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خالصه
ثیر گذاشـته و  أد بـر آن تـ  نـ توانشود که عوامل متعددي مـی محسوب میاي بحرانینوجوانی در چرخه رشد افراد، دوره:مقدمه

هاي بر همین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه شیوه. مسیر رشدي نوجوان را دچار تغییر مثبت و یا منفی نماید
.اي دختران نوجوان بودهاي مقابلهفرزندپروري با بلوغ اجتماعی و سبک

سـاله شـهر اصـفهان کـه در سـال      	11-14	جامعه آماري شامل کلیه دختران نوجوانتوصیفی،	پژوهشایندر :هامواد و روش
گیـري تصـادفی   نفـري، از روش نمونـه  250جهت انتخـاب حجـم نمونـه    . مشغول به تحصیل بودند، بود1394-1393تحصیلی 

اي و هاي مقابلهاي فرزندپروري، مقیاس سبکههاي شیوهابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه. اي استفاده شداي چندمرحلهخوشه
مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار    	ضریب همبستگی پیرسون	هاي حاصل از پژوهش با روش آماريداده	.پرسشنامه بلوغ اجتماعی بود

.گرفت
راهبـرد  ، )=r-0/38(و ضعف در نظـارت  )=0/23r(له مدار با مشارکت والدین ئراهبرد مسنتایج پژوهش نشان داد که :هایافته

کفایـت شخصـی بـا    ، )=0/37r(اجتنـاب بـا ضـعف در نظـارت    -راهبـرد گریـز  ، )=0/29r(مدار با عدم ثبات در برخـورد  هیجان
، مقیـاس  )=0/36r(و بـا فرزنـدپروري مثبـت   ) =0/25r(کفایت میان فردي با مشـارکت والـدین   ، )=0/33r(فرزندپروري مثبت 

).>0/001p(باشد دار مییداراي رابطه معن) =0/30r(و فرزندپروري مثبت ) =0/41r(کفایت اجتماعی با مشارکت والدین 
هـاي  هاي فرزندپروري با بلوغ اجتماعی و سـبک هاي حاصل از پژوهش که نشان از رابطه بین شیوهبر اساس یافته:گیرينتیجه
رار گرفتـه و بـا اصـول علمـی و اساسـی      هاي فرزندپروري نوین قـ دختران نوجوان داشت، چنانچه والدین تحت آموزشاي مقابله

.ثیرگذار خواهد بودأاي دختران نوجوان تهاي مقابلهفرزندپروري آشنا شوند، بر بلوغ اجتماعی و سبک
اي، دختران نوجوانهاي مقابلههاي فرزندپروري، بلوغ اجتماعی، سبکشیوه	:هاي کلیديواژه
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مقدمه
نقشی بسـیار مهـم در   ) adolescence(دوران نوجوانی

کنـد و خواسـتگاه بسـیاري از    هـا ایفـا مـی   سرنوشت انسان
هــاي دوران هــاي تربیتــی و موفقیــتمشــکالت و نارســایی

رشـد اجتمـاعی،   . سـت انهفتـه در ایـن دوران  سـالی بزرگ
فرهنگی، ذهنـی و عـاطفی نوجوانـان در ایـن دوره چنـان      

تواند میهاآنبه توجهیکمو انگاريسهلاهمیتی دارد که 
فـرد و جامعـه بـه دنبـال     براي ناپذیريجبرانهاي خسارت

قشــر در برابــر پــذیرترینیبآســنوجوانــان، . داشــته باشــد
تحـولی  هـاي یژگـی ورفتارهاي پرخطر هستند و به واسطه 

دسـت بـه رفتارهـایی    هـا گـروه این دوره، بیشـتر از سـایر   
را در معـرض خطـر   شـان یندهآکه سالمت حال یا زنندیم

.]1[دهدقرار می
قرار تأثیراین دوران را تحت تواندمییکی از عواملی که 

باشدمی) methodsparenting(دهد شیوه فرزندپروري
بیشترین ویت فرد استهویريگشکلکانون خانواده زیرا 

ذیري انسان، در پو فرهنگیريپذجامعهدر روند را یرتأث
هايشیوه.]2[او داردشخصیت روانی و فرهنگی ،نتیجه

که از رفتارهاايمنظومهفرزندپروري به عنوان مجموعه یا 
از ايگستردهتعامالت والد و کودك را در طول دامنه 

گذار را به تعاملی تأثیرکند و یک جوصیف میتوهاموقعیت
فرزندپروري عامل هايشیوه. دنشومیآورد تعریف وجود می

شناسیآسیبدرمهمیاست که نقش اثرگذارو کنندهتعیین
به نقل ازMozafari.]3[کندروانی و رشد کودکان بازي می

