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این مطالعه با هدف بررسی رابطه بلوغ عاطفی با تمایز یافتگی  از : چکيده

خانواده اصلی انجام شد.جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مقطع 

نفر با استفاده از روش  513ها متوسطه شهرستان بروجن بودند که از بین آن

تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهشی پرسشنامه بلوغ نمونه گیری 

( و پرسشنامه تمایز یافتگی یاشویرسینک و دکتر ماهیش بهار گاوارعاطفی)

)اسکورون وفرید لندر( بود و داده ها با استفاده از روش تجزیه وتحلیل 

مورد بررسی رگرسیون چند متغیره گام به گام وروش همبستگی پیرسون 

واریانس  درصد 09تجزیه وتحلیل  داده ها نشان داد حدود  .قرار گرفتند

مربوط به بلوغ عاطفی توسط جایگاه من ، گریز عاطفی ، هم آمیختگی با 

دیگران و واکنش پذیری عاطفی به طور معناداری پیش بینی می شود )میزان 

F   (191 /657( در سطح )991/9> p؛ پس می)) عملکرد توان گفت

 .دارد ارتباط خانوادهی عضاا یاطفعبابلوغ  خانواده

 .بلوغ عاطفی، تمایز یافتگی از خانواده اصلی، دانش آموزان:اژگان کليديو

 

 مقدمه

در صورتی که اکثر افراد به بلوغ جنسی و بلوغ تا ، کننددست پیدا نمی 1سیاری از افراد در سنین جوانی و نوجوانی به بلوغ عاطفیب

بلوغ  ؛(0910)چانک، سانا، یانگ،  رسندرسند یا خیلی دیر به این بلوغ میولی یا به بلوغ عاطفی نمیکنند سال دست پیدا می 09سن زیر 

تری برای مشکالت روزمره عاطفی خود پیدا کند و از های پیچیدهحلتواند راهرسد که میعاطفی به این معناست که فرد به حدی از پختگی می

                                                           
1-emotional maturity 

بررسی  رابطه بلوغ عاطفی و تمايز يافتگی از خانواده 

آموزان مقطع متوسطه اصلی در گروهی از دانش

 شهرستان بروجن
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)اکسلیدورا و لوردس،  این مشکالت استفاده کند و توانایی کنترل نوسانات شدید آن را دارد تری برای حلاحساس خود به صورت پیچیده

بسیاری از افراد معتقدند که فرد ابتدا باید از لحاظ  یا خیر. یابنداین مسئله مهم است که آیا افراد به یک بلوغ نسبی عاطفی دستی می .(0990

های مختلف نشان داده در پژوهش.کنند و بعد به نیازهای عاطفی خود توجه داشته باشند اقتصادی و اجتماعی به یک استقالل دست پیدا

در این میان یکی از عوامل (.0996ت )سوزان، اس عاطفیبلوغیابی اعضای آن به ساز رشد و تکامل فردی و دستخانواده زمـینهاست که شده

های خانواده است و بیانگر میزان تمایزیافتگی مهمترین مفهوم نظریه سیستم. می باشد1لیاصیافتگی از خانوادهموثر بر بلوغ عاطفی،خانواه وتمایز

توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقالنی و احساسی از یکدیگر است. به عبارتی دیگر، رسیدن به حدی از استقالل عاطفی که فرد بتواند در 

 گیری کندها، به صورت خودمختار و عقالنی تصمیمی آن موقعیتعاطفموقعیت های عاطفی و هیجانی، بدون غرق شدن در جو

( به 0دهد؛ )به عنوان فرآیندی که در درون فرد رخ می( 1) نایافتگی را در دو سطح می توان بررسی کرد:ز.تمای(0990، 0)استریمرا،دوران، ری

دهد که اشخاص آمیختگِی، زمانی رخ میفردی، تمایز نایافتگی یا همپیوندند.در سطح درونعنوان فرآیندی که در روابط بین افراد به وقوع می

شوند. در سطح بین شخصی، شخص تمایز نایافته، تمایل کنند و به جای آن در احساسات غرق میاحساسات خود را از تفکرشان تفکیک نمی

آریندل، برعکس، علیه دیگران واکنش نشان دهد ) دارد یا به طور کامل جذب احساسات دیگران شود و با جو عاطفی محیط حرکت کند و یا

که از ریشه ای غریزی برخوردار است، کودک رو «نیروی زندگی»(.بووئن معتقد است در جامعه ی انسانی نوعی 0911، 5وان نیورهازان، لوتیجان

