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این پژوهش با هدف تعیین رابطه بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی  :چکيده

جهاد دانشگاهی انجام گرفت. پژوهش در بین دانشجویان دختر و پسر 

حاضر از پژوهش های توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل 

ـ  69نفر کلیه دانشجویان جهاد دانشگاهی کاشمر در سال تحصیلی  222

نفر از  121در مقطع کارشناسی تشکیل می دادند که از این بین،  1361

ها از آوری دادهمنظور جمعطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. به

شد. در این تحقیق از  پرسشنامه بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی استفاده

برای تجزیه و  11ویراست SPSSمستقل و نرم افزار  tروش های آماری 

تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها 

ی دانشجویان دانشگاه جهاد نشان داد که بین بلوغ عاطفی و کیفیت زندگ

دانشگاهی کاشمر رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل پیرسون 

زندگی  کیفیت و عاطفی بین بلوغ پیرسون همبستگی نشان داد که ضریب

 بلوغ می باشد و مقداری مثبت است. می توان گفت بین 313/2 با برابر

 وجود دارد. معناداری )مستقیم( و مثبت زندگی رابطه کیفیت  و عاطفی

 بلوغ عاطفی، کیفیت زندگی، تأهل، دانشجویان :يديکل واژگان
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 مقدمه

تری تحت عنوان چگونگی گذران عمـر  امروزه کشورها عالوه بر توجه به شاخص افزایش طول عمر و امید به زندگی به مسأله مهم

نظـران و  المللی هم ضمن پـرداختن بـه ایـن موضـون صهـن صـاحب      های بیناند، سازمانتوجه نمودهو به عبارتی کیفیت زندگی 

اند. از آنجایی که کیفیت زندگی به واسطه نقشی کـه در سـالمت روان افـراد دارد اهمیـت     محققین را به این شاخص جلب نموده

و سرمایه اجتماعی جامعه خواهند بود، بنـابراین شـناخت    دارانبسزایی یافته است، به خصوص از آنجایی که که دانشجویان آینده

 تواند بر کیفیت زندگی و سطح سالمت دانشجویان را مؤثر باشد ضروری به نظر میرسد.مسائلی که می

سـو ایـن   شده است. از یکهای مختلفی از آن پرداختهحال به جنبهکیفیت زندگی مفهومی با تعاریف متنون است که تابه

اند که بـر  های مثبتی مانند شادی، موفقیت، سالمتی و رضایتمندی مرتبط دانسته و آن را مفهومی معرفی نمودهباارزشرا پدیده 

گذارند، بناشده است. این پدیـده میـزان رضـایتمندی فـردی در     شان میاز اثراتی که حوادث و یا تجربیات، بر زندگی  درک افراد

(. 1316زاهـدی اصـل، فرخـی،    )دهـد  شود را نشان میها مهم تصور میبعادی که برای آنهای اساسی زندگی افراد و یا در احوزه

هـای فـردی و اجتمـاعی طـی زمـان در واکـنش بـه        ها، نیازها و نگرشکیفیت زندگی مفهومی پویاست، چون ممکن است ارزش

چشمگیری بر دیگر ابعاد زندگی بگذارد  تواند آثاررویدادها و تجارب زندگی دگرگون شوند. همچنین هر بعد از کیفیت زندگی می

(. به بیانی دیگر، کیفیـت زنـدگی بیـانگر تـأثیرات عملکـرد، عـدم سـالمتی و برآینـدهای آن بـر درک فـرد از           1662، 1نوا، تایلر)

(. دانشـمندان تعـاریف متفـاوت و    1319عیـدی، موسـوی،   )شناختی و اجتمـاعی زنـدگی فـردی اسـت     های جسمانی، روانجنبه

اند که در ادامـه  را با توجه به پارادایم زمانی خود و اندیشه غالب بر این پاردایم از کیفیت زندگی و مفهوم آن ارائه نموده گوناگونی

 شود.ها مرور میبعضی از مهمترین این اندیشه

 

 بيان مساله   

کیب با دو بعـد اسـت اولـین بعـد     کیفیت زندگی را یک حالت رفاه ویژه تعریف کردند که در تر 1611و همکاران در سال  2کوتی

گـردد، دومـین بعـد رضـایت بیمـار در ابعـاد       های روزانه که خود به رفاه جسـمی، روانـی و اجتمـاعی برمـی    توانایی انجام فعالیت

ایـن   1669های وابسته به بیماری است. گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی در سـال  و درمان نشانه  عملکردی و کنترل بیماری

اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشـی کـه در آن زنـدگی    و پندارهای فرد از وضعیت زندگی  ا از کیفیت زندگی ارائه دادهتعریف ر

 (.1312هاشمی فرد، )ها با اهداف، انتظارات و استانداردها کند و ارتباط این دریافتمی

المللی پژوهش کیفیت زنـدگی نیـز بـر کیفیـت زنـدگی و بهبـود آن       های تخصصی، از قبیل انجمن بینبسیاری از انجمن