Baumrindيشیوهفرزندپروري را شامل سه هايشیوه
همقتدران،)authoritative(تربیتی مستبدانه

)authoritarian (گیرانهو سهل)permissive (4[داندمی[.
انجام شده بر روي هر سه نوع سـبک، نشـان   هايپژوهش

در فرزنـدان  توانـد مـی هـا سـبک که هر کدام از این دهدمی
سـبک مسـتبدانه   . ]5[دنپیامدهاي مثبت و منفی داشته باشـ 

مشـخص  هـا آنکـم دهـی پاسـخ با تقاضاي باالي والـدین و  
و بــا پیامــدهاي منفــی ماننــد مشــکالت رفتــاري  شــودمــی

سـبک  . ]6[سازي فرزنـدان همـراه اسـت   سازي و برونیدرونی
فرزندپروري مقتدرانه با ترکیبی از مهارگري و حمایت بـاالي  

و ارتبـاط دوسـویه میـان    استقاللعاطفی، سطوح مناسبی از 

پیامدهاي تحـولی  با این سبک . کندمیتأمینفرزند و والد را 
مثبت همچون پیشرفت تحصیلی باالتر، اتکا به خـود بیشـتر،   

. ي کمتر و روابط بهتر با همساالن همـراه اسـت  انحراف رفتار
دهـی پاسـخ گیرانه که با تقاضاي کم والدین و در سبک سهل

، والدین با توجه بیش از حد بـه  شودمیمشخص هاآنباالي 
این شیوه تربیتی . ]6-7[ارندت کمی از آنان دفرزندان انتظارا

با پرخاشگري، رفتار ضد اجتماعی، موفقیت ضعیف تحصـیلی  
.]8[و مشکالت رفتاري آشکار در فرزندان همراه است

تربیتـی والـدین و روابـط پـدر و مـادر نقـش       هايشیوه
social(بلـوغ اجتمـاعی  مهمـی در   maturity (  نوجوانـان

جدیـد  هـاي بقـه طدر سیر تکاملی خـود بـه   هاانسان.دارد
گردنـد  مـی و قـادر  شـوند مـی رشد عاطفی، اجتماعی وارد 

ــهخودشــان را  ــده، در طــورب ــدازچشــمفزاین اجتمــاعی ان
ايمرحلـه در اینجا فرد وارد . ببینندتريبزرگو ترگسترده

هـد تـا بـه    دغ شده است که این امکـان را بـه او مـی   واز بل
له از بلـوغ،  این مرح. سالم عمل نمایدسالبزرگعنوان یک 

بلــوغ یــريگشــکلخــانواده در .]9[بلــوغ اجتمــاعی اســت
ــاعی در  ــی دارد،  يدورهاجتم ــش مهم ــوانی نق ــوغ نوج بل

اجتماعی بدین معنی است که فرد بتواند با اتکاء به خـود و  
انجام کارهاي خود در يعهدهبدون استمداد از دیگران، از 

.]10[اجتماعی برآیدهايیتوضعو هایتموقع
جانبـه همـه تغییـرات  بـا  کنار آمدنرویی و رت رویامها

يامقابلـه يهـا سـبک ،نوجوانانجسمی، روانی و اجتماعی 
)coping styles ( در فراینــد توانــدیمــآنــان اســت کــه

. ]11[ارتباطی و سـازگاري افـراد بـه ایفـاي نقـش بپـردازد      
هستند کـه  يو رفتاریتالش شناخت،يامقابلهيراهبردها
با مسـائل و مشـکالت خـود بـه کـار      ار آمدنکنيافراد برا

در مقابلـه بـا   یی کـه فـرد  راهبردهـا ،یاز نظر علم. دنبریم
ــرا ــدگیطیش ــ تنی ــار م ــه ک ــرد،یزا ب ــ ب ــش اساس و ینق

ــیتع ــدهنی ــمان کنن ــالمت جس ــیدر س ــایايوی و روان ف
کـه  دنشویباعث ممؤثراي همقابليراهبردها. ]12[کندیم

تنیـدگی از جملـه  (یـدگی  ي تنبـاال به سطوحفردواکنش 
کـاهش  )اخـتالالت گونـه نیاکودك مبتال به يدارانیوالد

يهـا افتـه ی.]14، 13[شـود تعـدیل  آن بـار انیـ آثار زو ابدی
مقابله با سطوح ترنییکه سطوح پااستمؤید آنقاتیتحق
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زانیـ م. دارندارتباطو تنش در نظام خانواده تنیدگی باالتر 
و در اسـت شـتر یبه مراتـب ب زیا نهخانوادهنیدر ای دگیتن
ینریبا ساهاآندري مقابله نیز الگوها و نه راهبردهاجهینت

