

  پژوهشاین    چند مرحله ای انتخاب شدند.  ی تصادفیاش خوشه  رو
پژوهشی، توصیفی    از لحاظ ماهیت و روشکاربردی و  ،  از لحاظ هدف

  ی جمع آور   یمورد استفاده برا  هایابزار  از نوع همبستگی می باشد.

 عاطفیبلوغ  پرسشنامه  پرسشنامه فرزند پروری بامریند،   ،اطالعات
بوده    رنشربو و ریوندگی زکیفیت    امهو پرسشن  گاواو بهار کسین

با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون  فرضیه ها   است.

کمک نرم افزار قرار  مورد تجزیه و تحل   22 ویراست spss به  یل 

  فرزند پروری والدینسبک های    نیبها نشان دادند که  یافته.  گرفتند
ه  بط ا رهمچنین  و  د  دار  وجود ینادارعم رابطه مثبت و بلوغ عاطفیبا  

، به طور  با کیفیت زندگیلدین  فرزند پروری واسبک های   نیبی 

 مثبتی معنادار شد.

های    :های کلیدیواژه پروریسبک  عاطفی   ،فرزند    ،بلوغ 

 .کیفیت زندگی

 
Abstract 

In this study, the relationship between parenting 

styles of parents with emotional maturity and 

quality of life of high school students in Qom 

was investigated. The statistical population of 

this study was all high school students in the 

second year of the fourth district of Qom in the 

academic year 1396-97 (their parents to fill out 

parenting letters in Bamrind). The research 

sample consisted of 220 (110 girls and 110 boys) 

high school students in District 4 who were 

selected through multi-stage random cluster 

sampling. This research is applied in terms of 

purpose and descriptive in terms of nature and 

research method. The instruments used for data 

collection were Bamrind Parenting 

Questionnaire, Sink and Bahargawa Emotional 

Maturity Questionnaire and Weir and Sherborn's 

Quality of Life Questionnaire. Hypotheses are 

analyzed using correlation test and regression  

analysis using SPSS software version 22. 

Findings show that there is a positive and 

significant relationship between parenting styles 

and emotional maturity and also parenting styles 

has significant positive effect on quality of life. 

Keywords: parenting styles, emotional 
maturity, quality of life. 
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 1400 اسفند  پذیرش:                  1400دی دریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه
  یکسان ی  یمعناوت متف  طیدر شرا  زیند  فر  کی  یشده و برا  یم  یمعن  ستنیشادمانه ز  ایمعادل شاد بودن    1یزندگ  تیفیک  میدر قد

به عنوان    (WHO)  یجهانبهداشت که سازمان   یزمان،  1940از سال  نخواهد داشت؛   و   یروان  ،یرفاه کامل جسمسالمتی را 
ب یاجتماع نه صرفا عدم وجود  پ یزندگ  تیفیکرد، مساله ک فیتعر یناتوان ای یماریو  نتا  در پژوهش ها وستهیبه طور    جی و در 

ت که  اس یافتیدر  یزندگ  تیفیک(،  1996جهانی )سازمان بهداشت   فی. طبق تعرافتی تیاهم یتبهداش یها  بتراقمو د  عملکر

  تی کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولو  یم  یکه در آن زندگ یارزش یها  ستمیس و  یفرهنگ  نهیزم  ،یزندگ  تیافراد از وضع
یکتا، ) شان دارندیها و گروه ه یگون برااگون ینامع  یاارست که دسترده اگ  یوممفه یگندز  تیفیک  .(1400نظری و   ایافراد 

، یمادکا، شیعااجتم  یستی، بهزیه عمومارف  به عنوان  یبرخ  ه،یحان  کی  یریپذت  سیز  تیبلاوان قآن را به عن  ی. برختمختلف اس

نیمعن  ی)دارا هدفمند  یخوب بودن، داشتن زندگ ،یتمندایرض  تمالس  تیعضدرآمد و و  دننی مانیععوامل   ایو  ها  زای(، تحقق 

ارتباط دارد و . اند تهدانس   تی ارض زانیافراد و م های ییاو توان راتییالت و تغاح  نایبه بکیفیت زندگی با بهداشت روانی افراد 
  دهبو متالت سان خدمادهندگ  ارائه دغدغه هایاز ی  کیی  زندگ تیفیکدر دانش آموزان  ی می پردازد.زندگ  یاافراد از عملکرده

  (.1398 ،همکارانو  نیک منش) است  یشانزندگ  ندهیو آ  یکنون تیاز وضع ارات آنهاو انتظ  ادهیمو ا اه  واستهاز خ  یساانعککه 

روانی ناشی از کنش متقابل بین  اجتماعی و  ،کیفیت زندگی سازه ای چند بعدی است که شامل ابعاد فیزیکی، هیجانینابراین  ب
به معنای ادراک از زمینه های فرهنگی، و    (2020اران، همکو   2سپیویباشد )ا ی میزندگی  هاشخصیت افراد و پیوستگی رویداد

