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Prediction of Social Anxiety Model based on Attachment 

Mediated by Parenting Styles in Obese girls Aged 12 to 14 Years 

in Tehran

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: In the present study, the social anxiety model 

was predicted based on attachment mediated by parenting 

styles in obese female adolescents. 

Materials and Methods: This research is a descriptive 

and correlational research according to the data collection 

method. In this study, the statistical population consists of 

all 12 to 14 year old female students in Tehran in 1399, 

who are overweight and obese with high body mass 

index. 200 of these students using multi-stage sampling 

method. Were selected as a sample. In this study, Connor 

Social Anxiety Questionnaire (by Connor 2000), 

Adolescents' Attachment to Parents and Peers 

Questionnaire (by Armsden and Greenberg, 1987), 

Bamrind Parenting Questionnaire (Bamrind, 1972) were 

used. Data using statistical model Multivariate 

regression, path analysis and finally structural equations 

were analyzed. 

Findings: The findings showed that attachment (32%), 

with a negative and significant relationship, explains the 

changes in social anxiety, but with the mediation of the 

current variable of parenting, the standard coefficient of 

the path is equal to -0.46 and clearly the power of 

explanation. Has a higher rate of 46% in the diagnosis of 

social anxiety. 

Conclusion: Using authoritative parenting style causes a 

person to experience less fear of evaluation in social 

situations, as well as less avoidance and anxiety, and 

consequently less anxiety. Have less. 
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 اب دلبستگی اساس رب اجتماعی اضطراب مدل بینی پیش

 12 چاق دختران در  پرورشی های سبک گری میانجی

 تهران شهر ساله 14 تا
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  دهیچک

 بر اجتماعی اضطراب مدل بینی پیش به حاضر پژوهش در: هدف
 چاق نوجوانان در پرورشی های سبک میانجیگری با دلبستگی اساس
 .است شده پرداخته دختر
 جزء ها داده گردآوری نحوه به توجه با تحقیق این :ها روش و مواد

 هجامع مطالعه دراین. است همبستگی نوع از و توصیفی تحقیقات
 در  تهران شهر ساله 14 تا 12 دختر آموزان دانش تمامی را آماری

 باال بدنی توده شاخص با چاقی و وزن اضافه دارای که ، 1399   سال
 با آموزان دانش این از نفر 200 که  دهند می تشکیل را هستند
 انتخاب نمونه عنوان به ای مرحله چند گیری نمونه روش از استفاده

)  کانور اجتماعی اضطراب پرسشنامه  از پژوهش این در. شدند
 و والدین به نوجوانان دلبستگی پرسشنامه ،(2000 کانور توسط

 فرزند پرسشنامه ،(1987 گرینبرگ، و آرمسدن توسط)  همساالن
 از استفاده با ها داده.شد استفاده ،(1972 بامریند،)  بامریند پروری

 نهایت در و مسیر تحلیل ، متغیری چند رگرسیون آماری مدل
 .شدند تحلیل و تجزیه ساختاری معادالت

 درصد، 32 میزان به دلبستگی داد نشان پژوهش های یافته: ها یافته
 می ینتبی را اجتماعی اضطراب تغییرات از معنادار، و منفی ارتباط با

 اندارداست ضریب ، فرزندپروری متغیرمکنون میانجیگری با اما کند
 در بیشتری تبیین قدرت از وضوح به و - 46/0  با برابر ، مسیر

 .برخورداراست %46 با برابر اجتماعی، اضطراب تشخیص
 یشودم باعث مقتدرانه پروری فرزند سبک از استفاده: گیری نتیجه

 همچنین و کمتر ارزیابی از ترس اجتماعی، های موقعیت در فرد که
 کرده هتجرب را کمتری اضطراب درنتیجه و کمتر پریشانی و اجتناب

 هب نسبت دارند مقتدر تربیتی سبک با والدینی که نوجوانانی
 برخوردارند کمتری اجتماعی اضطراب از دیگر نوجوانان

 
 ، پرورشی های سبک  ، دلبستگی اجتماعی، اضطراب  :ها کلیدواژه

 چاقی
 

 12/01/1400: افتیدر خیتار
 28/03/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولarayeh1100@gmail.com 