بپردازد. در واقع، این نیرو، نیرویی است که  کند که می تواند به تفکر، احساس یا عملبه رشد را به شخصی برخوردار از عواطف مجزا تبدیل می

دهد. هم زمان نیروی دیگری که آن هم ریشه ی غریزی دارد، کودک و خانواده را به حفظ پیوندهای سوق می« تمایزیافتگی»افراد را به سمت 

ل از خانواده دست نخواهد یافت؛ لیکن ی این نیروهای تعادلی، هیچ کس به جدایی عاطفی کامدهد. در نتیجهسوق می« باهم بودن»عاطفی یا 

ای که فرزندان ای وجود دارد. همچنین از لحاظ استقالل عاطفیمالحظهآورد، تفاوت های قابلاز لحاظ مقدار تمایزی که هر فرد به دست می

(.درون خانواده، 0996، هوفی، کروم، جلیجنس، ژوهانا، زیتمن، بوجسجیلتیهایی وجود دارد )رسند نیز اختالفمتعلق به یک خانواده به آن می

شود. اگر با هم بودن غلبه کند، خانواده به سوی دار چالش بین نیروهای معطوف به با هم بودن و تمایزیافتگی، اضطراب پدیدار میودرگیر

مزمن در فرد افزایش  یابد. در نتیجه ی کاهش خودمختاری، اضطرابکارکرد عاطفی بیشتر رهنمون می شود و خودمختاری فردی کاهش می

های مختلف، ،افراد تمایز یافته قادرند در موقعیت.به طور کلی(0990، 1)گروبر گرددو این عوامل باعث کاهش میزان بلوغ عاطفی فرد مییابدمی

درحالی که،  روان فرد گردد.؛ و در نتیجه باعث افزایش میزان بلوغ دنگیری و رفتار کنشان و یا بر اساس تفکرشان تصمیمیا مطابق با احساسات

                                                           
7- differentiation of major household 

8 - -Extremera, Durán & Rey 

3 - Arrindell, van Nieuwenhuizen & Luteijn 

9 - Gruber 



 231-222، ص 3131، تیر 3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 

512 
 

الگوهای عاطفی حاکم بر خانواده با گیری به صورت مستقل از دیگران،سخت است و آن ها تمایل دارند همگام برای افراد تمایز نایافته تصمیم

 .(0910، 1)چانک، سانا، یانگگرددمی؛ و در نتیجه باعث کاهش میزان بلوغ روان فرد پیش روند

گرا بودن و توقف اظهارات عاطفی نیست، بلکه های عقالنی و احساسی به معنای به شدت عینیفکیک فرآیندالزم به ذکر است، ت

کنند. هدف تمایزیافتگی، برقراری تعادل بین منظور این است که افراد نباید تحت تاثیر احساساتی قرار بگیرند که به درستی درکشان نمی

های خانواده ، کلید سالمت روان یک شخص در برخورداری او از هردو حس تعلق ئوری سیستماست. در ت )بلوغ عاطفی( احساسات و شناخت

مشاهده است و زای خانواده قابلهای استرسیافتگی هر فرد به بهترین صورت، در موقعیتسطح تمایز .به خانواده و تمایز یافتگی نهفته است 

انواده، رفتارش را منطبق بر اصول صریح و اندیشمندانه کنترل کند، میزان ای که فرد قادر است علی رغم اضطراب شدید در خدرجه

حصول؛ فرآیندی که فرد با ی تمایز یافتگی بیشتر به یک فرآیند اشاره دارد تا یک هدف قابلهمچنین، واژهدهد.  تمایزیافتگی او را نشان می

م دست یابد و خود را از اضطراب مزمن و رنج های غیرضروری  رهایی تواند، به تدریج به استقالل و وابستگی سالحرکت در مسیر آن می

وآن زمانی است که بتواندخود ساالنبزرگهای کودکانهونشان دادن عواطف خود به شکل بخشدوبلوغ عاطفی نیز به  معنی خروج کودک از انگیزه

 (.0992کونوی، های هیجانی کند )های معقولی را جایگزین واکنشودیگران را در وجهی مناسب دوست بدارد وواکنش

-هم به»را برگرفته از مفاهیم روان تحلیل گری برای توضیح مفهوم « 5خودجمعی نامتمایز خانواده»بووئن در آغاز کارش مفهوم 

اطفی به گاه نزدیکی ع«. نوعی وحدت عاطفی مشترک در تمام سطوح وجود دارد»عاطفی خانواده ابداع کرد؛ وضعیتی که در آن « چسبیدگی