.]15[متفاوت است
Pakdaman نقـــشدر پـــژوهش خـــود و همکـــاران

نوجوانـان اجتماعیبلوغدرمادرانفرزندپرورييهاسبک
نتایج نشان داد که سبک اقتدار را مورد بررسی قرار دادند،

بـراي بلـوغ   داریمعنـ کننـده مثبـت و   بینـی یشپمنطقی 
وSadeghinasab.]15[باشــدیمــاجتمــاعی و ابعــاد آن 

Moghimifardــ ــین ايرابطــهبررســی هب هــايســبکب
ــس و   ــاعزت نف ــدین ب ــدپروري وال ــذیريمســئولیتفرزن پ

ــاران   ــتان گچس ــوم دبیرس ــه س ــان پای ــه و نوجوان ، پرداخت
توانـد مـی وري فرزنـدپر هايشیوهمتغیرهاي دریافتند که 

ــان را  بینــیپــیشخودکارامــدي و بلــوغ اجتمــاعی نوجوان
یرتـأث در پژوهشی تحـت عنـوان   Okorodudu. ]16[کند

،فرزندپروري بر بزهکاري نوجوانان منطقـه دلتـا  يهاسبک
ســبک فرزنــد پــروري بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه  

کننـده بزهکـاري   بینـی یشپـ گیرانه به طور مستقیم سهل
.]17[ستنوجوانان ا
درفرزنـدپروري  هايسبکاهمیت خانواده وبه با توجه

همچنـین  ،بلوغ اجتماعی نوجوانانو شخصیت گیريشکل
ایـن مطالعـه بـا    خالء پژوهشی مرتبط با موضـوع پـژوهش   

فرزنـدپروري بـا بلـوغ    هـاي یوهشـ بـین رابطههدف تعیین 
شـهر  ننوجـوا دختـران  يامقابلـه يهـا سبکاجتماعی و 
بـراي  توانـد یمـ چنـین پژوهشـی   . حی گردیداصفهان طرا

نوجوانان، والدین، مشاوران، معلمان و بـه طـور کلـی نظـام     
. آموزش و پرورش مفید باشد

هاروشمواد و 
جامعه آمـاري  وبودهمبستگی-توصیفیاز نوع مطالعه این 

ساله شهر اصفهان که در سال 14-11کلیه دختران نوجوان را
تشـکیل  را ،بودنـد ل به تحصیل مشغو1393-1394تحصیلی 

اي گیـري خوشـه  روش نمونـه ازانتخاب نمونـه  براي .دادندمی
اي استفاده شد، به این ترتیـب کـه از بـین تمـامی     چندمرحله

ناحیـه  شـش نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان که شـامل  

بین به طور تصادفی انتخاب شدند سپس از4و 3احی وناست 
در گام بعـد  . گردیدانتخاب مدرسه هسهر ناحیه مدارس فعال

. حاضر در هر مدرسـه، سـه کـالس انتخـاب شـد     يهاکالساز 
حجـم  . بـود آمـوز دانش250شده انتخاب هاينمونهتعداد کل 

) 1970(نمونه با توجه به جدول و فرمـول مورگـان و کرجسـی   
-ته شد تا پرسشنامهآموزان خواسآنگاه از دانش. انتخاب گردید

پروري، مقیـاس  هـاي فرزنـد  پرسشنامه شیوه(هاي این پژوهش
را تکمیـل  ) و پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائواي هاي مقابلهسبک
آموزان در درك ، اگر دانشهاپرسشنامهدر فرایند تکمیل . کنند

، از طـرف  شـدند یمـ بـا مشـکلی مواجـه    هاپرسشنامهسؤاالت
.کردندیمپژوهشگر راهنمایی الزم را دریافت 

:شداز ابزارهاي زیر استفاده در این پژوهش
alabama(هــاي فرزنــدپروري آالبامــاپرسشــنامه شــیوه

parenting questionnaire(: 1991پرسشنامه در سـال  این
اسـت کـه  لی اؤــ س42یـک ابـزار خودگزارشـی    وساخته شد
Sheltoon حـــوزهپنجيریـــگانـــدازهايبرران اــــهمکو

بدنیتنبیهشاملزهحوپنجینا. ]18[نددکرتهیهوريندپرزفر
وريدپرـنزفرويرـگیدر،ضعیفرتنظاار،ناپایدطنضبااونظم
هرگزازتلیکريادرجـه 5سمقیادرهاپرسش. تـساتـمثب

الزم به ذکر است که عبارات مربـوط  ، اندهشدتنظیمهمیشهتا
به زیرمقیاس مشارکت والـدین هرکـدام از دو بخـش تشـکیل     