و همکاران،  3)برابکوا  که افراد در آن زندگی می کنندنظام ارزشی و وضعیت مبتنی بر اهداف، انتظارات، استانداردها و عالیق است  

یت  شی از رضایت یا عدم رضانا آرامش ی آسایش وده  دهن  اننش(. کیفیت زندگی  1400؛ به نقل از تقی زاده و همکاران، 2015

کیفیت زندگی پایین از طریق افزایش استرس، اضطراب و فرسودگی   و  (2018و همکاران،   4از جنبه های مختلف زندگی است )لو
از اسی حسا  کیفیت زندگیبه طور کلی    (.2017  همکاران، و  5تحصیلی باعث کاهش عملکرد و موفقیت تحصیلی می شود )مون

اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی  باشد که حوزه های روانی،    در مورد جنبه های مختلف مهم زندگی فرد می  ایتعدم رضرضایت یا  

نوجوان را تداوم بخشد،  ییمتغیرهایکی از   .را شامل می شود بلوغ  که می تواند کیفیت زندگی را شکل بخشد و سالمت روان 
برابر شرایط    6عاطفی در  نحوه تربیت آنان استمل والدیهای تعا  کسبله با مقابد و  جومواو    یها رفتار(.  3941 )سعادت،  ن و 

و  دهکر لکنتررا   دخو عاطفی یهارفتار  زدموآ  می  یجرتد به  اوشود.  می  همشاهد زادنودر    ابتدای تولد نهمااز   ن،نساا عاطفی

  کمک عاطفی  یهارفتار  لکنتر به که یلماعواز   یکی .دارد  هگن دلتعا حالتن را درو آ ندهد وزبررا   هاآن  ،خویش  هاراد  ونبد
و دانستن   یبه بلوغ عاطف  یابیدست .  ستا طفیاع  غبلواز  یمند هبهر د؛شو میآن   کارآمدیو   ادفرا بطروا  دبهبو موجبو  دهکر

  یعاطف  از اختالالت یاریبس اریبرخوردار است؛ ز  یا ژهیو تیاز اهم  یرستانیدر دانش آموزان دب ژهیبر آن، به و  رگذاریعوامل تأث

که   دهد یبه آن علت رخ م  ییو زناشو یاجتماع یو ناسازگار  ابندی یم وعیش ینوجوان یکه در دوره   یاضطراب، افسردگ  نندما

به شکل کامل به رشد عاطف و عدم کنترل   یناحساس ناتوا  ،یدر برخورد با مسائل روزمره زندگ  نیبنابرا اند،  افتهیدست ن یافراد 
   (.1398ن،  و همکاراانی  )ایمد  ننک یم
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 دیفر چنینو   میکوشد دیفرو   نیروا ظلحااز   عاطفی سالمت  کسب ایبر ،ئمیدا رطو  هب  دفر ،عاطفی  غبلو  نجریادر  همچنین 

  عاطفی غبلو  ایرب صلیا رمعیا  پنج  (1984)  8گاواربهاو    سینگ(.  2006، 7پیست)  را دارد هازنیا  تأخیر برابردر    متومقا  قابلیت

 هرچهاستقالل.   معدو   شخصیت پاشیوفر  ،عاطفی  ثباتی  بی ،طفیاع بسرکو ،جتماعیا ریگازناسا: عبارتند از  هک  ندراشم برمی

ا  رداریبرخو  انمیز   ندم  هبهر عاطفی  شداز ر که  دیفربود.    هداخو بیشتراو    عاطفی غبلو باشد  کمتر  دیفردر    هافه مؤل یناز 
 .دارد یبیشتر یشاگر  اسهرو    ینیبدب  مانند خالقیاضد  یاهرفتار  بهو  دهبو تندخوو   جلجو ،گوشهگیر ،تنبل ،نیست

  .د گیرقرار میوالدین   9سبک های فرزندپروری  از جملهتحت تاثیر عوامل مختلفی  نیز   دانش آموزان  و بلوغ عاطفی  کیفیت زندگی

عی و اجتما طیمح، وادهانخ نوجوان در  کی رشد،  است ینوجوانی سرآغاز تحوالت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوهمانطور که 
نوجوانان، خانو  عامل نیتر  اتییح می افتد و  اقکند، اتف  فرهنگی که در آن زندگی می هنیمز   نی و والد ادهدر تکامل و سالمت 

. اگر عوامل  رندیگ قرار می  التیمشک  ضدر معر یمرحله رشد به مرحله بعد  کیها در مرحله انتقال فرزند از  دهباشد. خانوا می

بهاجتو   نیوالد ری، نظ وجوانبر ن  رذاگریتأث بروز نخواهد کرد دوره    نیباشند، مسائل حاد در ا  افتهیمناسب سازمان   یا  گونه  ماع 

 یها سبک ریاجتماعی کودکان و نوجوانان تحت تأث شرفتیکه پود  بمعتقد  (  1978)  10بامریند  (.1400،  جاجرمی و همکاران)
  در فرزندان نقش به زیادآمیاعت یرفتارها شیادیپ ری یاپیشگیند در اتو می  هاسبک  نی. اردیگ  شکل می  نیوالد یفرزندپرور