های زیادی دارند کـه بـه عوامـل فـردی چـون      های گوناگون، تفاوتاند. البته مفهوم کیفیت زندگی، در فرهنگتأکید زیادی کرده

رغـم  شود. اما بـه های سیاسی مربوط میاملی چون هنجارهای فرهنگی و نظامبندی ارثی، نگرش، انتظارات و عوشخصیت، سازمان

و توسعه و تـدوین معیارهـایی کـه بتوانـد حـداقل برخـی از عناصـر کیفیـت زنـدگی را در تمـامی           های فرهنگی، رشد این تفاوت

بررسی تـأثیر تحصـیالت، سـالمت،    و بررسی کیفیت زندگی در جمعیت عمومی به پذیر است. مطالعه ها در برگیرد، امکانفرهنگ

منـدیو احسـاس شـادکامی    خانواده و زندگی فردی، کار، محیط اجتمـاعی، مسـائل مـادی، تفـریح و سـرگرمی در ایجـاد رضـایت       
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 پیچیــــــده ای از ابعــــــاد صهنــــــی ءپــــــردازد. کیفیــــــت زنــــــدگی چندبعــــــدی اســــــت و مجموعــــــهمــــــی

د در متن و چـارچوب فرهنگـی و نظـام ارزشـی کـه در آن زنـدگی       گیرد. ادراک فرد از کیفیت زندگی خوو عینی پویا را در برمی

 (.  1662، 3نیز اهمیت دارد )فریشنکند می

گیـری یـا ارزیـابی    هایی برای اندازهطور عام از کیفیت زندگی یا تنظیم شاخصقبول و بهرسد ارائه تعریفی قابلبه نظر می

شرایط عینی، نمایانگر احساسات درونی و صهنی هـم هسـت. هـر دو طـی     آن کاری دشوار باشد، زیرا این مفهوم عالوه بر رساندن 

عنـوان تعـادلی در تـأمین و ارضـای     شان مهم است. در تحلیل نهایی، کیفیت زندگی بـه های فرهنگیو زمینهاند شدهتاریخ تعیین

، 3شـود )دیـوب  شان تعریف مـی اعیهای اجتمها و موقعیتیا فرعی و یکپارچه ساز مردم در عرصهشناختی، ثانوی نیازهای زیست

 اند.را با توجه به سایر متغیرها تعریف نموده (. بعضاً دانشمندان کیفیت زندگی1311

ای کـه اکثـر مـردم در یـک     کیفیت زندگی یعنی میزان برتری و امتیاز در زندگی در ارتباط با برخی معیارهـای مقایسـه  

طور مشخص یا ضمنی با کمیت زندگی در تضاد است، و ممکن است موالً بهکنند. کیفیت زندگی معجامعه خاص آن را مطرح می

(. کیفیت زندگی عبارت است از زندگی مطلوب و سازنده و مثبت 1611، 1هاداس)بخش، خوشایند و بدون مزیت باشد که رضایت

(. از منظـر  2223، 9د )دینـر کننـ را در برتری و تفوق شادی بر تجارب عـاطفی ناخوشـایند در تجربـه آگاهانـه افـراد تعریـف مـی       

پژوهشگران و اندیشمندان، کیفیت زندگی یعنی میزان برخورداری فرد از امکانات مهم موجود در زندگی و لذت بردن از آن است 

هـای مختلـف ازجملـه عوامـل فیزیکـی و سـاختمانی،       (. تعریف کیفیت زندگی باید جامع و شامل عوامل و جنبه1663، 1برانتال)

زاده، ؛ در قاسم2223، 3 ها و تجربیات صهنی افراد از کیفیت زندگی باشد )کرنرچنین برداشتصادی، اجتماعی و همجسمانی، اقت

1313.) 

شـود  در رویکـرد اول، کیفیـت    توان سه رویکرد را در بررسی مفهوم کیفیت زندگی ارائه مـی با توجه به آنچه گذشت، می

شـود در رویکـرد دوم   د شادکامی، رضایتمندی، ثروت، سبک زندگی و ... تعریف میدهنده آن ماننبر اساس عناصر تشکیل زندگی

های عینی و صهنی کالن مانند تولید ناخالص داخلی، بهداشت، شـاخص رفـاه،   کارگیری شاخصتعریف کیفیت زندگی از طریق به

ها یا عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی و گیرد و در رویکرد سوم کیفیت زندگی بر اساس تعیین متغیرشاخص آموزش و ... صورت می

 (.1362غفاری و امیدی، )گردد شود تعریف میها و شرایطی که در آن، سطح کیفیت زندگی تعیین میتوجه به زمینه