ه مشارکت مادر و دیگـري مربـوط   شده که یک بخش مربوط ب
بدین شرح اسـت کـه   يگذارنمرهشیوه . به مشارکت پدر است

آزمودنی در فرم مخصوص به خود باید در یک مقیاس لیکـرت  
پاسـخ دهـد   سؤاالتبه ) 5=تا همیشه 0=هرگز(از يادرجه5

هـا تـا چـه حـد در مـورد تعامـل وي بـا        که هریـک از عبـارت  
16تا 8مقیاس براي کودکان بین کند؛ اینوالدینش صدق می
براي به دست آوردن نمره هر زیـر مقیـاس   . ساله مناسب است

مـورد هاي مربوط به زیرمقیـاس  کافی است امتیاز همه عبارت
د تـا  نمـو هـا تقسـیم   را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارتنظر

ــد  ــه دســت آی ــانگین ب ــره می ــاران Nazari. نم ــاییو همک پای
آلفــاي آزمــوناز طریـــقرا رسشــنامه راهــاي ایــن پمقیــاس

ــین کرونبــاخ  ــا0/50ب ــدگـــزارش 0/81ت ــایی .]19[کردن پای
fathiدر پـژوهش  هـاي فرزنـدپروري آالبامـا    پرسشنامه شـیوه 

ــزان آن  ــد0/78بررســی و می ــزارش گردی هشوپژدر. ]20[گ
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سمقیاکلايبرخنباوکريلفاآروشبهپایاییضریبحاضر
ــه دســت0/79تا0/53منهدابینهاسیرمقیااي زبرو0/62 ب

.ستاباالتامتوسطبینپایاییدهندهنشانکهمدآ
Raoe(پرسشـنامه بلـوغ اجتمـاعی رائـو     Social maturity

scale(:بلوغ اجتماعی توسـط  پرسشنامهGreen Berger در
یکپارچـه افراد از رشد يمندبهرهبه منظور بررسی 1990سال 

این چـارچوب مرکـب از   . عی تدوین شداجتما–ساختار روانی 
ترین انواع تقاضاها را که جامعه متداولوخصوصیات کلی است 

کـه  هاییهاي خاص فرهنگمقوله،از افراد دارد و در عین حال
.سـازد را مطرح مینمایدافراد را قادر به برآوردن این نیازها می

امه پرسشنسؤالین تعداد، اباشدیمسؤال90این تست شامل 
بـه صـورت   سـؤال 67به صورت مثبت و سؤال23،فرم نهایی

، 4مثبت براي کامالً موافق يهاسؤالدر . منفی بیان شده است
منفی بـه  يهاسؤالو در 1و کامالً مخالف 2، مخالف 3موافق 

و 3، مخـالف 2، موافق 1ترتیب عکس یعنی براي کامالً موافق 
.]21[شودداده می4کامالً مخالف 

شـامل  (کفایـت شخصـی  : مؤلفهن پرسشنامه داراي سه ای
رهبـري و توانـایی تحمـل فشـار     –شغلی، خـود  يریگجهت
بخشنجاتشامل ارتباط، اعتماد (کفایت میان فردي،)روانی

شامل تعهد اجتماعی، تحمل (و کفایت اجتماعی)و همکاري
براي محاسبه نمره هر .است) اجتماعی و آمادگی براي تغییر

يگـذار نمـره تـوان از صـفحه   فرعـی مـی  يهااسیمقیک از 
بـه ترتیـب در   هـا سـؤال هـر یـک از   يهاوزناستفاده نمود، 

کـه  ییهـا خانهدر . شودیموارد يگذارنمرهسطرهاي صفحه 
مستقیم صورتبههاپاسخوجود دارد وزن ) +(عالمت مثبت 

معکـوس  صـورت بـه و در جاهاي بدون عالمت ) 1، 2، 3، 4(
هـا سـتون از جمع هر یک از .گرددیممحاسبه ) 4، 3، 2، 1(

نمره 7و 4، 1يهاستونفرعی و از جمع يهااسیمقنمرات 
نمـره کفایـت میـان    8و 5، 2هـاي  کفایت شخصی و سـتون 

نمـره کفایـت اجتمـاعی    9، 6، 3هاي فردي و از جمع ستون
شود و نمره کل بلوغ اجتماعی آزمـودنی بـا جمـع    حاصل می

فایت شخصی، میـان فـردي و اجتمـاعی بـه     نمودن نمرات ک
. ]21[دیآیمدست 

Michelle اي مرکـب  نمونـه رويرا فرم نهایی پرسشنامه
.نمـود چهـار تـا پـنج هفتـه اجـرا      به فاصلهآموزدانش180از 