  نی که والد   یندیرا به عنوان فرا  یفرزندپرور  اولین کسی بود که سبک  ندی بامر  (.2017 همکاران،و    11کاداشته باشد )بورال  ییسزا

سبک های    (.0212،  12نعیم )زهرا و کرد عرفیم  د،از روش های استاندارد استفاده می کردن فرزندان خود با استفاده تیترب یبرا
از   یگسترده ا فیدر طرا   کودکو   نیکرد که تعامل والد  فیتعر  یرفتار ستمیس  ایبه عنوان مجموعه فرزندپروری را می توان 

  تار مه  دینبا  نیوالد  (.1399ی فر و موسی زاده،  )ذکای کند  می  جادیتعامل مؤثر را ا یفضا کیکند و  می  فیتوص ها تیموقع

جوامزندگی   بهکه مربوط    ییها گو  سنتی  نوجوانان امروز شتهذع  به کودکان و  را  و   13)کاتلینو  دهندش  خود آموز  یاست 

با والد(.  2019همکاران،   منجر    و سطحی  تر فیضع یدر زندگی نوجوانان به فعال و انفعاالت والد فرزند نیفقدان ارتباط  تر 
به نوبه خود سب نیخواهد شد و ا )رهدار و همکاران،  می ش آیندهدر    دهیچیت پشکالوز مبرب  مسأله   یهاسبک    (.1399ود 

  یر یرپذیثاو ت یرگذاریثات  انیخانواده است و جر  یارتباط اعضا یبرا  نیوالد  داریسبتاً پان یها و الگوها روش  یبه معن  یفرزندپرور

از رفتارها   یا منظومه ایمجموعه  نوان به ع  یورفرزندپرهای    سبک(.  2008  ،14ستریو آک  ونسونی)است  کندی  متقابل را فراهم م
  یجو تعامل  کیکند و فرض شده است که   یم  فیتوص  ها تیاز موقع  یا  کودک را در دامنه گسترده-است که تعامالت والد

بهنجار و طب  یدر قالب رفتارها  نیبرخورد والدنوع . آوردی را به وجود م  رگذاریثات   یاع تمکه به منظور کنترل و اج یعیمتنوع، 

  معروف(  1978بامریند )  .(2012 ،دریو را  گمنی)سل  شوندی م  دهینام یفرزند پرور یها  برند سبک یبه کار م فرزند خوددن کر

و  16مستبدانه، 15مقتدرانه شامل سه سبکرا    یفرزندپرور  یها  او سبک .را ارائه داده است  والدین یفرزندپرور  یها  سبک نیتر
گیرانه داند 17سهل  فرزندپر  رایاد هک والدینی.  می  قاطعاروسبک  و   گرمی  و کنترل  کودکشان تربیت امر درنه هستند،  ی 

فرزندپروری  والدین زیاد، تیصمیم سبک  سبک   والدین و کم،  تیصمیمو    گرمی و زیاد کنترل انه،مستبد دارای  دارای 
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دهای  ماپی دپروریزنفر ایه کسب  از کدام هر. می کنند  اعمال زیاد تیصمیمو    گرمی و کم کنترل رانه،گی سهلفرزندپروری 

ها   سبک نینشان داده است که ا  یسه سبک فرزندپرور نیا  یانجام شده بر رو یها  پژوهش (. 2013  ،18)کانته دندار یفاوتمت

پ و همکاران   20نزلویوا  . در این راست(2011 ،19ازیکاهش دهند )د ای شیافزا فرزندانرا در  یمثبت و منف  یامدهایممکن است 

بر یفرزندپرور  یها سبک نیب هدادند کشان خود ن  هشدر پژو(  2005)  مینمود پسران، رابطه مستق  ونمستبدانه و مشکالت 
 . دارد  ریثامقتدرانه بر عزت نفس افراد ت یفرزندپرورسبک  و   وجود دارد

  با  نیوالد یرسبک های فرزندپروه این سوال هستیم که آیا بین ی بگویسخپا  به دنبال  وهشپژبا توجه به مطالب فوق در این 

ناحیه چهار استان قم رابطه معنادار وجود دارد؟   دانش آموزانعاطفی   لوغو ب  دگینزکیفیت  متوسطه دوره دوم   دختر مقطع 
 

 پژوهشروش  

 دارد وجود عیواق دنیای در  که میعل مسئله و معضل یک به دادن پاسخ برای چون  ؛است کاربردی، فهد نظر از حاضرژوهش پ
ل و پردازد می  بستگی می باشد.  فی از نوع هم، توصییشهپژو روش ت واهیمظ  حااز 

شهر قم  ان مقطع متوسطه دوره دوم ناحیه چهارشامل کلیه دانش آموز ژوهشپجامعه آماری این   :ششرکت کنندگان پژوه

بامردن پرسشنامه سبک هرکبه همراه والدین آنها جهت پر  1396-97در سال تحصیلی  د تعدا .سته ایند بودای فرزند پروری 