 

 مقدمه
بشری نسبت به قرن های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته  زندگی

 تغییر مهم در است و در مقابل، یک

زندگی بشر، کاهش به کارگیری بدن، به دلیل افزایش امکانات و 
شیوع جهانی چاقی میان کودکان و  .تسهیالت زندگی می باشد

ابتال به چاقی در سنین  نوجوانان به سرعت در حال افزایش است.
 کودکی و نوجوانی، آسیبهای فراوانی را به سالمت فرد وارد میکند

د چاقی در بین کودکان و نوجوانان، محققین را روند رو به رش. (1)
را در زمینه عوامل مرتبط با  بر آن داشته که بررسیهای متعددی

چاقی در کودکان و نوجوانان انجام دهند. در این میان بیشتر 
گرفته مربوط به شیوع اضافه وزن و چاقی در رده  مطالعات صورت

روانشناختی  ئلسنی کودکان و نوجوانان میباشد و کمتر به مسا
پرداخته شده است. اما در حال حاضر بین پژوهشگران حوزه 

که افزایش وزن کودکان و نوجوانان .  سالمتی این توافق وجود دارد
 شناختی و روانشناختی است. با نتیجه تعامل بین فاکتوری زیست

وجود این، پژوهشهای به مسایل روانشناختی نوجوانان چاق و دارای 
ند ا چاقی به این مسایل نگاه کرده شتر به عنوان پیامداضافه وزن بی

ر کنندگی مسایل روانشناختی د بینی تا اینکه به بررسی نقش پیش
ژوهشها نشان میدهند که در . پچاقی و اضافه وزن بپردازد بروز

رار ق هایی که سبکهای فرزندپروری نامناسبی مورد استفاده خانواده
 ی کودک ناایمن میشود چاقی ومیگیرد و به تبع آن سبک دلبستگ

 یدا میکند. همچنین اضطرابپاضافه وزن در فرزندان آنها بروز
ی م بینی کننده چاقی و اضافه وزن در نوجوانان نیز پیشاجتماعی 

 .(2) باشد
دوران نوجوانی با ویژگی های جسمانی ، روان شناختی هیجانی و 

 روی وانان به طور طبیعیجتغییرات اجتماعی مشخص می شوند. نو
جنبه های ظاهری خود حساسیت ویژه ای دارند و دیدشان راجع به 
ظاهرشان با با رضایت از خود آن ها رابطه دارد به این خاطر اختالل 
بدشکلی بدن در دوره نوجوانی اهمیت  زیادی پیدا می کند. نوجوانان 
اغلب به نشانه های جسمانی خود پریشانی نشان می دهند و حتی 

شی ، افسردگی ، اضطراب و اختالل سوئ مصرف اقدام به خودک
پژوهشها از طرفی  .ا بیش از بزرگساالن بروز می کندمواددر آن ه
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 290... با دلبستگی اساس بر اجتماعی اضطراب مدل بینی پیش        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 1هایی که سبکهای فرزندپروری  نشان میدهند که در خانواده
 قرار میگیرد و به تبع آن سبک دلبستگی نامناسبی مورد استفاده

 آنها بروزپیدا کودک ناایمن میشود چاقی و اضافه وزن در فرزندان
بینی کننده چاقی و  نیز پیش 3و افسردگی 2میکند. همچنین اضطراب

 .اضافه وزن در نوجوانان هستند
 توجه قابل وزن اضافه چاقی و پیامدهای نیز روانشناختی بعد از

 پژوهشگران توجه روانی مورد پیامدهای از یکی .اند گسترده و

 عوارض و پیامدها رب افزون است. چاق افراد در روانی بهزیستی

 مسئله این است، بررسی قابل سنین همه در که چاقی و وزن اضافه

 بیشتری حساسیت و اهمیت دارای نوجوانان و کودکان در مورد

 وجود احتمال نوجوانان و درکودکان وزن اضافه و چاقی است و

 .(3)می دهد افزایش زیادی حد تا بزرگسالی در را آن
مبهم  اغلب و دناخوشاین بسیار منتشره احساس نیز یک اضطراب