تواند کنند از احساسات، افکار، تخیل ها و رویاهای یکدیگر باخبرند؛ که البته این صمیمت میقدری شدید است که اعضای خانواده احساس می

جمعی خود»به حالت ناخوشایند نزدیکی مفرط و در نهایت طرد متقابل بین دو عضو ختم شود.بووئن، مفهومی را که در آغاز، به زبان روانکاوی، 

تعریف کرد. هر دو اصطالح موید این « تمایزیافتگی -هم آمیختگی»ها تحت عنوان نامید، بعدها به زبان نظریه ی سیستم« نامتمایز خانواده

سیگرستون، اش رهایی یابد )ی اصلیی خانوادهنشدهمطلب است که بلوغ و تحقق فرد، نیازمند آن است که او از وابستگی های عاطفی حل

عاطفیافراداست. به طور ترینعاملبوجودآورندهتمایزیافتگییااستقاللگیریشخصیت،اساسیخانوادهبهعنواننخستینپایگاهشکل. (0996

کلینوعینظامعاطفیبرساختارخانوادهحاکماستکهقابلیتانتقالبیننسلیداردوسالمتروانیفرددرگروسطحتفکیکوجداییویازایننظاماست؛ و همچنین نوع 

به دلیل اهمیت (. 0990گیری بلوغ عاطفی کودکان و نوجوانان دارد )گروبر،از خانواده اصلی تاثیر بسزایی در شکلگیری تمایزیافتگی شکل

و  یافتگی از خانواده اصلیرابطه تمایز بررسی پی در پژوهشاین یافتگی از خانواده اصلی در تعیین وضعیت بلوغ عاطفی در سنین بعدی،تمایز

 دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بروجن می باشد.در گروهی از بلوغ عاطفی

 

 

                                                           
7 -Chang, Sanna & Yang 
2-undifferentiated family ego mass 
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 روش شناسي

از نوع کاربردی  وبر اساس شیوه ی گردآوری داده ها وطرح  روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر تحقيق:وش ر

به بررسی رابطه بلوغ عاطفی و با تمایز یافتگی از . این تحقیق به توصیف شرایط موجود می پردازد و با استفاده از ابزار تحقیق آن همبستگی بود

 خانواده اصلی می پردازد.

در سال  جامعه پژوهش کلیه دانش آموزاندختر و پسرمقطع دبیرستان شهرستان بروجن که:روش نمونه گيري، نمونه و جامعه آماري

 پژوهش، تعداد در ایناستفاده شد. ایخوشهگیری تصادفی وبه منظور تعیین نمونه از شیوه ی نمونهبودند می باشد؛ مشغول به تحصیل  01-05

 به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.دختر و پسراموزدانش 513

 ابزارهای اندازه گیری این پژوهش عبارتند از: ابزارهاي اندازه گيري:

قربانی ورضایی ، می باشد که توسطکرمی (1061) مقیاس بلوغ عاطفی اثر یاشویرسینک و ماهیش بهار گاوارمقياس بلوغ عاطفي:الف( 

است که جواب مثبت سوال است؛ سواالت طوری 12ای است که دارای گزینه3، یک مقیاس گزارش شخصی استشدهاعتباریابی ( 1520) فرد

روایی این مقیاس در برابر دارد. دریافت می "1"و پاسخ منفی هرگز نمره  "0"، احتماالً "5"، نامشخص "1"، زیاد "1"زیاد نمره خیلی

نامه حوزه است. در پرسشجویان کالج توسط سینها و سینگ تعیین شدهبرای دانش "گها"نامه سازگاری حوزه معیارهای بیرونی یعنی پرسش

ل بین کل مورد است. همبستگی گشتاوری حاص 01گیرد و تعداد سواالت این حوزه جویان کالج را اندازه میگها، سازگاری عاطفی دانش

باز  -پایایی توسط آزمون (.1527دی و بافتی، آبانقل از حافظبود )به 71/9عاطفی سوال حوزه گها و کل نمرات در مقیاس بلوغ 01نمرات در 

ماه بود و  7ساله بودند. فاصله زمانی بیناین دو آزمون  09-01گیری شد که شامل دختران و پسران جویان اندازهآزمون برروی دانش

های بین کل نمرات و نمرات بود. همسانس درونی این مقیاس با محاسبه ضریب همبستگی 63/9مبستگس گشتاوری بین این دو اجرا ه