هاي فرعی در مقیاسیهکلبررسی ضرایب همبستگی حاصله از 

ل ، همچنین ضرایب همبستگی حاصـ بوددار یمعن0/01سطح 
و نیز نمرات هنـدي  سیهاي کانادایی و انگلیبین نمرات نسخه
پایـایی  دهنـده نشـان کـه  بـوده اسـت   0/98و انگلیسی هر دو 

بـه ShokouohiوNaderi. ]9[هسـت ي مـذکور  پرسشنامه
ــل از  ــاران دPakdamanنق ــن   و همک ــار ای ــی اعتب ر پژوهش

غ پرسشنامه را از طریق همبسته نمودن آن بـا پرسشـنامه بلـو   
يداریمعنـــدر ســـطح0/60عـــاطفی محاســـبه و ضـــریب 

)0/001<p (در ایـن پـژوهش پایـایی    . ]22[را به دست آوردند
مقیاس بلوغ اجتماعی رائو به دو روش آلفاي کرونباخ و تصنیف 

در . بـه دسـت آمـد   0/74و 0/69محاسبه و به ترتیب ضرایب 
و کل نتایج به دست آمده از مطالعات خارجی و داخلی، اعتبـار 

.دهدقرار میدییتأبلوغ اجتماعی را مورد روایی پرسشنامه
ــه  ــاي مقابل ــنامه راهبرده ــاي :ايپرسش ــهراهبرده يامقابل

ــاي  الزاروس ــیاهه راهبرده ــاس س ــر اس ــهب ــطيامقابل توس
LazarusوFolkman ساخته شده و در سال 1980در سال

در ایـن پـژوهش از  .قرار گرفتـه اسـت  یدنظرتجدمورد 1985
مـاده  66اي که یک آزمون شامل پرسشنامه راهبردهاي مقابله

زیرمقیـاس مقابلـه   8ایـن آزمـون داراي   . است، استفاده گردید
خودکنترلی، طلب حمایـت اجتمـاعی،   مستقیم، فاصله گرفتن،
ریزي شـده  اجتناب، حل مسئله برنامه-پذیرش مسئولیت، گریز

انحرافـی  عبـارت ایـن آزمـون   16. مثبت استو ارزیابی مجدد
عبارت دیگر شیوه مقابله فرد را مورد ارزیابی قرار 50هستند و 

. ]23[دهندمی
اي به هر عبارت شده راهبردهاي مقابلهیدنظرتجددر نسخه 

= 1از (شـود  اي لیکرت پاسـخ داده مـی  درجه4در یک مقیاس 
بـه میـزان زیـادي از آن اسـتفاده     = 4ام تـا  اصالً استفاده نکرده

دوم اینکـه عبـارات اضـافی و نـامفهوم حـذف یـا بـا        و ) امکرده
عبارات دیگر تعویض شده و بعضی از عبارات مانند عبـادت بـه   

بـراي بـه دسـت آوردن امتیـاز هـر      . انـد پرسشنامه اضافه شده
.زیرمقیاس باید نمره همه عبارات زیرمقیاس با هم جمع گردند

سـال یانمزوج 750اي متشکل از این آزمون بر روي نمونه
ها بدین ضریب آلفاي کرونباخ زیرمقیاس. هنجاریابی شده است

، فاصله گـرفتن  0/70=مقابله مستقیم . شرح گزارش شده است
، 0/76=، طلب حمایـت اجتمـاعی   0/70=، خودکنترلی 0/61=

، حـل مسـئله   0/72=اجتنـاب  -، گریز0/66=پذیرش مسئولیت
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ه ایـن  ک0/79=و ارزیابی مجدد مثبت 0/67=ریزي شده برنامه
.]24[دهنده پایایی مطلـوب ایـن آزمـون هسـتند    مقادیر نشان

مقابلـه هـاي یـاس مقزیرکهاستدادهنشانهاپژوهشنتایج
مقابلـه اجتنـابی  بعـد دوومـدار هیجـان مقابلـه مدار،مسئله

درونـی مطلـوبی  همسـانی از)گردانـی توجـه وسـرگرمی (
باشـد و  یمـ 0/88تـا  0/97کرونباخآلفايضریب. برخوردارند

عـاملی فـرم  5سـاختار تأییدي،عاملتحلیلنتایجهمچنین
کـه تأییـد کـرد  راپراسترسشرایطبامقابلهپرسشنامهکوتاه

در پـژوهش  .اسـت آزمـون ایـن سـازه اعتبارازحاکیامراین
Hojatinia25[باشدیم0/76آلفاي این آزمونو همکاران[.