 می     همراه احساس جسمی چند یا یک با که است دلواپسی و

 قلب، تپش سینه، قفسه تنگی سردل، شدن خالی احساس مثل د.دگر

 و قراری بی ادرار، دفع برای ناگهانی جبری میل سردرد یا تعریق،
 . (4) است شایع عالئم از نیز حرکت برای میل

به عنوان یک اختالل از  ( SAD) 4عیاختالل اضطراب اجتما
ین اضطرابی و سوم طبقه اختالالت اضطرابی، شایع ترین نوع اختالل

اختالل . معیت عمومی می باشدجاختالل روانی از نظر شیوع بین 
اضطراب اجتماعی شایع ترین اختالل اضطرابی است که به ترس 

آن فرد پایدار در یک یا چند موقعیت اجتماعی اشاره دارد که در 
.  این ندمی ترسد به گونه ای خوار کننده و تحقیر آمیز عمل ک

اختالل یکی از زود آغاز ترین اختالالت روان پزشکی است و اغلب 
در اواسط نوجوانی آغاز شده و شیوع آن بین سه تاسیزده درصد 

 پایدار و بارز ترس آن اصلی تشخیصی ویژگی. گزارش شده است

 برای دستپاچگی احتمال آنها در که ستاجتماعی ا های موقعیت از

 این اجتماعی هراس معاصر شناختی های الگو دارد، وجود شخص

 اجتماعی اضطراب به مبتال افراد که کنند می مطرح فرض را

. اضطراب اجتماعی  (5)دانند بارمی زیان را های اجتماعی موقعیت
یک پدیده چند بعدی است و عوامل مختلفی در تکوین آن نقش 

: عواملی چون ژنتیک و فاکتورهای زیستی ، فرایندهای دارند
 خانوادگی و عوامل محیطی غیرخانوادگی مثل طرد از سوی همساالن.
عالوه بر این اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی به شکل قابل 

از طرفی بررسی  اضطراب اجتماعی  مالحظه ای افزایش پیدا می کند
ارای اهمیت است چرا که به نوبه خود در نوجوانان چاق نیز د

امروزه چاقی یک مساله ی مهم تندرستی است و به سرعت در بین 
 افراد به خصوص نوجوانان در حال افزایش است . 

هایی که سبکهای  پژوهشها نشان میدهند که در خانوادههمچنین  
 قرار میگیرد و به تبع آن سبک فرزندپروری نامناسبی مورد استفاده

یمن میشود چاقی و اضافه وزن در فرزندان آنها دلبستگی کودک ناا
ینی ب اضطراب و افسردگی نیز پیشاین میان  در پیدا میکند.  بروز

از متغیرهای مهم . کننده چاقی و اضافه وزن در نوجوانان هستند

_________________________________  
1 . parenting style 
2 . anxiety 

 نشان سلیداره کرد. فیلیپس، گیبسون و دیگر میتوان به دلبستگی اشا
 .رابطه وجود داردBMIضطربانه و دادند که بین سبک دلبستگی م

ارهای کودک مدعی شد رفت –بالبی با تشریح فرایند دلبستگی والد 
دلبستگی، تعامل های انسانی و اختالالت روان شناسی آتی را در فرد 
تحت تاثیر قرار می دهد و تجربه اولیه با مراقبان روی عملکرد فرد 

 ا ایمنی دلبستگی بهدر روابط بعدی و در نوجوانی اثر می گذارد و ن
(. در 7آسیب پذیری نسبت به اختالالت روانی منجر می گردد) 

نوجوانی فرد دلبسته ایمن، به احساس خود ارزشمندی مثبت تمایل 
دارند و توانایی اثر گذاری بر دیگران در موقعیت اجتماعی را دارد 

ن رافیان می گردد چنیو این باعث ایجاد روابط اجتماعی گسترده با اط
نوجوانی کمتر دچار اختالل اضطراب اجتماعی می شود. اما نوجوان 
دلبسته ناایمن، احساس خود کارآمدی و ارزشمندی و  توانایی 
اثرگذاری روی دیگران ندارد درنتیجه احتمال رخ داد اضطراب 

 اجتماعی در وی افزایش می یابد. 
 والدین از رفتارهای ییها ترکیب را نیز  پروری فرزند های سبک