شهر قزان متوومدانش آ  کل ناحیه چهار  دوم  بود 850م  سطه  پژوهش  نمونه  ،  ان آنهایم  ند که ازنفر  فرمول  ی  با استفاده از 

 مشهر ق یه هایناح  ینصورت که ابتدا از ب  ینبه ا  تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید.نفر به صورت   220 کوکران

  ندد شاب  انتخبه صورت تصادفی  مدرسه  6  این ناحیه، ان هایدبیرست  نیاز ب و سپس  خاب شدنتا چهار  یهناح  به صورت تصادفی
مدرسه  (مدرسه پسرانه  3مدرسه دخترانه و   3) به 3و از هر  نهایت ندصورت تصادفی انتخاب شد کالس  از هر کالس  و در 

 .ندورد بررسی قرار گرفتد و مب شدنانتخا  روه نمونه،گ ی دانش آموز بعنوانتعداد

 :می باشند زیر های شامل پرسشنامه، شوهپژمورد استفاده برای جمع آوری اطالعات در این  هایابزار :پژوهش رهایابزا

 پرسشنامه  سبک های فرزند پروری بامریند  الف(

  دهفااست  (PSI)  بامریند  پروری  فرزندهای   سبکسوالی    30ه  پرسشنامپژوهش حاضر برای سنجش سبک های فرزندپروری از در 

  10،  13، 14، 17،  19، 21،  24، 28  های  یهوگ  کند.  اندازه گیری می  عاملی والدین را در سه ورپر  ندرزف  های سبککه  شد

 و  مستبدانه یسبک فرزندپرور به 2، 3، 7، 9،  12، 16، 18،  25، 26، 29 های گویه ،سهل گیرانهسبک فرزندپروری به   1  ،6،

فقت ها میزان موا  یآزمودنند.  ط می باشمربو مقتدرانه  یپرورندرزبه سبک ف  30،  27،  23،  22،  20،  15،  11،  8، 5،  4 ایه  گویه
با هر  یا مخالف ی گویهت خود را    .دادند )کامال موافقم( گزارش   5مخالفم( تا  )کامال  1  لیکرت از  یاک پیوستار پنج درجهروی 

( برایبه ترت  سه عامل رای  ( پایای 1991بوری  و   85/0، 92/0، انهرهل انگاس  و مستبدانه، انهرتدمق ریفرزندپرو  سبک های یب 

برازش   ،تحلیل عامل تاییدیبراساس    بک های فرزندپروریسهای  خرده مقیاسروایی   بررسی و برای محاسبه کرده است  81/0
   .،(93/0CFI=،  07/0SEA=RM،  08/0SRMR=،  119=DF،  37/576=2X (کرده استرا تایید   ها  مناسب مدل با داده

 نشربور و ریو یزندگ تیفیک مهپرسشنا (ب

پژ برای سنجش  اوهش حدر  پرسشنامه  کیفیت زندگیضر  یکی از   که  استفاده شد  (1992)  شربورن و ریو کیفیت زندگی  از 

به منظور ارزیابی جامع کی هایدر سالاست که ابزارهایی  است.   یه شدههمولفه جسمی و روانی تفیت زندگی براساس دو اخیر 

ععملکرد  )  لعام  8  است که السو  36  ایاین پرسشنامه دار ملکرد اجتماعی، ایفای نقش جسمی، ایفای نقش هیجانی،  جسمی، 

 
18 Kanteh 
19 Diaz 
20 Winslow 
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بدنی و  عامل ها ین هر یک از ا  مودنی درزنمره آ .دهدرا مورد سنجش قرار می (سالمت عمومیسالمت روانی، سرزندگی، درد 

باالمت  100تا   0بین  ک یفیت زندگی مالره کل کنم  اضرش حپژوه  . دراست  تربهتر به منزله کیفیت زندگی  غیر است و نمره 

گرفت و همکاران،    ه است.ارزیابی قرار  )منتظری  گرفته است  پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد تایید قرار  ؛  2005پایایی این 

و فاقهی،   درونی خر( و ضرای2003اصغری  پرسشنامه،گانه    8های  اسمقیده  ب همسانی    ایبرض  و 85/0تا   70/0بین    این 
با استفاده از روش مقایسه  این پرسشنامه نیز  روایی  .  ستا  شده  گزارش 79/0تا    63/0  بین  هفته  یک  یانزم  صلهاف  با  اآنه  زآزماییاب

ا، هتواند در تمام شاخصمه میناسشپر  این  همچنین  .تگرف قرارو تایید  مورد ارزیابی   ،شده و روایی همگرایی  های شناخته گروه

بفرا افراد سالم را از  .(2003فاقهی،   اصغری ود )مایک نتفکی  یماراد 

  و بهارگاوا گپرسشنامه بلوغ عاطفی سین( پ

سوال    48که دارای   استفاده شد(  1974)  بهاگاواسینگ و بلوع عاطفی    نامهاز پرسشضر برای سنجش بلوغ عاطفی  در پژوهش حا
 تا  11گویه های  فی، اطع تثبا  لعام مربوط به  10تا    1گویه های  ، دمی سنجبه این طریق  امل را عمه پنج  رسشنااین پ. است