ــ   ــطح آمــ ــات، در دو ســ ــل اطالعــ ــه و تحلیــ ار تجزیــ
تحلیـل  (و آمـار اسـتنباطی  ) رمیانگین و انحراف معیا(توصیفی

افـزار نـرم توسـط  ) 0/05در سطح خطـاي  همبستگی پیرسون
قبـل از ارائـه نتـایج    .صورت پـذیرفت 20نسخ SPSSآماري 

يهــاآزمــونهــايفــرضیشپــ، تحلیــل همبســتگی پیرســون
بـر همـین اسـاس نتـایج     . پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت

نرمال فرضیشپاسمیرنف بیانگر آن بود که -کلموگرافآزمون 
همچنـین  . )p<0/05(برقرار استهادادهيانمونهبودن توزیع 

همگنـی واریـانس نیـز توسـط آزمـون لـوین مـورد        فرضیشپ
داري مقـدار  یسنجش قرار گرفت که نتایج آن بیانگر عدم معنـ 

رعایـت هـا یـانس وارهمگنـی  فرضیشپدادیمنشان و آن بود 
. )p<0/05(شده است

هایافته
میانگین سنیشناختی بیانگر آن بود که جمعیتهايیافته

در هاي مورد بررسینمونه. سال بود14/3±3/01هانمونه
اول مشغول به تحصیل بودند که در این بین متوسطهدوره 

چنینهم). %44/7(پایه هشتم داراي بیشترین فراوانی بود
دامنه تحصیالت ابتدایی تا آموزان دارايوالدین این دانش

سطح تحصیالت دیپلم هاآنبودند که از میان لیسانسفوق
).%33/8(داراي بیشترین فراوانی بود

فرزندپروري ارائه هايیوهشنتایج آمار توصیفی 1در جدول 
.داده شده است

در گروه نمونه پژوهش در مدارس منتخبهاو زیرمقیاستماعی و راهبردهاي حل مسئلهاج، بلوغهاي فرزندپروريآمار توصیفی مربوط به شیوه-1جدول 

انحراف ±میانگینلفه هاي پژوهشؤم
معیار

بیشترین دادهکمترین دادهمیانه

هاي شیوه
فرزندپروري

2/852/801/105/0±0/80مشارکت با پدر
3/493/601/605/0±0/70مشارکت با مادر

3/143/171/505/0±0/68ارکت با والدینمش
3/613/831/175/0±0/89فرزندپروري مثبت

2/682/671/05/0±0/62عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند
1/991/901/05/0±0/57ضعف در نظارت و راهنمایی

1/911/671/05/0±0/87تنبیه بدنی
2/662/631/803/77±0/35ایت شخصیمقیاس کفبلوغ اجتماعی

2/712/701/973/47±0/31مقیاس کفایت میان فردي
2/722/732/173/30±0/26مقیاس کفایت اجتماعی

2/722/700/193/42±0/27مره کل بلوغ اجتماعین
راهبردهاي 

يامقابله
2/502/431/03/43±0/40مسئله مدارراهبرد 

2/312/251/03/75±0/46اجتناب-برد گریزراه
2/412/411/03/48±0/34مدارراهبرد هیجان

هايیوهشحال به بررسی نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین 
. شودیمپرداخته يامقابلهيهاسبکفرزندپروري و 

مدار با مشـارکت  مسئلهنشان داد که راهبرد 2نتایج جدول 
و بـا  )>0/23r=,0/0001p(ي همبستگی مثبـت  والدین دارا

=r,-38/0(باشدیمضعف در نظارت داراي همبستگی منفی 

0/0001p< (مدار نیز با عـدم ثبـت در برخـورد    راهبرد هیجان
,0/29(باشـد  یمـ دار یداراي رابطـه مثبـت معنـ    r=0/0001

p<( .اجتناب نیـز بـا ضـعف در نظـارت     -در انتها راهبرد گریز
,0/37(بوددار یبطه مثبت معنداراي را r=0/0001p<(.
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نتایج این جدول نشان داد مقیاس کفایت شخصی ینچنهم
ــت    ــتگی مثبــ ــت داراي همبســ ــدپروري مثبــ ــا فرزنــ بــ

)0/33,r=0/0001p<( مقیاس کفایت میان فـردي نیـز بـا    و
ــدین ــارکت وال ــدپروري )>r=0/0001p,0/25(مش ــا فرزن و ب

,0/36(مثبت r=0/0001p<(   دار یداراي رابطـه مثبـت معنـ
در انتها مقیـاس کفایـت اجتمـاعی نیـز بـا مشـارکت       . باشدیم

=r,0/30(و فرزندپروري مثبت)>r=0/0001p,0/41(والدین

0/0001p<(دوبدار یداراي رابطه مثبت معن.