 دهد می روی ای گسترده های موقعیت در که اند، کرده تعریف

 ( . متخصصان8آورد ) می را پدید با دوامی پروری فرزند جو و

 سبک و کودک با والد تعامالت مابین ارتباط وفور به هم بالینی

 انواع و کودک گیری شخصیت درشکل را پروری فرزند های

 با رابطه در .اند دانسته مؤثر نوجوانی و کودکی اختالالت

 نتایج والدین ، تحقیقات تربیتی های سبک و اجتماعی اضطراب

 تحقیقات به توجه با .کرده اند ارائه را ونقیضی ضد و گوناگون

 اجتماعی اضطراب شناختی سبب عوامل رسد می نظر به متفاوت

 های حوارهطر باشد. ایجاد وپیچیده می گوناگون کلی طور به

 فاکتورهای تعامل اثر در یانگ گفته به نیز فرد یک در خاص

 کودکی و اولیه تجارب اساسی، نیازهای هیجانی جمله از زیادی

 فرهنگ حتی  .گیرد می صورت کودک فطری خوی و خلق

 .هستند تاثیرگذار میان این در نیز مدرسه و گروه همساالن جامعه،
اجتماعی  اضطراب ایجاد در که شدبا عواملی تواند می اینها همه ی

 باشند.  تاثیرگذار
بر اساس مباحث مطرح شده و با توجه به در دسترس نبودن داده 
های مرتبط در این زمینه، در پژوهش حاضر بر آنیم که به پیش 
بینی مدل ارتباط متغیرهای سبک دلبستگی و همچنین سبک های 

ک سب آیانیم تربیتی با اضطراب اجتماعی پرداخته و تعیین ک
دلبستگی با اضطراب اجتماعی ارتباط دارد؟ و همچنین با توجه به 

های فرزندان، ه اهمیت عملکرد والدین در شکل گیری طرحوار
تعیین کنیم کدام یک ازانواع سبک های تربیتی والدین می تواند در 

 .کاهش اضطراب اجتماعی دختران نوجوان چاق مثمر ثمر باشد
پژوهشها  بر سوالها در پژوهش حاضر با مروریبرای پاسخ به این  

اضطراب  مانند روانشناختی عوامل نقش و تحقیقات انجام شده ،
 .می شود ( برجسته11، 10، 9( اجتماعی

اختالل اضطراب اجتماعی سومین اختالل روانپزشکی بعد از 
افسردگی و سوء مصرف مواد در کل جمعیت و همچنین شایع ترین 

3 . depression 
4.  Social anxiety disorder 
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(.اختالل اضطراب اجتماعی در دوره 12اختالل دوره نوجوانی است.)
نده در حوزه نوجوانی می تواند با آسیب های فراگیر و ناتوان کن

تحصیلی ، روابط با همساالن وحتی عملکرد شغلی آینده همراه باشد 
 و نوجوان را درگیر اختالالت درونی سازی شده کند.

نیز در پژوهش خود باهدف بررسی نقش  و همکارانش 1والش
تهای بینی تفاو دلبستگی ناایمن و کنترل توجه در پیش اضطراب،

بین دلبستگی دوسوگرا و  دادند فردی در تمرکز حواس، نشان
 .داری وجود دارد اضطراب صفت همبستگی مستقیم و معنی

 فرزندپروری سبک که داد نشان پژوهشی انجام با فانگهمچنین
داردهمبستگیایمن دلبستگی  بادار معنیو منفی صورت به مستبدانه

لبستگی ایمن به د دریافتند( 13در پژوهش دیگری اروزکان، ).
 بینی می تری از اضطراب اجتماعی را پیش پایین  والدین، میزان 

در بررسی خود با عنوان سبک دلبستگی،  2اوزترک و موتلو.کند
دانشجوی دختر و  305بهزیستی، شادکامی و اضطراب اجتماعی بین 

افراد  )   لبسته آشفته ، بیمناک و دل مشغولپسر دریافتند که افراد د
دلبسته ناایمن( نسبت به افراد دلسته ایمن سطوح باالتر اضطراب 

 اجتماعی را گزارش می کنند.