به  ،  20 به  ،  30تا    21گویه های  ،بازگشت عاطفی عاملمربوط  مربوط ،  40تا    31گویه های  ،یسازگاری اجتماعنا  عاملمربوط 

لفت  مخا  یات  ها میزان موافق یآزمودن  .استفقدان استقالل    عاملبه   مربوط،  48تا   41گویه های فروپاشی شخصیت و   عامله  ب

بد  خو ی هگوی  ا هررا  این پرسشنامه    اییپای. دادند( گزارش  خیلی زیاد) 5( تا هرگز) 1  لیکرت از  یاک پیوستار پنج درجهروی 
د که  آمبه دست   75/0اجرا   بارین دو ب یر روی دانشجویان بررسی شد که همبستگب بازآزمون-سازندگان توسط آزمونتوسط  

پایایی مطلنشا   .مورد تایید قرار گرفتتوسط سازندگان    نیز  این پرسشنامه مطلوب ییروا نمچنیارد. هد مهناسشپروب این  ن از 
 

پژوهشیافته  های 

با داده ها انجام گرفت. های   یافته پیش از انجام تحلیل های اصلی، چند تحلیل مقدماتی جهت کسب بینشی اولیه در ارتباط 
اسمیرونوف  –نتایج آزمون کلوموگروف و    هشپژودر ان ندگرکت کنهای ش  رهنم انحراف معیار  و  به میانگین  توصیفی مربوط

برر ها  سی توزیعبرای  جدول  داده  پژوهش در جدولو   1در  و  نشان داده شده اند  2 ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای 

 می شود. داختهوهش پرهای پژسپس به بررسی فرضیه

 بررسی توزیع داده ها ایبروف نیرواسم –ف رووموگکلن نتایج آزمو راف معیار و ن، انحمیانگی. 1جدول

 Z sig عیارحراف مان میانگین تغیرهام
 56/0 1/  38 60/4 07/27 سهل گیرانه

 55/0 79/0 82/5 52/26 مستبدانه

 66/0 73/0 52/6 78/31 مقتدرانه

 57/0 80/0 3/9 30/40 عاطفی ثبات

 60/0 68/0 3/10 48/45 بازگشت عاطفی

 63/0 76/0 9/10 33/44 یتماعاجی  ناسازگار

 14/0 15/1 1/10 64/42 ی شخصیتپاشفرو

 65/0 91/0 1/9 21/38 اللاستق فقدان

 58/0 1/  28 4 66/10 جسمی عملکرد

 59/0 83/0 5/4 29/9 عملکرداجتماعی
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 59/0 66/0 43/3 18/10 جسمی نقش ایفای

 63/0 77/0 8/4 95/8 هیجانی نقش ایفای

 60/0 84/0 48/3 23/10 روانی سالمت

 58/0 62/0 4/3 11/9 گیسرزند

 60/0 67/0 7/4 86/9 بدنی درد

 61/0 85/0 37/3 14/10 عمومی سالمت

 

پ –وگروف نتایج آزمون کلوم ژوهش رعایت شده  اسمیرونوف نشان داد که فرض نرمال بودن توزیع متغیرها در همه متغیرهای 

 ن وجود دارد. سیورگریل ن تحلآزمواز   دهفابراین توزیع طبیعی و امکان استاست. بنا

 حاضر تغیرهای پژوهشیب همبستگی بین مضراماتریس . 2جدول

 سهل گیرانه مستبدانه مقتدرانه بلوغ عاطفی کیفیت زندگی متغیرها

     - کیفیت زندگی

    - 43/0** بلوغ عاطفی

   - 35/0** 39/0** طع و اطمینان بخشقا

  - -41/0** -51/0** -  22/0** استبدادی

 - 39/0** 28/0** 07/0** 18/0** نهگیراسهل 

 
بینشی   های همبستگی  معنی دار هستند. این تحلیل  **  >01/0Pنشان می دهند که اکثر روابط در سطح    2ل مندرجات جدو

ندگانه  طی چخ همفرض عدم د پیش نان می دهشنو    پژوهش را فراهم می کنددر خصوص روابط دو متغیری بین متغیرهای  

 استفاده کرد.  ژوهشبرای آزمون فرضیه های پتوان از تحلیل رگرسیون   و میاست شده    رعایت

 .دارد وجود معناداری رابطه مثبت و با بلوغ عاطفی  فرزند پروری والدینسبک های   نیب  .ل فرضیه او

 ی طفسبک های فرزندپروری با بلوغ عان گرسیون و رابطه بینتایج تحلیل ر .3جدول 

ر متغی

 مالک

ای همتغیر

 ش بینپی
ضریب 

B 
 خطای معیار

شده   ضریب استاندارد

 تاب
 سطح معنی داری tمیزان 

 بلوغ

 عاطفی

 سهل گیرانه

 استبدادی

 قاطع

16/0 
07/0- 

95/0 

05/0 
06/0 

04/0 

13/0 
06/0- 

82/0 

82/2 
10/0- 

50/20 

000/0 
000/0 

000/0 

72/8F=           10/0=2R          31/0  R= 

 