کیفیت زندگی تا حدی به کیفیت آگاهی یعنی به میزان مثبت بودن تجربه درونی انسان )مثل افکار و احساسات(، اشـاره  

 کند.  می

های مربوط به رضایتمندی جنبه انطباقی دارند و پسخوراند دائمـی  نظریه کیفیت زندگی، عواطف و هیجانات و قضاوتدر 

شود کـه فـرد بـه    که عواطف مثبت و خوشایند از درک و شناخت این نکته حاصل میسازند. درحالیبرای اهداف فردی فراهم می

متحقق ساخته است، عواطف و هیجانات منفـی موانـع یـا رکوردهـا را در تحقـق      ها را نیازها، اهداف و آرزوهای خود رسیده و آن

 (.2223دهد )دینر، های ارزشمند زندگی نشان میحیطه

پذیرد، از جمله بسیاری از محققان بـر ایـن اعتقادنـد کـه     های زیادی تأثیر میکیفیت زندگی متغیری است که از شاخص

 هـایی از زنـدگی شخصـی ماننـد آرزوهـا، انتظـارات، شـادکامی، رضـایت         بـا جنبـه  کیفیت زندگی و بلوغ عاطفی تـا حـد زیـادی    
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شود. افزون براین، شاید یکی از متغیرهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارد، و ... تعیین می

ترین شاخص سنجش کیفیـت زنـدگی تأکیـد    عنوان مفیدشماری بر مقوله رضایت بهبلوغ عاطفی است، به طوری که تحقیقات بی

 (1619، 1اشنایدر)کنند می

 دهـد نوجوانـانی کـه بلـوغ عـاطفی کمتـری دارنـد از توانـایی کمتـری نیـز بـرای سـازگاری عـاطفی             تحقیقات نشان می

 (.2212، 6شارما)شوند و اجتماعی با محیط برخوردارند و با مشکالت تحصیلی بیشتری مواجهه می 

نفس و اضـطراب انجـام شـد.    بین عزتءای بلوغ عاطفی در رابطهکه درزمینه  پژوهشی که نقش واسطه براساس مطالعاتی

بینی شد. و در پژوهش کیفیـت زنـدگی یکـی از پیامـدهای برخـورداری از      نفس باواسطه گری بلوغ عاطفی منفی پیشتأثیر عزت

هیل تمـایالت عـاطفی بـرای رسـیدن بـه اهـداف در نظـر        نفس باال، بلوغ عاطفی است. بلوغ عاطفی به توانایی هـدایت و تسـ  عزت

و بلـوغ عـاطفی از دیـدگاه     توان گفت کیفیـت زنـدگی  طور خالصه می(.به2211، 12شده اشاره دارد )یوسف، رحیم، پا و میگرفته

هنـگ، جنسـیت،   گردد و با عواملی مانند سـن، فر و به رضایت فرد از زندگی خود برمیهای مختلف متفاوت بوده افراد در موقعیت

داند کـه  (.هر فرد عادی می1362ساروی، منتظری و بیات، )تحصیالت، وضعیت طبقاتی، محیط اجتماعی و بیماری مرتبط است 

شـناختی و  درنگ خواهد بود، از طرف دیگر، سـالمت روان دارای عواطفی است. و زندگی بدون عواطف، زندگی تیره، مکانیکی، بی

اطفی او بستگی دارد. زیرا نظر شخص نسـبت بـه خـودش، دیگـران، اوضـان اجتمـاعی، وزنـدگی        سالمت ععقلی شخص عمدتاً به

های هر فـرد دربـاره خـود و دیگـران و مسـائل      دیگر، داوریبیانشود بهطورکلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی متأثر میبه

ها و برانگیزاننده های شایان رفتار ما ها سازمان دهنده(. لذاعاطفه1363اجتماعی به کیفیت عواطف او بستگی دارد )شعاری نژاد، 

آیـد  ای تـا خودآگـاه پدیـد مـی    گونـه هستند. عاطفه به شکل فرایندی فیزیولوژیک است و فرایند پررمزوراز وراثـت اسـت کـه بـه    

هـا، احساسـات و   نگـرش (.بنابراین بلوغ عاطفی توانایی تمایل و رفتار کامالً مسـووالنه و متعهـد بـودن در قبـال     1363، 11)کوربت

ها. افزایش شناخت، پذیرش هایمان و اثرات آن انتخابعواطف فرد است. بلوغ عاطفی یعنی داشتن آگاهی بیشتر  در مورد انتخاب

(.با توجه به تعاریف گفته شده بلـوغ  2223، 12کنیم )مرلرپذیریم یا انکار میو مالکیت آن چیزی که در مورد خود و رفتارمان نمی

ها. این آگاهی داشتن نسبت به احساسات، توانـایی اساسـی   یعنی آگاهی داشتن نسبت به احساسات خود در زمان بروز آنعاطفی 