سبکهای رابطه عنوان تحت موضوعی بررسی در  3وانگوا
 چینی شهری نوجوانان در رفتاری وعلمی سازگاری و فرزندپروری 

 فرزندپروری هایسبک بین رابطه بررسی وی داد. انجام راپژوهشی،
 در هشتم کالس آموزاندانش در نوجوانان رفتاری و آموزشی نتایجو

 یهاسبک چینی ومادر پدر اکثر که یافتدرچین،در شهرستان دو
 یا کراتیکدمو فرزندپروری هایسبک مانند مطلوب، فرزندپروری

 ایشیوه دموکراتیک، پروری فرزند های شیوه .کنند می اتخاذمعتبر
 فرزندان زیرااست، چینی شهرهای پسران مادر و پدر میان در بهینه 

 شرکتو هستندبهتر تحصیلی پیشرفت دارایدموکراتیک، مادران
 انواع توسط شده مطرح سرانپاز کمتر بزهکار هایفعالیتدر آنها

 جملهازمادران،ازدیگر
آکادمیدستاوردهایموکراتیکپدرانفرزندانباشد.میمقتدرمادران

 دارند. مقتدر پدران جملهاز پدران،دیگر انواعاز پسرانازبهتر ک
 و ترپایین تحصیلی نمرات استبدادی مادرو پدراز دختراندر همچنین
 مادر و پدر از دختران از بیشتر بزهکار های فعالیت در شرکت

به  صورت عمومی اضطراب اجتماعی به شد گزارش دموکراتیک
یا  عآمیز، غیرمنطقی، پایدار و مخرب از موضو الغهبهای م ترس

می شود که به لحاظ  اص و معین گفتهخ های  شرایط یا موقعیت
 (.14 ی اجتماعی دارد)شدت و آسیب میزان کمتری نسبت به فوب

 صورتدرناایمن دلبستگی سبک با نوجوانان داد نشان هاپیشینه مرور
در  را بیشتری کاهش مستبدانه فرزندپروری سبک با مادرانی داشتن

با همبستگی مقتدرانه فرزندپروری دادند. نشان اجتماعی مهارتهای 
نیز  گیرانهسهلو  مستبدانه فرزندپروریو دارد ایمن ستگی دلب

 .دارددوسوگرا و  اجتنابی ناایمن دلبستگی با مثبتیهمبستگی
 انواع از کدامیک والدین اینکه در زمینه سبک های پرورشی،

تأثیر تحت خود کنند اتخاذ خانواده در را تربیتی مختلف هایسبک
 محیط شرایطاز عوامل این از بسیاریو است گوناگونی عوامل
 هایسبک همه هدف .اما شودمیناشی غالب فرهنگ و جامعه

 ایهشایستگی تقویتوروانیشخصیتبه دهیشکل فرزندپروری
رفتارهای از بعد دو به توجه و هدف دو این به .اهمیتاستکودک

گیری آسانبرابر در سختگیری و طرد برابر در پذیرش یعنی دین وال
 هایسبک خصوصدر محققان امروزه که شده موجب 

_________________________________  
1 .Walsh 
2 . Ozturk, A & mutlu, T 

 به دارند کودکانرشد بر آنهااز کدامهر که تأثیراتیو فرزندپروری
 .دهند ارائه را مختلفی الگوهایو بپردازند بررسیو بحث
 ظری پژوهشمدل ن

 
 هاروش و واد م

با استفاده از روشهای مدل یابی علی است.  4پژوهش از نوع همبستگی
شامل چند متغیر می باشند، به غیراز  در پروژه های تحقیقی که

شناخت میانگین و انحراف معیار در متغیرهای مستقل و وابسته 
ی چه رابطه ا میل داریم بدانیم که یک متغیر با متغیر دیگر اغلب

روابط متغیری را  دارد. بدان معنا که ماهیت، جهت و معناداری
بدانیم. همبستگی از ارزیابی تغییرات یک متغیر براثر تغییرات متغیر 

ضرایب همبستگی به منزله آمار توصیفی  (15) دیگر بدست می آید
ین استفاده است. ا برای توصیف ارتباط بین دو متغیر بسیار مورد