دار  معنی بلوغ عاطفینشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد سبک های فرزندپروری و   3ل ر جدودعات مندرج الاط
و سطح معنی   Fمقدار   یین نمود.را تببلوغ عاطفی  درصد واریانس متغیر    10/0و به صورت مشترک    ( R=0/31 , P<0/001)بود  

آ نشانداری  که  ن نیز  همبداد  بود   (F=8/72 , P<0/001)عیین  تریب و ض  گیستاین مقدار  .  در مدل رگرسیونی معنی دار 
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در پیش بینی  سبک های فرزندپروری  نشان دهنده سهم هر یک از ابعاد    3ل شماره همچنین مقادیر ضرایب رگرسیونی در جدو

عاطفی   منبر  .استبلوغ  بتا  ضرایب  جدولاساس  صدرج در  در  ثا،  افزایورت  بودن سایر شرایط،  درواح  یکش  بت  سبک    د 

استبدادی سبک فرزندپروری  حد در همراه است و افزایش یک وا  بلوغ عاطفیواحد افزایش در   13/0انه با  هل گیرسی  ندپرورفرز

ی بلوغ عاطفیواحد کاهش در    06/0با  بخش با  قاطع و اطمینان ی سبک فرزندپرورک واحد در  همراه است. همچنین افزایش 
 .  مورد تایید قرار گرفت اول پژوهشدر جدول فوق فرضیه نتایج  به  وجه ت  با است.اه  مره  فیاطع بلوغد افزایش در واح  82/0

 .دارد وجود معناداری ت ورابطه مثب با کیفیت زندگی دانش آموزانفرزند پروری والدین  سبک های  نیب فرضیه دوم :

 ی دگزنفیت کیسبک های فرزندپروری با بین  رگرسیون و رابطهنتایج تحلیل  .4جدول

 الکر مغیمت
ای متغیره

 یش بینپ
ضریب 

B 
 خطای معیار

 ضریب استاندارد

 شده  بتا
 سطح معنی داری tمیزان 

 کیفیت زندگی

 سهل گیرانه

 استبدادی

 قاطع

31/0 

34/0 

31/0 

01/0 

02/0 

02/0 

35/0 

34/0 

40/0 

67/19  

78/15 

50/20 

04/0 

02/0 

03/0 

51/75  F=         43/0  =2R          66/0 =R 

 
معنی دار   کیفیت زندگینشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد سبک های فرزندپروری و   4  جدول رت مندرج دالعااط

و سطح  Fقدار م را تبیین نمود. کیفیت زندگید واریانس متغیر درص 43/0صورت مشترک و به  (R=0/66 , P<0/001)بود 

در مدل رگرسیونی معنی دار   ( F=75/51 , P<0/001)ب تعیین ضری  تگی ور همبسدان مقن نیز نشان داد که اینی داری آمع

در پیش  دپروری سبک های فرزننشان دهنده سهم هر یک از ابعاد    4بود .همچنین مقادیر ضرایب رگرسیونی در جدول شماره 
یط، افزایسایر شر  ، در صورت ثابت بودنر جدولایب بتا مندرج دبر اساس ضر.  است  کیفیت زندگیبینی     سبکحد در ک واایش 

استبدادی سبک فرزندپروری  همراه است و افزایش یک واحد در   کیفیت زندگی  واحد افزایش در  35/0یرانه با  سهل گفرزندپروری  

قاطع و اطمینان بخش  سبک فرزندپروری  همراه است. همچنین افزایش یک واحد در کیفیت زندگی واحد افزایش در  34/0با  
 . مورد تایید قرار گرفت  نیز  نتایج در جدول فوق فرضیه دومبا توجه به   است. همراه  دگیت زنکیفی ایش درفزواحد ا  40/0با

 دارد. وجود معناداری رابطه مثبت و بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی نیب فرضیه سوم :

 عاطفی و کیفیت زندگی بلوغ بین  نتایج تحلیل رگرسیون و رابطه. 5 جدول

الگوی 

 مدل 
R 2R 

 ضریب
B 

 معیارخطای 
رد اب استاندضری

 شده  بتا
 سطح معنی داری tمیزان 

3 44/0 20/0 58/0 02/0 39/0 02  /9 000/0 

 

درصد از   20قادر به پیش بینی   B، 58/0ب  و ضری  44/0با همبستگی   بلوغ عاطفیمشاهده می شود    5همانگونه که در جدول 
 مورد تأیید قرار گرفته است.نیز  ژوهش پضیه سوم  ق فرول فودر جد  جربا توجه به نتایج مند  می باشد.کیفیت زندگی اریانس  و
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و نتیجه  گیری بحث 
پژوهش حاضر   بین سبک های   ندنشان داد  یافته های  عاطفی دانش آموزان فرزند پروری والدینکه   طه مثبت وراب با بلوغ 