 (.1311شود )پارسا، داری عاطفی بر پایه آن بنا میها از قبیل خویشتنعاطفی است که سایر توانایی

د بـه آن توجـه نکننـد، ممکـن اسـت در زنـدگی بـه        ای مهم است که اگر افرای بلوغ عاطفی مسولهاز سوی دیگر، مسوله

آمیـزی  توانـد زنـدگی مسـالمت   مشکل برخورد کنند. مسلماً کسی که ازنظر عاطفی به سطحی از رشد و بلوغ نرسیده است، نمـی 

ور، صـفر پـ  )هـا را کنتـرل کنـد    دانـد چگونـه آن  که نمیداشته باشد زیرا او هنوز تسلطی بر عواطف و احساسات خود ندارد و این

و ناپختگی جوانان، مشکالت مربوط به پذیرش هویت متفاوت طرف مقابل، خصوصیات متفـاوت  تحرکی (.از طرف دیگر، کم2221

جای آنان از همسران جوان و کمبودهای مالی و شـغلی و تـدارک وسـایل    و انتظارات بی مورد والدینهای بیدر خانواده و دخالت

(.بلـوغ عـاطفی   2221آباد، لطف)افزاید و شاید ناشی از عدم بلوغ عاطفی باشد ن پیچیده میزندگی و مسکن بر مشکالت این جریا

کس دیگری نتواند فرد را بیازارد، تحریک کند و یا عصـبانی نمایـد مگـر اینکـه     چیز یا هیچناشی از تحقق این درک است که هیچ
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ترین عالمت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تـنش اسـت و یـک    (برجسته2221، 13لوو)خود فرد این اجازه را به آن چیز یا کس بدهد 

حوصـله یـا دسـتخوش احساسـات     گـذارد و او را بـی  ها است که بر فرد، اثـر مـی  تفاوتی به برخی از انوان محرکعالمت دیگر، بی

 (.1663، 13کال)نماید می

 

 پيشينه پژوهش  

 پژوهش هایی در ارتباط با بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی در داخـل و خـارص صـورت گرفتـه اسـت کـه بـه بعضـی از آنهـا اشـاره           

 شـغلی،  اجتمـاعی،  جسـمانی،  عملکـرد  هـای شـاخص  عنـوان  تحت که ایمطالعه در( 1316) همکاران و خوانی می شود. حسین

 میـزان  افـزایش  مـوازات بـه  کـه  معنـی  ایـن  به دادند نشان پسر و دختر دانشجویان بین در زندگی باکیفیت افسردگی و اقتصادی

 کیفیـت  و افسردگی میزان بین همچنین. یابدمی افزایش زندگی کیفیت اقتصادی -شغلی و اجتماعی -جسمانی بعد هایشاخص

 .یابدمی کاهش نیز زندگی کیفیت افسردگی میزان افزایش با که معنا این به شودمی دیده معناداری و معکوس یرابطه زندگی

 بلوغ دوران بهداشت آموزشی نیازهای بررسی عنوان با دخترراهنمایی 1131 بررسی در( 1312) همکاران و شعبانی بیژن

 و بلوغ مورد در آنان عملکرد و آگاهی بلوغ، دانش به نسبت دختران اکثر تمایل رغمعلی که رسیدند نتیجه این به راهنمایی دختر

در ..باشـد مـی  درس هـا زمینـه  ایـن  در اطالعـات  انتقال کانال ترینمطمون و مؤثرترین و است بوده ضعیف بهداشتی نکات رعایت

بررسی رابطه ی بین بلوغ عاطفی با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور اردبیل نتایجی کـه حاصـل شـدبین بلـوغ     

د دارد وکیفیت زندگی نمی تواند بلوغ عاطفی را پیش بینی کنـد )بـی نـام،    و معنا دار وجوعاطفی باکیفیت زندگی رابطه معکوس 

1362.) 
 126 زنـدگی  کیفیـت  بـر  اجتمـاعی  عملکـرد  و اسـترس  تأثیر بررسی عنوان تحت پژوهشی در( 2221) همکاران لوتارو 

 اسـترس  میـزان  افـزایش  یعنی. دارد وجود زندگی کیفیت و استرس متغیر دو بین منفی و دارمعنی رابطه که بردند پی دانشجوی

 کـاهش  زنـدگی  کیفیـت  نیـز  اجتمـاعی  عملکـرد  کـاهش  بـا  همچنـین  و کنـد مـی  پیـدا  کاهش هاآن زندگی کیفیت دانشجویان

( 1619) وایتـی  انـدروز  و( 1619) راجـرز  و کـانورس  کمپـل،  بـه  زنـدگی  کیفیـت  درزمینـه  واقعی هایپژوهش نخستین.یابدمی

  است. بوده الکساندر فرنز و فروید زیگموند تأکید مورد هامدت که باشدمی بلوغ مراحل از یکی عاطفی بلوغ و گرددبازمی
 

 