ضرایب برای پیش بینی یعنی، برآورد یک متغیر از دانسته های متغیر 

3 . Wanga 
4 . Correlation 

اضطراب  دلبستگی

 اجتماعی

سبک های 

 پرورشی

اضطراب 

 اجتماعی
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استفاده قرار می گیرند؛ متغیری را که با توجه به آن  دیگر نیز مورد
متغیری را که پیش  و1« متغیر پیش بین»پیش بینی صورت می گیرد 

 (.61)می نامند « 2مالکمتغیر »بینی شده 
در 3آماری همبستگی و تحلیل رگرسیوننظر به آنکه روش های 

 (17)محدودیت می باشد  تعیین روابط علی بین متغیرها، دارای
 و تحلیل معادالت 4براستفاده از روشهای علی مانند تحلیل مسیر

 (.31)کید ورزیده اند تا 5ساختاری
 معادالت نوع از توصیفی رابطه ای تحقیق طرح از پژوهش این در  

 آمد   عمل به استفاده طرح تحقیق ترین عنوان مناسب به ساختاری

تدوین و پیش بینی پدیده ی اضطراب اجتماعی ناشی از  پی در زیرا
ی ای سبکهچاقی در میان نوجوانان و دلبستگی با متغیرهای میانج

 و هدف پیش بینی کنندگی چند متغیر است. پرورشی می باشیم
 روش نمونه گیری و حجم نمونهو  جامعه آماری

به موضوع تحقیق حاضر که به نقش پیش بینی کنندگی  با توجه
اضطراب اجتماعی بر اساس دلبستگی با میانجی گری سبک های 

را تمامی دانش  جامعه تحقیقپرورشی در نوجوانان دختر می پردازد. 
، دارای اضافه 1399در سال ساله شهر تهران 14تا  12ان دختر آموز

روش تشکیل می دهند. 23وزن و چاق با شاخص توده بدنی باالتراز 
نمونه گیری در این پژوهش به صورت چند مرحله ای  است. در این 

پس منظوردر مرحله اول  نفر بودند بدین  200راستا حجم نمونه ، 
با افت مجوز الزم از اداره کل آموزش پرورش شهر تهران از دری

( شهر تهران و 14، 4و  8مراجعه به اداره آموزش و پرورش مناطق)
دبیرستان دخترانه دور اول مراجعه شد و بخاطر  6در مجموع به 

 شبکهغیر حضوری بودن مدارس لینک پرسشنامه ها که در 
ساله که شاخص   14تا  12بارگذاری شده بود برای دانش آموزانی بین 

BMI  د پروری بامریند نیز بود و پرسش نامه فرزن 23بیش از آنها
جهت گردآوریی اطالعات الزم در این  .، ارسال شد آنها برای والدین

پژوهش با توجه به هدف و روش انجام کار برای بررسی رابطه میان 
ی امتغیرهای اضطراب اجتماعی ، دلبستگی با میانجی گری متغیره
ر دسبک های پرورشی از پرسشنامه هایی به این منظور استفاده شد. 

این پژوهش برای اندازه گیری اضطراب اجتماعی نوجوانان ازمقیاس 
این پرسشنامه نخستین بار توسط کانور  هراس اجتماعی استفاده شد

اجتماعی تهیه شده است.  به منظور ارزیابی هراس و همکاران
 دهد که در سه حیطه عالئم این پرسشنامه نشان میتلویحات بالینی 

کند  بالینی ترس، اجتناب و عالئم فیزیولوژیک اطالعاتی را ارائه می
گذاری را دارد.  های علمی کوتاه بودن، سادگی و آسانی نمره و مزیت

زار عنوان یک اب به این ابزار با داشتن ویژگیهای باثبات روانسنجی
 م هراس اجتماعی به کار میرود. بهمعتبر برای سنجش شدت عالئ

عنوان یک ابزار غربالگری و برای آزمودن پاسخ به درمان  به عالوه
دارد و درنهایت این مقیاس در اختالل هراس اجتماعی کاربرد 

امه این پرسشن .میتواند درمانهای با کارایی متفاوت را از هم تمیز دهد
 مقیاس فرعی ای است که دارای سه ماده17یک مقیاس خودسنجی 

_________________________________  
1 . Predictor variable 
2 . Criterion variable 
3 . Regression Analysis 
4.  Path Analysis   