-و فقدان 27/9شخصیت ، فروپاشی32/9اجتماعی ، ناسازگاری75/9عاطفی ، بازگشت63/9عاطفی گروه تعیین شد. عدم ثبات 3هریک از 

 .(1061ک و بهارگاوا، دست آمد )سینبه 10/9استقالل 

 ( ساخته شده است وتوسط اسکیان1002این مقیاس توسط اسکورون وفرید لندر درسال) اصلي:یافتگي از خانوادهمقياس تمایزب( 

رود و تمرکز اصلی آن روی سؤالی است که به منظو ر سنجش تمایزیافتگی افراد بکار می 17یک پرسش نامه شده است.که  اعتباریابی(1521)

-نامه با مقیاس لیکرت در یک طیف شش(. این پرسش 0995ارتباطات مهم زندگی و ارتباطات جاری افراد با خانواده اصلی است )اسکورون، 

آمیختگی با عاطفی و هممن، گریزعاطفی، جایگاهمقیاس واکنش پذیرینامه مذکور از چهار خردهبندی شده است. پرسشای درجهگزینه

پژوهشی که توسط چنینگزارش گردیده است؛ هم 22/9 ه است. قبالً با استفاده از ضریب آلفای توسط اسکورون و فریدلندردیگران تشکیل شد

-ذاکر و نوایی، ثناییپایایی پرسشنامه تمایزیافتگی توسط اسکیانکرده است. گزارش  27/9صورت گرفت  0991پوپکو در سا ل  –پلج 

 بدست آمد. 20/9در این  پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ . استمحاسبه شده  21/9 (1521)نژاد
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( و یاشویرسینک و دکتر ماهیش بهار گاوارپس از مشخص شدن حجم نمونه، پرسشنامه بلوغ عاطفی) شيوه ي اجراي پژوهش:

( و آزمون همزمانتجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون )دید. جهت بروی آنان اجرا گر پرسشنامه تمایز یافتگی )اسکورون وفرید لندر(

 همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 نتایج تحقيق

(  %11/16و   %65/17، %65/17نتایج مطالعه نشان می دهد که تعداد دانش آموزان به تفکیک پایه اول، دوم و سوم تحصیلی به ترتیـب) 

 بدست آمد. 02/1و  20/15ارد سن دانش آموزان گروه نمونه به ترتیب می باشد؛ همچنین میانگین و انحراف استاند

 ( : میانگین و انحراف استاندارد بلوغ عاطفی، تمایز یافتگی از خانواده و خرده مقیاس های آن1جدول شماره شماره )

انحراف  ميانگين خرده مقياس ها

 استاندارد

 تعداد حداکثر نمره حداقل نمره واریانس

  152 98 18/133 03/41 42/111 بلوغ عاطفی

 

015 

 20 18 81/51 81/9 02/05 هم آميختگی

 28 41 15/54 49/9 85/09 واکنش پذیری عاطفی

 08 43 81/98 99/1 94/41 جایگاه من
 09 18 04/91 15/1 85/41 گریز عاطفی

عاطفی، تمایز یافتگی از خانواده و خرده مقیاس های آن را ( مشاهده می شود، تعداد ، میانگین و انحراف استاندارد بلوغ 1جدول شماره )

 نشان می دهد .

؛ (0)جـدول شـماره    اسـمیرنف اسـتفاده گردیـد    -جهت بررسی پیش فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهشی از آزمون آزمون کالموگروف

بینی کننده متغیرهـای تمـایز یـافتگی از     برای بررسی نقش پیش(؛و 5همبستگی بین متغیرهای پژوهش محاسبه گردید )جدول شماره  سپس

 استفاده شده است. همزماناز روش رگرسیون چندگانه  خانواده اصلی برای بلوغ عاطفی
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 اسمیرنف در مورد نرمال بودن متغیرهای بلوغ عاطفی و تمایز یافتگی از خانواده اصلی -نتایج آزمون کالموگروف (0)جدول شماره 

 سطح معناداری Z اردانحراف استاند ميانگين متغير

 311/3 31/3 13/21 22/331 بلوغ عاطفی
 312/3 13/3 51/31 31/313 تمایز یافتگی از خانواده اصلی

نشان می دهد که آزمون آماری کالموگروف اسمیرنف، پیش فرض نرمال بودن متغیرهای بلوغ عاطفی و تمایز یافتگی  (0)جدول شماره 

 از خانواده اصلی را تائید کرده است.