 فرضيات پژوهش 

 همبستگی وجود دارد. زندگی کیفیت و عاطفی بلوغ بین: اصلی ـ فرضيه

 ـ فرضيه فرعی

 داری وجود نداردـ بین بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی1

 داری وجود نداردـ بین بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی دانشجویان مجرد و متأهل تفاوت معنی2

 داری وجود نداردـ بین بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی دانشجویان شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی3
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 روش شناسی 

نفـر کلیـه    222باشد که از بین جامعـه آمـاری شـامل    مطالعه مورد نظر از نون توصیفی است و نمونه گیری به شیوه تصادفی می

نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخـاب شـد. بـرای تحلیـل      121دانشجویان جهاد دانشگاهی کاشمر نمونه آماری شامل 

هـا از پرسشـنامه بلـوغ    آوری دادهمنظور جمـع مستقل و استفاده شده است به t داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون

 .استشده عاطفی و کیفیت زندگی استفاده 

 

 ابزار پژوهش  

موءلفه ی بلوغ عاطفی را انـدازه گیـری    2سوال است.این مقیاس  21ـ مقیاس بلوغ عاطفی بهارگاوا   مقیاس هنجار شده دارای 1

 21عبارتند از عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی است. همبستگی گشتاوری حاصل بـین کـل نمـرات در    می کند.این موءلفه ها 

است. پایایی توسط آزمون باز آزمون بر روی دانشجویان انـدازه گیـری    2/91سوال حوزه گها و کل نمرات در مقیاس بلوغ عاطفی 

دو آزمون شش ماه بود و همبستگی گشتاوری بـین ایـن دو   است فاصله زمانی بین این  23تا  22شد که شامل دختران و پسران 

 بوده است. 2/11اجرا 

مقیاس است با توجه به تعداد کم گویه ها اغلـب نمـره    1سؤالی   پرسشنامه کیفیت زندگی دارای 12ـ مقیاس کیفیت زندگی  2

ملکـرد فیزیکـی، سـالمت جسـمانی،     گیرد پرسشنامه حاضر ازنظر درک کلـی از سـالمتی خـود، ع   کلی فرد مورد استفاده قرار می

دهـد. وار و همکـاران   مشکالت هیجانی، درد جسمانی، عملکرد اجتماعی نشاط و انرژی و سـالمت روان مـورد بررسـی قـرار مـی     

و پایایی این مقیاس پرداختند. پایایی این مقیاس به روش باز آزمایی محاسبه شد. الفبـای   ( برای اولین باربه بررسی روایی1669)

نتـایج در  درصـد گـزارش شـد.     19سؤال بعد روانی نیـز   12درصد و برای  16سؤال بعد جسمانی  12شده برای کرونباخ محاسبه

 .شده استجدول زیر نشان داده

 

   نتایج پایایی پرسشنامه1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیرها

 572/0 51 بلوغ عاطفی

 722/0 15 کیفیت زندگی

 

نتایج تحلیل عاملی برای داده های دو پرسش نامه در جدول  برای سنجش روایی سازه استفاده از تحلیل عاملی تائید است.

 صیل آمده است. 

 

 های برازششاخص   2جدول 

 CFI IFI AGFI GFI NFI RMSEA χ2/df پرسشنامه
 12/1 219/2 61/2 61/2 69/2 63/2 69/2 کيفيت زندگی
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 92/1 296/2 63/2 62/2 63/2 61/2 62/2 بلوغ عاطفی

 

 3و  1بـین   است که (]92/323[/116) 92/1( و ]31/61[/13) 12/1با توجه به  مقدار کای دو به درجه آزادی به ترتیب برابر با 

بنـابراین   باشـند. بیشـتر مـی   6/2در هـر دو پرسشـنامه نیـز از     CFI و NFI،GFI، AGFI ،IFIهـای  و میزان شاخص باشدمی

ها مطابقت دارند و تحلیل عـاملی تائیـدی، سـاختار متغیرهـا و     ها، با مالک تفسیری آنتوان گفت که مقدار شاخصدرمجمون می

  نماید.  را تائید می هاابعاد موردبررسی در پرسشنامه

 

 ها یافته 

هـای توصـیفی مربـوط بـه هـر یـک از مشخصـات فـردی         های توصیفی استخراص شدند. در ایـن بخـش شـاخص   شاخصدر ابتدا 

درصـد متأهـل و    1/21 درصـد پسـر بـوده و    3/11درصد دختر و  1/31که در نمونه موردبررسی  گردددهندگان بررسی میپاسخ

 از شـود مـی  مشـاهده  که طورباشند. همانشاغل میدرصد  3/36شاغل و  ها غیردرصد آن 9/92باشند که درصد مجرد می 1/91

 .باشـد مـی  سـال  31/22 بـا  برابـر  سـن  میـانگین  و سـال  31 و 11 ترتیب به سن ماکسیمم و مینیمم دهنده،پاسخ نفر 121 بین

 .باشدمی نفر 31/1 با برابر تعداد فرزند میانگین و نفر 2 و 1 ترتیب به تعداد فرزند ماکسیمم و همچنین مینیمم

 اســتتفاده گردیــد کــه نتــایج   11بــه منظــور بررســی وضــعیت داده هــای پــژوهش از آزمــون کولمــوگروف اســمیرنوف   

 نشان داده های پژوهش نرمال هستند.    