واحد   13/0 اگیرانه ب  سهل پروریفرزند بکصورت ثابت بودن سایر شرایط، افزایش یک واحد در س  دردارد و  وجود معناداری
افزایش یک   وواحد کاهش در بلوغ عاطفی   06/0با   مستبدانهافزایش یک واحد در سبک فرزندپروری ، افزایش در بلوغ عاطفی

سبک فرزندپروری  واح عاطفی همراه   82/0با   رانهمقتدد در  بلوغ  در  نتایج پژو  ها یافته  این  است.واحد افزایش  های ش  هبا 

گیری شیوه فرزند  به کار ند کهنشان داد وهش هاژپ اینهمسو است.   (1820) 22گوالتیو  راوات  و  (2020ان )همکارو  21یهراش
ناسازگارانه, اخدپروری مستب به بروز رفتار های  والدین منجر  و  انه توسط  اضطرابی  ضد اجتماعی در گتالل های  رایش های 

های شناختی و هم  ر هم در مهارترده فرزندان والدین مقتده عنوان کک  ( 1991)  ج بامریندنتایشود و همچنین با   فرزندان می

نسبتا باالیی قرار میدر مهارت های اجت به یافته هایب  رند نیز همخوانی دارد.یگ  ماعی در سطح  می توان ، ارائه شده  ا توجه 

را ای ابراز وجود و اعتماد ز رفتار هایی اهو الگ،  هستندقدم  شیوه تربیتی والدین مقتدر که در مورد فرزندانشان ثابت که گفت
همچنین روش   ،کنندارند و گفت و گو با آنها را ترویج می پبه گفته های فرزندان خود گوش می س آنها، به آنها ارائه می دهند

ب بلوغمنطق و انعطاف پذیری است که به کاهش اختالل رفتاری و افزا ،گرمی اانضباطی آنان توام    کند. یم کمکعاطفی   یش 

نایی های در حال رشد  او توقعاتی دارند که با توجه به تو فرزندان دلسوز و صمیمی هستندهای خود با   قتدر در کنشوالدین م
بودن و پاسخگو بودن برخوردارند به همین دلیل  راینگونه والدین از د فرزندشان معقول است. عالوه بر این جات باالیی از گرم 

بلرین نتالوالدین با  رزندان اینف نشان دادند.مره در  پر ت وغ عاطفی را  پذیرای نیازدر مقابل والدین مستبد  ها و وقع هستند و 

عاطفی است   پیامد های کالمی آنها یک جانبه و فاقد  ،نیستندخود فرزندان   لامیا  ،غالبا هنگام اعمال رهنمود ها  وهمنوایی 

نمی  برابر رد  رایتاوبی تفو    زیورکمترین مهر دهند، آنهادلیلی ارائه  از تقویت دارند، همچنین    دان خومثبت فرزند  هایفتارر 
بلوغ عاطفی  که می تواند خود برخوردارندسبت به فرزند ن یمثبت و همدلی اندک پایینی از  اد  مبلوغ اجتماعی و اعت ،به سطوح 

بیشتر از  هتبدانمسی  د پرورزنروالدینی که سبک فبنابراین    (.2018،  گوالتیو    راوات(  بینجامد شانبه نفس در فرزندان دارند 

 .نندعاطفی فرزندانشان نقش اساسی ایفا می ک بلوغ به رسیدن در ،فرزندپروریهای  ن دارای انواع دیگر سبک  والدی
پژوهمچنین  رابطه  گی دانش آموزانبا کیفیت زندفرزند پروری والدین سبک های   بینکه  ندنشان داد ش حاضرهیافته های 

  0/ 40نه با  ایک واحد در سبک فرزندپروری سهل گیرصورت ثابت بودن سایر شرایط، افزایش در و ارد د وجود یرمعنادا مثبت و

 و ایش در کیفیت زندگی  واحد افز 34/0با   مستبدانهزندپروری ریش یک واحد در سبک فافزا، واحد افزایش در کیفیت زندگی

است. ،ت زندگیفیکی  ش درافزای حداو 35/0با  مقتدرانهافزایش یک واحد در سبک فرزندپروری  نتایج   با  ها یافته این همراه 
های   )  23لیخیت ویرانگپژوهش  همکاران  )  24یفرونتین و (2020و  همکاران  ها،یافته ها براساس. (2016و  پژوهش  این   ی 

ب، ندگیالترین نمره کیفیت زبا با والدین    همربوط  پایین ترین نمره به  در مقتدانش آموزان  و  بدتدین مسبه والط مربو  ترتیبو 

بوده است. در تبیین این یافته بر ها سهل گیر  شیوه های فرزند  می توان گفت کیفیت زندگی در این   اساس پژوهش حاضرو 
لحاظ عملکرد جسمی پایین  مت روانی و .....سال و اجتماعی  ،پروری از  این والدین فرزندان خود چون   ؛قرار دارد  تری  در سطح 