 

جایگاه من ، گریز عاطفی ، هم بین )( و متغیرهای پیشبلوغ عاطفی( نتایج همبستگی پیرسون برای متغیرهای مالک )5جدول )

 (با دیگران و واکنش پذیری عاطفیآمیختگی 

-دانش جایگاه من ، گریز عاطفی ، هم آمیختگی با دیگران و واکنش پذیری عاطفیدهد که بین متغیر بلوغ عاطفی با نشان می 0جدول 

 آموزان رابطه  مثبت و معناداری وجود دارد .

 ي با بلوغ عاطفي رابطه وجود دارد؟بين ابعاد مختلف تمایز یافتگآیا پژوهش :  سوال

برای پیش بینی بلوغ عاطفیاز طریق مقیاسهای جایگاه من ، گریز  همزمانمتغیری با روش ( : نتایج رگرسیون چند 1جدول شماره )

 عاطفی ، هم آمیختگی با دیگران و واکنش پذیری عاطفی

 متغير 

 مالک

 

 متغيرهای پيش بين

ضرایب 

 غيراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد

T 

 

 (P) R 4R F p 

SE B Beta 

 

 

 بلوغ 

(Constant) 254/2 958/48 - 338/8  (331/3) - -  

 

231/908 

 

 

331/3 

 194/3 -215/3 (325/3)  139/0 -144/3 -331/1 82/3 جایگاه من

 922/3 -180/3 (331/3)  481/45 -558/3 -134/1 391/3 گریز عاطفی

 تعداد سطح معنی داری ضریب همبستگی متغير مستقل متغير وابسته

 

 بلوغ 

 عاطفی

  333/3 -233/3 واکنش پذیری عاطفی

 

131 

 333/3 -253/3 جایگاه من

 333/3 -111/3 گریز عاطفی

 333/3 -115/3 هم آمیختگی با دیگران 



 231-222، ص 3131، تیر 3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 

551 
 

 931/3 -109/3 (331/3)  821/44 -288/3 -582/1 393/3 هم آميختگی با دیگران عاطفی

 189/3 -238/3 (338/3)  995/5 -120/3 -183/1 381/3 واکنش پذیری عاطفی

 

میـزان مجـذور همبسـتگی    دهنـد  بین نشان مـی ( مالحظه می شود ضریب رگرسیون متغیرهای  پیش1همانطور که در جدول شماره )

میزان مجذور همبسـتگی پیرسـون و میـزان بتـا     و  ( p=913/9و  T=196/5) -100/9و  160/9ترتیب پیرسون و میزان بتا متغیرجایگاه من  به

آمیختگـی بـا   هممیزان مجذور همبستگی پیرسون و میزان بتا متغیـر ،  ( p=991/9و  T=072/03) -330/9و  611/9ترتیببه عاطفیگریزمتغیر

-بـه   پذیری عـاطفی واکنشمتغیرمیزان مجذور همبستگی پیرسون و میزان بتا و  ( p=991/9و  T=712/00) -110/9و 691/9ترتیببه دیگران

تـوان گفـت   داری تبیین کنند. بنابراین مـی توانند واریانس بلوغ عاطفی را به صورت معنیمی ( p=997/9و  T=663/3) -115/9و 176/9ترتیب

-، هـم عـاطفی ، گریـز  مـن بین)جایگـاه برای تعیین اینکه نقش متغیرهای پـیش دارد؛بین ابعاد مختلف تمایز یافتگی با بلوغ عاطفی رابطه وجود 

آمیختگی با دیگران و واکنش پذیری عاطفی( در پیش بینی بلوغ عاطفی از لحاظ آماری معنادار است، از تحلیل واریانس اسـتفاده شـده اسـت،    

 ( معنادار است .p <991/9( در سطح )191 /657)   F( مالحظه می شود میزان 1همانطور که در جدول )

 بحث و نتيجه گيري

بر اینکه  ابعاد  یای مبنانجام این پژوهش بررسی رابطه ی بلوغ عاطفی و تمایز یافتگی از خانواده اصلی بود به این منظور فرضیههدف از 

اثر مثبت دارد  بر بلوغ عاطفیمختلف تمایز یافتگی با بلوغ عاطفی رابطه وجود دارد، مطرح گردید. نتایج نشان دادکه ابعاد مختلف تمایز یافتگی 

درصد واریانس مربوط به بلوغ عاطفی توسط جایگاه مـن ، گریـز عـاطفی ، هـم آمیختگـی بـا دیگـران و         093/9پژوهش نشان داد حدود  نتایج

( معنادار است . همسو با پژوهش حاضر،پژوهشـهای  p <991/9( در سطح )191 /657)   Fواکنش پذیری عاطفی پیش بینی می شود ؛ میزان 