 

                     

 

 اسمیرنوف-  نتایج آزمون کولموگوروف3جدول                                               

 نتيجه سطح معناداري Zآماره  متغيرها

 نرمال است 213/2 211/1 بلوغ عاطفی

 نرمال است 116/2 116/2 کيفيت زندگی

 

جسـمانی،   فیزیکـی، سـالمت   خـود، عملکـرد   سـالمت  از کلـی  سالمت جسمی، سالمت روانی، درک در به همین ترتیب

 روان، نتیجه نرمال است. حیاتی، سالمت انرژی و اجتماعی، نشاط عملکردهیجانی، درد جسمانی،  مشکالت

 از آزمـون پـارامتری همبسـتگی پیرسـون     برای بررسی فرضیه رابطه همبستگی بین هوش بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی 

استفاده گردید، که  نتایج نشان دهنده رابطه ی معناداری بین بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی است. بر اساس جدول فـوق، ضـریب   

می باشد و مقداری مثبت است. بنابراین می توان گفت بین  313/2اطفی و کیفیت زندگی برابر با بلوغ ع همبستگی پیرسون بین

بلوغ عاطفی  و کیفیت زندگی رابطه مثبت )مستقیم( و معناداری وجود دارد و بدین مفهوم اسـت کـه بـا افـزایش بلـوغ عـاطفی،       

 ی پژوهش تائید می گردد.کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد و بالعکس. بنابراین فرضیه ی اصل

                                                           
11. Kolmogorov-Smirnov Test 
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 شود. با توجه به نرمـال بـودن  تفاوت رابطه بین بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی پرداخته می در این بخش به بررسی فرضیه

هـا اسـتفاده گردیـد. در بررسـی تفـاوت بـین بلـوغ عـاطفی         جهـت آزمـون فرضـیه    مستقل تست متغیرها از آزمون پارامتری تی

 آزمون تی تست استفاده گردید. لذا فرضیه به صورت زیر تدوین گردید.دانشجویان پسر و دختر از 

 .ندارد وجود داریمعنی تفاوت دختر و پسر دانشجویان زندگی کیفیت و عاطفی بلوغ بین

 

 فرضیه اولتست مستقل  یآزمون تنتایج   3 جدول

 ميانگين گروه متغير
انحراف 

 معيار

سطح معناداري برابري 

 16واریانس

آماره تی 

(t) 

سطح معناداري 

(Sig) 

 عاطفی بلوغ
 23/13 32/39 دختر

119/2 261/1- 161/2 
 66/11 31/36 پسر

کيفيت 

 زندگی

 23/1 11/39 دختر

931/2 61/1 213/2 
 11/1 12/33 پسر

 22/1 13/3 پسر

 12/2 11/1 پسر

 درصد  61درصد و با اطمینان  1* معناداری در سطح 

 

 .شودمی یبررسفوق در جدول تی تست مستقل با استفاده از آزمون  هاواریانس یآزمون ابتدا فرض برابر یندر ا

 تـوان مـی لذا  باشدمی 21/2از  یشتربرابر ب هاواریانس یمربوط به برابر یداراسطح معندر تمام متغیرها  ینکهبا توجه به ا 

 فـوق بـا توجـه بـه جـدول     شود. ها استفاده میاطالعات مربوط به برابری واریانسباشند و در ادامه از میبرابر  هاواریانسکه گفت 

( Sig <21/2)اسـت   21/2عاطفی، کیفیت زنـدگی، سـطح معنـاداری آزمـون بیشـتر از       در متغیرهای بلوغ که شودمیمشاهده 

عاطفی، کیفیـت زنـدگی،    بین بلوغ بدین مفهوم است که شود و( تائید میH0درصد فرضیه صفر آماری ) 61بنابراین با اطمینان 

این متغیرهـا در   یانگین با توجه به میانگین بدست آمده مشخص است که .ندارد وجود داریمعنی تفاوت دختر و پسر دانشجویان

   .نمی باشد که البته معنادار می باشد. پسراندختران بیشتر از 

 و عـاطفی  شود. در این آزمون به مقایسه میانگین بلوغ جهت بررسی این فرضیه  از آزمون  تی تست مستقل استفاده می

 .باشدصورت زیر میشود. بنابراین فرضیه آماری آزمون بهپرداخته می متأهل و مجرد دانشجویان زندگی بین کیفیت