در گروه نمونه پژوهش در مدارس منتخبعیو بلوغ اجتماايشیوه فرزندپروري با سبک مقابلهنتایج ضریب همبستگی بین - 2جدول

مشارکت با 
پدر

مشارکت با 
مادر

مشارکت با 
والدین

فرزندپروري 
مثبت

عدم ثبات در 
برخورد

ضعف در 
نظارت

تنبیه بدنی

-0/18-0/38**-0/230/090/12**0/080/12مسئله مدارراهبرد 
0/01-0/290/06**0/030/040/060/04مدارراهبرد هیجان

-0/370/15**-0/120/020/080/050/13اجتناب-راهبرد گریز
0/070/05-0/330/08**0/040/110/09مقیاس کفایت شخصی

0/360/080/060/03**0/25**0/030/04مقیاس کفایت میان فردي
-0/08-0/11-0/300/04**0/41**0/120/02مقیاس کفایت اجتماعی

0/05در سطحداريیمعن٭0/01سطحدرداريیمعن٭٭

بحث 
فرزندپروري بـا  يهاوهیشرابطهتعییناین پژوهش با هدف

ان دختران نوجـوان اصـفه  يامقابلهيهاسبکبلوغ اجتماعی و 
راهبــرد نشــان داد کــه حاضــر نتــایج پــژوهش .انجــام گرفــت

راهبـرد  مدار بـا مشـارکت والـدین و ضـعف در نظـارت،      مسئله
اجتنـاب بـا   -مدار با عدم ثبت در برخورد، راهبرد گریـز انهیج

کفایـت  کفایت شخصی با فرزندپروري مثبت، ضعف در نظارت، 
میان فردي با مشارکت والدین و با فرزندپروري مثبت، مقیـاس  

مثبت داراي کفایت اجتماعی با مشارکت والدین و فرزندپروري 
.باشدیمداریرابطه معن

و Pereiraاز جملــه لعــات پیشــین چنــین نتــایجی در مطا
اي بـر . هـم دیـده شـده اسـت    CarolineوGarcia، همکاران

نشان داد که وقتی خـانواده  و همکارانPereiraنمونه مطالعه 
کودك باشد مشکالت رفتـاري او کـاهش   کنندهدلگرمحامی و 

در مطالعه حاضر نیز نشان داده شد که وقتـی  . ]26-28[یابدمی
دارند یعنی در تربیت فرزندان خود از خواهانهیترقوالدین باور 

کننـد می، بلکه با کودکان خود صحبت کنندنمیفشار استفاده 
، بـه صـورت کلـی حـامی     رسـند مـی و درباره مسائل به توافـق  

، میـزان  )سـبک فرزنـدپروري مقتدرانـه   (فرزندان خود هسـتند 
کـه بـروز   یابـد مـی در بـازي افـزایش   هاآنرفتارهاي اجتماعی 

ت شاخصی از کاهش مشـکال تواندمیتارهاي اجتماعی خود رف
.رفتاري باشد

گفـت  تـوان مـی آمده از پـژوهش  دستبهنتایج با توجه به 
هـایی کـنش داراي ، الگوهاي ارتباطی هنجارمندخانواده داراي 

که به خانواده در انطباق با شرایط و نیازهاي جدید کمک است
طـور بـه ننشااندزفرهـاي فعالیـت رــ بهــ کدینیـلوا. کندمی

هــ کدهنـد میزهجااننشااندزفربهو،کنندمیرتنظامنطقی
ــبیش،باشندها مستقلرکامنجااوبنتخاادر ــأثیرترینـــ تــ
گرمی و محبت . گذارندمیدوـخاندـنزفرراـفتررـبراتـمثب

معیارها و والدین، مصاحبت، همراهی و پذیرش نوجوان،  ایجاد
ــه نوجــوان، ، دادن اســتقالل وقــوانین منطقــی آزادي عمــل ب

فردي، که شیوه فرزند پـروري مقتدرانـه را   هايتفاوتپذیرش 
ارتباطی فرزنـدان منجـر   هايمهارتبه افزایش ، شودمیشامل 

بـا کودکـان دیگـر اثـر     هـا آندر روابط هامهارتو این شودمی
.]27[گذاردمی

OkoroduduوCassidy  روري بـا  دریافتند شـیوه فرزنـدپ
ــوده و شــناختیروانپریشــانی  ــرتبط ب ــیشم ــیپ ــده بین کنن

ــه اســت ,Gao.]29و 17[رفتارهــاي بزهکاران Yــاران وو همک
EtimوEgodi کـه  کننـد مـی خود اشـاره  هايپژوهشنیز در
گـروه همسـاالن   تـأثیر تربیتـی خـانواده در کـاهش    هايشیوه