نمی کنندنآرا در    تنظیمید  خو  ،را حمایت نکرده ند  و ها تشویق  ارند و اکثر این  اغلب از اعمال و رفتار فرزندان خود آگاهی 

نیاز ه غافل هستند. در مقابل فرزندان والوالدین از  تربیتی فرزندان خود   روانی رشده،  مقتدرانپروری  فرزند   سبکدین با ای 

چون در خانواده آزادی های معقول   ؛ی بهتری داشتندیفیت زندگیط و کارشو در نتیجه   اجتماعی باالتر و مشکالت رفتاری کمتر
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ست که وجود امنتقل می کنند. علت اصلی این  گروه های کاری و  ه دوستانخانواده خود را دوست دارند و آن را به گرو، ارندد

 روش هایند به  نداریازی  نود و ش احترام گذاشته می  نبه نظراتشا،  می شونددوست داشته   ،ا اهمیت استر محیط خانه بآنها د

   (.2016، و همکاران  یفرونتین) کننددیگری ابراز وجود 

 دارد ودجو مثبت و معناداری رابطه انش آموزاند  کیفیت زندگی و  بلوغ عاطفی بینکه    نشان دادپژوهش  ی دیگر    یافتهدر ادامه 
نتایج  های حاصل از پژوهش حاضر با د. یافته  باش  یمی  ریانس کیفیت زندگدرصد از وا 79وغ عاطفی قادر به پیش بینی بلو   

افرادی  ندنشان داد این پژوهش هاهای  یافته همسو است. ( 7201)  25رنگایاو    بهرا  ،(8139) حجازیو  کریمیانپژوهش های  

  ،کنند ده می فاناسب تری استمتر و  قابله ای موثریت بیشتری از زندگی دارند و از سبک های مرسیده اند رضای  فکه به بلوغ عاط
  افتهدر تبیین این ی  .خوردارندکنند و از سالمت عمومی و کیفیت زندگی باالتری بر طف و احساسات عمیق تری را تجربه میعوا

بتوهشی است که انفی در حقیقت رشد یا جطبلوغ عا  هک گفتمی توان   ها دریافت   ،تاانند به کنترل احساستظار می رود افراد 

فی قسمتی از مهم ترین دوران زندگی هر فرد است و با توجه به  کنند. بلوغ عاطس آن عمل اسابر و  و شناخت آن دست یابند

نظیر عدم ثمولفه های در این دوران  ورت بروز مشکلدر ص ،ی اجتماعی و ....رناسازگا، بازگشت عاطفی، بات عاطفیی که دارد 
به همرااطفی رع ناکامی عاطفی و آشفتگی  ،تنش  ،رابط ند اختالالتی چون اضمی توا باشد کا  بر روند  ه داشته  ه تاثیر مستقیم 

نشانه ها .کیفیت زندگی خواهد داشت استقالل در زندگی فردی و  ،ات روانیبث ،تنظیم هیجانات  مانندلوغ عاطفی  ی ببرخی از 

نشان می دهد. شخصی که در ابعاد فردی و بین فردی   گی بین فردی تاثیرندهمدلی در ز صمیمیت و می   ست عملدرخود را 
بلوغ عاطفی دست یافته باشد قادر به درک خود و مسائل اجت، کند از کیفیت زندگی    ،ی استماعهمچنین فردی که به رشد و 

بحران های زندگی جلوگیری کند. چنین فردی  س آن می توانداسابر زندگی معینی دارد کهفلسفه و   رخوردار استبباالیی   از 

بهاسبه پیشرفت های فعلی خود متکی   ندارد  ،دگذشته خو  ت و  باشد اتکایی  باشکوه بوده   ،و از سالمت عمومی  هرچند هم 

باالتری برخوردار است  ملکردعسالمت روانی و    دباش فیت زندگی  ننده کیکمی تواند پیش بینی   بنابر این بلوغ عاطفی .جسمی 
    (.1398 ،حجازیو   کریمیان)

و ن پژوهش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قم بوده اند  ونه در ایی و نمارآم  اینکه جامعهنظیر   یاین پژوهش محدودیت های

پژوهش محدو پژوهش دیگری  شلذا پیشنهاد می  ه است،د به پرسشنامه بودابزار  و شهرود  ی  با مدت زمان و    هادر سایر جوامع 
بهم. انجام شود  ،نظیر مصاحبه در پژوهش های آتی یدیگرسنجش    بزار هایافاده از  است  و یشترب بهچنین   یافته های ا توجه 

والدینبرگزاری کالس های آموز با  شودپیشنهاد میحاضر  پژوهش   برای  ای هدر درک سبک   آنها را ،معلمان  مربیان و، شی 

تواند در  چنین میباشند. هم ول نوجوانی داشتهطدی سالم در زندان رشتا فر کردکمک ، روری و انتخاب سبک مناسبپفرزند

  کمک  انبه والدین و نوجوان  ،والد-روابط نوجوانبر  پروری  ثیرات انواع متفاوت سبک های فرزندتا  بطه بادر را  سبمنا  یایجاد بینش
   کند.
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