 .ندارد وجود داریمعنی تفاوت متأهل و مجرد دانشجویان زندگی کیفیت و عاطفی بلوغ بین

 

 

 

 

 

 
                                                           
19 -Levene's Test for Equality of Variances 
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 فرضیه دومتست مستقل  یتآزمون نتایج   1 جدول

 ميانگين گروه متغير
انحراف 

 معيار

سطح معناداري برابري 

 واریانس

آماره تی 

(t) 

سطح معناداري 

(Sig) 

 عاطفی بلوغ
 16/12 91/33 متأهل

213/2 213/2- *236/2 
 11/13 11/36 مجرد

کيفيت 

 زندگی

 31/1 11/33 متأهل

 93/1 22/39 مجرد 232/2 -119/1 113/2

 63/1 12/1 مجرد

 درصد 61درصد و با اطمینان  1* معناداری در سطح 

  ینکـه . بـا توجـه بـه ا   شـود می یبررسفوق با استفاده از آزمون لون در جدول  هاواریانس یآزمون ابتدا فرض برابر یندر ا

برابـر   هـا واریـانس گفت که  توانمیلذا  باشدمی 21/2از  یشتربرابر ب هاواریانس یمربوط به برابر یداراسطح معندر تمام متغیرها 

در  کـه  شـود مـی مشـاهده   فـوق با توجه بـه جـدول   شود.ها استفاده میباشند و در ادامه از اطالعات مربوط به برابری واریانسمی

 61اطمینـان  ( بنـابراین بـا   Sig <21/2)اسـت   21/2متغیرهای بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی، سطح معناداری آزمون بیشـتر از  

 و مجـرد  بدین مفهوم است که بین بلوغ عـاطفی و کیفیـت زنـدگی دانشـجویان     شود و( تائید میH0درصد فرضیه صفر آماری )

ایـن متغیرهـا در مجردهـا     یـانگین م آمده مشخص اسـت کـه  دستندارد. و با توجه به میانگین به وجود داریمعنی تفاوت متأهل

 .لبته معنادار نمی باشدجهت بررسی این فرضیه  از آزمون  تی تست مستقل استفاده می شود باشد. که امی هابیشتر از متأهل

شـود.  شـاغل پرداختـه مـی    شاغل و غیـر  دانشجویان زندگی بین کیفیت و عاطفی در این آزمون به مقایسه میانگین بلوغ

 زیر است.  صورتبنابراین فرضیه آماری آزمون به

 .ندارد وجود داریمعنی شاغل تفاوت شاغل و غیر دانشجویان زندگی کیفیت و عاطفی بلوغ بین

 

 فرضیه سومتست مستقل  یآزمون تنتایج   9 جدول

 ميانگين گروه متغير
انحراف 

 معيار

سطح معناداري برابري 

 واریانس

آماره تی 

(t) 

سطح معناداري 

(Sig) 

 عاطفی بلوغ

 غير

 شاغل
31/12 62/12 

1/2 123/1 *222/2 

 13/6 12/31 شاغل

کيفيت 

 زندگی

 غير

 شاغل
62/33 11/1 

129/2 193/1- 291/2 
 11/3 19/39 شاغل

 13/1 12/1 شاغل

 درصد  61درصد و با اطمینان  1معناداری در سطح 
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 >21/2)اسـت   21/2عاطفی و کیفیت زندگی، سطح معناداری آزمون کمتر از  با توجه به جدول فوق، در متغیرهای بلوغ

Sig 61( بنابراین با اطمینان ( درصد فرضیه صفر آماریH0رد می )عـاطفی و کیفیـت زنـدگی     بلـوغ  بـین  توان گفتشود و می

ایـن   یـانگین م آمده مشخص است کـه دستوجود دارد و با توجه به میانگین به داریمعنی شاغل و غیر شاغل تفاوت  دانشجویان

 باشد. البته معنادار نمی باشد.می در افراد شاغل بیشتر از غیر شاغل ،جسمانی عاطفی و سالمت جز بلوغبه متغیرها

 

 نتيجه گيري  بحث و  

هـای فـردی و اجتمـاعی طـی زمـان در واکـنش بـه        ها، نیازها و نگرشکیفیت زندگی مفهومی پویاست، چون ممکن است ارزش

رویدادها و تجارب زندگی دگرگون شوند.و کیفیت زندگی بیانگر تأثیرات عملکرد، عدم سالمتی و برآینـدهای آن بـر درک فـرد از    

گی فردی است. کیفیت زندگی تا حدی به کیفیت آگاهی یعنی به میزان مثبـت  شناختی و اجتماعی زندهای جسمانی، روانجنبه

 کند.  بودن تجربه درونی انسان )مثل افکار و احساسات(، اشاره می

های مربوط به رضایتمندی جنبه انطباقی دارند و پسخوراند دائمـی  در نظریه کیفیت زندگی، عواطف و هیجانات و قضاوت