نتـایج  . ]30-31[مثبـت دارد تأثیربزهکارانه رفتارهايوبزهکار 
حاصل از پژوهش حاضر نشان داد زمانی کـه والـدین از سـبک    

نیز هاآن، فرزندان کنندمیفرزندپروري اقتدار منطقی استفاده 
و بـه  کننـد مـی نسبت به اختالالت رفتاري گرایش کمی پیـدا  
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مـدار  مسـئله هايسبکهمان نسبت بر میزان بلوغ اجتماعی و 
هـاي سـبک کـه والـدین از   امـا زمـانی   . شـود مـی افزوده هاآن

، کننـد مـی گیرانـه اسـتفاده   فرزندپروري استبدادي و یـا سـهل  
به احتمال بیشتري به سمت اختالالت رفتاري و هاآنفرزندان 

گیـر سـهل فرزنـدان والـدین  .کننـد میاجتماعی گرایش پیدا 
و اضطرابپایین،نفسعزتمواد،سوءمصرفضعیف،سازگاري
پرورشهاآندراجتماعیهايمهارتودارندباالتريافسردگی

درونظمبی،مسئولیتبیووابستهنظر خودخواه،بهویابدنمی
.]17[هستندمالحظهبیدیگراننیازوخواستهبرابر

مواجه بود، نظیر اینکه این هاییمحدودیتپژوهش حاضر با 
. نوجـوان انجـام شـده اسـت    مـورد دختـران   پژوهش فقـط در  

آماري این پژوهش مربـوط بـه شـهر اصـفهان     جامعه چنینهم
را هـا یافتـه تعمـیم فرهنگـی در  هـاي تفـاوت که نقش باشدمی
.مدنظر قرار دادبایستمی

هاي پژوهش بیانگر آن بـود کـه کـه بـین     یافته:گیرينتیجه
اي هـاي مقابلـه  هاي فرزندپروري با بلوغ اجتماعی و سبکشیوه

دارد، بنـابراین والـدین   دار وجـود دختران نوجوان رابطه معنـی 
جهت مواجهه مناسـب بـا بلـوغ اجتمـاعی و همچنـین بهبـود       

هاي الزم اي نوجوانان، نیازمند آنند که آموزشهاي مقابلهسبک

را در راستاي فرزندپروري صـحیح فـرا گرفتـه و در ارتبـاط بـا      
.ها را به کار برندفرزندان خود، این آموخته

تعارض  منافع
ــژوهش   ــن پ ــدر ای ــهچیه ــط    گون ــافعی توس ــارض من تع

.نویسندگان گزارش نشده است

سهم نویسندگان 
اجراي مداخلـه آموزشـی و نگـارش مقالـه و     مژگان ظهیري
هـا یافتـه راهنمایی و نگارش روش پژوهش و نازنین هنرپروران

.اندداشتهرا بر عهده 

تشکر و قدردانی
در کـه  کارشناسـی ارشـد   نامـه یـان پااین مقاله برگرفتـه از  

قـرار  ییدتأدانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت مورد بررسی و 
بدین ترتیب از تمامی افرادي که در پژوهش حاضر استهگرفت

.شودیم، قدردانی اندکردهشرکت داشته و یا همکاري 
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Introduction: adolescence is considered as a critical period in the people’s growth cycle and also
the trend of growth route and may be affected by both positive and negative factors. The purpose of
the present study was to investigate the relationship between parenting methods and social puberty
and coping styles in female adolescents in Isfahan city.
Materials and Methods: the present study had a descriptive design. The statistical population of
the study included all 11-14 year-old female adolescents studying in the city of Isfahan in the
academic year 2014-15. A multi-stage clustered random sampling method was used to select a
sample of 250 individuals. The study instruments included the questionnaire of parenting methods,
scale of coping styles and the questionnaire of social puberty. The data achieved from the study
were analyzed through Pearson correlation coefficient statistical method.
Results: the results of the study revealed that problem-oriented strategy with the parents
participation (r=0.23) and weakness in supervision(r=-0.38), emotion-oriented strategy with lack of
stability in conduct (r=0.29), escape-avoidance strategy in supervision (r=0.37), personal
accomplishment with positive parenting (r=0.33), interpersonal accomplishment with the parents
participation (r=0.25) and with positive parenting (r=0.36), scale of social accomplishment with the
parents participation (r=0.41) and positive parenting (r=0.30) hada significant positive relationship
(p<0.001).
Conclusion: according to the findings of the study implying the relationship between parenting
methods and social puberty and coping styles in female adolescents, in case the parents are under
modern parenting training and are familiar with scientific and basic principles of parenting, it will
be effective on social puberty and coping styles of female adolescents.
Key Words: Parenting methods, Social puberty, coping styles, Female adolescents
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