؛ چانـگ، سـانا و یانـگ،    0992؛ کـوهن و همکـاران،   0996سیگرسـتون،  یز یافتگی وبلوغ عاطفی را گزارش نمودند)زیادی رابطه مثبت ابعاد تما

قادرند در موقعیت های مختلف،  از خانواده اصلی ( به این نتیجه دست یافتند افراد تمایز یافته0910در پژوهشی چانک و سانا و یانگ) (.0910

درحـالی کـه،    ؛اس تفکرشان تصمیم گیری و رفتار کند؛ و در نتیجه باعث افزایش میزان بلوغ روان فرد گرددیا مطابق با احساساتشان و یا بر اس

برای افراد تمایز نایافته تصمیم  گیری به صورت مستقل از دیگران،سخت است و آن ها تمایل دارند همگام الگوهای عاطفی حـاکم بـر خـانواده    

( در پژوهشی این نتیجه را یافتند که آن دسته از افراد 0992کوهن و همکاران )بلوغ روان فرد گردد. پیش روند؛ و در نتیجه باعث کاهش میزان

یـا   بسیار اندک که در انتهای باالیی مقیاس تمایز یافتگی قرار می گیرند، از نظر عاطفی بالغ اند؛ آن ها می توانند بنـا بـه میـل خودشـان فکـر     

دهند. از آنجایی که عملکرد عقلی یا ذهنی آن ها در خالل دوره های پر تـنش، بـه نسـبت مسـلط      احساس شان را در تصمیم گیری ها دخالت

ماند، و در خصوص اینکه چه کسی هستند و چه اعتقادهایی دارند، از یقین بیشتری برخوردارند، لـذا بـرای قضـاوت و تصـمیم     )غالب( باقی می
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هایمهمتضمینکنندهیزندگیو بلوغ عملکردخانوادهیکیازشاخص دی بیشتری برخوردارند.گیری ها، مستقل از آشوب های عاطفی اطرافشان، از آزا

ــافرادمطرحم   ــوع عاطفیـ ــب بلـ ــری مناسـ ــکل گیـ ــتورابطهمنفیسنبهعنوانیکیازمهمترینعوامالیجادکنندهعدم شـ ــاطفی خانوادهواعضایسناسـ -عـ

یاعضانســبتا اساسنزدیکیوصــمیمیتو تفاهمبینافراداستواراســتهمهیشود،تحقیقاتنشــاندادنددر خانوادههاییکهارتباطمیاناعضاوتعامالتداخلخانوادهبر

هایکهازعملکردضعیفبرخوردارندباعثگسستگیوجداییعاطفیاعضـــایخانواده خـــانواده .دارای رشـــد هنجـــار بلـــوغ عـــاطفی مناسبهســـتند    

اریواختالل در ایجاد و تـداوم بلـوغ   شوددرنتیجهباعثناسازگوفقدانصمیمیت،عدمانطباقپذیریاعضایخانوادهوسطحپایینرضایتوخشنودی خانوادگیمی

عملکرد خانوادهبابلوغ عاطفیاعضاارتباطداردوهرگونهنارساییدرعملکردخانوادهتأثیر نامطلوبیبهجاخواهدگذاشت )سیگرستون، .شودعاطفیدرافرادمی

0996.) 

پژوهش حاضر همانند هر پژوهش دیگر با محدودیت های همراه بود؛ از جمله اینکه پژوهش حاضر در مقطع متوسطه  انجام شده و لـذا  

 .تعمیم به مقاطع دیگر باید با احتیاط صورت گیرد 

جوانان بر عهـده دارد، توجـه بـه    در پایان پیشنهاد می شود با توجه به نقش مهمی که نهاد خانواده در فرایند رشد و تعالی کودکان و نو 

رار عوامل تاثیرگذار در بلوغ عاطفی الزم و ضروری است. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده والدین  و دست اندرکاران تعلیم و تربیـت قـ  

عاطفی  در بین دانش آموزان را مـورد   گیرد، چرا که می توان با استفاده از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه ،عوامل مهم و تاثیر گذار بر بلوغ

تقـا   بررسی قرار داد و مطمئناً راهی برای پیشگیری از بروز مشکالت روحی و روانی در بین دانش آموزان پیدا کرد، و در نهایت به پیشرفت و ار

 سطح بهداشت روانی دانش آموزان و پیشرفت سطح سالمت روانی کشور منجرخواهد شد. 
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