شود کـه فـرد بـه    که عواطف مثبت و خوشایند از درک و شناخت این نکته حاصل میسازند. درحالیمیبرای اهداف فردی فراهم 

ها را متحقق ساخته است  یکی از متغیرهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بـر  نیازها، اهداف و آرزوهای خود رسیده و آن

بلوغ عاطفی کمتری دارند از توانایی کمتری نیز بـرای سـازگاری    نوجوانانی که .کیفیت زندگی تأثیر می گذارد، بلوغ عاطفی است

در پژوهش حاضر بررسـی رابطـه بلـوغ     .شوندعاطفی و اجتماعی با محیط برخوردارند و با مشکالت تحصیلی بیشتری مواجهه می

درصد مجرد  1/91 درصد متأهل و 1/21 درصد پسر بوده و 3/11درصد دختر و  1/31عاطفی وکیفیت زندگی نمونه موردبررسی 

 نفـر  121 بـین  از شـود مـی  مشـاهده  کـه  طـور باشـند. همـان  درصد شاغل می 3/36شاغل و  ها غیردرصد آن 9/92باشند که می

 و همچنـین مینـیمم   .باشدمی سال 31/22 با برابر سن میانگین و سال 31 و 11 ترتیب به سن ماکسیمم و مینیمم دهنده،پاسخ

منظور تعیین پایـایی پرسشـنامه و   باشد. بهمی نفر 31/1 با برابر تعداد فرزند میانگین و نفر 2 و 1 ترتیب به تعداد فرزند ماکسیمم

گویـه   12وبرای متغیر کیفیت زندگی بـا تعـداد    111/2گویه  21ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر بلوغ عاطفی با تعداد 

بلوغ عاطفی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دختر و پسر نتایج حاصل ایـن  گرازش گرددید. در مطالعه بررسی رابطه  111/2

اسـت )   21/2اجتماعی سطح معناداری آزمون کمتر از  جسمانی و عملکرد در متغیرهای سالمت روانی ، سالمتگونه بدست آمد 

21/2< Sig 61( بنابراین با اطمینان ( درصد فرضیه صفر آماریH0 رد می شود و می توان )سالمت روانی ، سالمت بین گفت 

دارد و با توجه به میانگین بدسـت آمـده مشـخص     وجود داری معنی تفاوت دختر و پسر دانشجویاناجتماعی  جسمانی و عملکرد

 عاطفی ، سالمت جسـمی و درک  بلوغ بین گفتمی باشد. و می توان  پسراناین متغیرها در دختران بیشتر از  یانگینم است که

دارد و با توجه به میانگین بدست آمده مشخص است  وجود داری معنی تفاوت متاهل و مجرد خود در دانشجویان سالمت از کلی

 عـاطفی ، سـالمت روانـی، سـالمت     بلـوغ  بـین  گفـت می باشد. می توان  متاهل هااین متغیرها در مجردها بیشتر از  یانگینم که

و بـا توجـه بـه میـانگین      وجود دارد داری معنی غیرشاغل تفاوت شاغل و دانشجویانروان  هیجانی و سالمت جسمانی، مشکالت

مـی   غیرشاغلجسمانی،  در افراد شاغل بیشتر از  عاطفی و سالمت این متغیرها  بجز بلوغ یانگینم بدست آمده مشخص است که

است کـه بـا افـزایش بلـوغ     وجود دارد و بدین مفهوم  معناداری )مستقیم( و مثبت رابطهزندگی  کیفیت و عاطفی بلوغ بینباشد. 

د. مـارکو و همکـاران   عاطفی، کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد و بالعکس. بنابراین فرضـیه ی اصـلی پـژوهش تائیـد مـی گـرد      

نشـان  « حمایت اجتماعی دریافت شده با کیفیت زندگی نامعلوم در بیماران سـرطان وافقربرسـت  »( در پژوهشی با عنوان 2221)
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های شخصیتی مثل عزت نفسو افسردگی دانشجویان کیفیت زندگی آنان ارتباط معنی داری وجـود  دادند که بین ویژگی 

 دارد. و این یافته با نتایج این تحقیق همسو است. 

، با نتایج این تحقیق ناهمسـو اعـالم شـد.  لوتـارو     (1316) همکاران و خوانی حسینیافته های حاصل از پژوهش 

عنوان بررسی تاثیر استرس و عملکرد اجتماعی بر کیفیت زندگی پی بردند که رابطـه معنـی   (، در پژوهشی تحت 2221)

منفی بین دو متغیر استرس و کیفیت زندگی وجود دارد. یعنی افزایش میزان استرس دانشـجویان کیفیـت زنـدگی آنهـا     

 یابد. می کند و همچنین با کاهش عملکرد اجتماعی نیز کیفیت زندگی کاهش می
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