ماده ( 4) ماده ( و ناراحتی فیزیولوژیک7) ماده (، اجتناب 6)ترس
= به 0)ای لیکرت درجه است و در آن هر ماده براساس مقیاس پنج

بندی  درجه=خیلی زیاد( 4= زیاد،3 = تا اندازه ای،2=کم،1هیچ وجه،
 آمده برای تفسیر نمرات، نقطه برش دست شود. بر اساس نتایج به می
با کارایی 50درصد و نقطه برش 80کارایی دقت تشخیص  با 40
اضطراب اجتماعی را از افراد غیر مبتال  درصد، افراد مبتال به89

 (.18کند )  متمایز می
امه ن پرسشنای، پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همساالن

 هد نظر شددیجده است. نسخه تش ایجاد ن و گرینبرگتوسط آرمسد
است و هر بخش  نبخش پدر مادر و همساال دوپرسشنامه شامل 

ذاری مقیاس بر اساس مقیاس گ نمره .سوال تشکیل شده است12از
 موع پرسشنامه دارای سهجشود. در م می امجیکرت انلای  پنج درجه

دلبستگی به  آزموناست.  8گانگیو بی 7اطبارت ،6عامل اعتماد متقابل
( به منظور ارزیابی تصور نوجوانان در مورد 19)  والدین و همساالن

ابعاد مثبت و منفی عاطفی/ شناختی رابطه با والدین و دوستان صمیمی 
 آزمون شان بر پایه نظریه دلبستگی بالینی ساخته شده است. این

 ومیزان خصومت رابطه کیفیت اعتماد، میزان زیرمقیاس سه دارای

 بخش دو دارای آزمون اصلی ی است. البته نسخهبیگانگ احساس و

بخش ها مربوط به دلبستگی به والدین ) پدر و  از است که یکی
 مادر( و بخش دیگر مربوط به دلبستگی به دوستان است. بخش

به  مربوط بخش و گویه 12دارای والدین به دلبستگی به مربوط
 اید درآزمودنی ب گویه است که 12داراینیز دوستان دلبستگی به

درجه ای میزان مخالفت و یا موافقت خود  5 مقیاس لیکرت یک
 را با هر یک از عبارات آن مشخص کند.

در مقیاس دلبستگی به والدین و همساالن گزینه ها بدین ترتیب 
 «1 ، هرگز2 ، به ندرت3 ، بعضی اوقات4 ، اغلب اوقات5 همیشه»
 به طور مستقیمها به طور معکوس و سایر گویه 19و  7های گویه ،

نامه پرسش ر پژوهش حاضر برای تعیین پایاییدنمره گذاری می شوند.
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که ضریب آن برای 

ست دب74/0دلبستگی به همساالن  وبرای71/0دلبستگی به والدین 
 .ده استآم
این پرسشنامه اقتباسی است از ، پرسشنامه فرزندپروری بامریند 

آزادگذاری،  اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند از نظریه
 استبدادی و اقتدار منطقی والدین، برای بررسی الگوهای نفوذ و شیوه

 ماده31شامل نامه رسشپ اینفرزندپروری ساخته شده است.  های
اده به شیوه م10آزادگذاری مطلق،  شیوه به آن ماده10که است

درامر پرورش  اقتدار منطقی والدین ماده دیگربه شیوه 10استبدادی و
الزم به ذکر است، در تحقیق حاضربا استفاده .شوند فرزند مربوط می

 به دست آمده است. %82 از روش آلفا کرونباخ اعتبار پرسشنامه
 
 

 

5 . Structural Equation Analysis 
6 .trust 
7 .communication 
8 .alienation   
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 مدل آماری
تمامی متغیرها کمی و پیوسته بوده و در  پژوهش در که آنجایی از

ابتدا با استفاده از شاخص  مقیاس فاصله ای اندازه گیری می شوند.
آمار توصیفی همچون شاخص های گرایش مرکزی )نما، میانه و 

، شاخص های پراکندگی)دامنه تغییرات، واریانس و میانگین(
تک  1انحراف استاندارد( و همچنین آزمون اسمیرنوف کلموگروف

 پس از اطمینان از نرمال متغیری  به نرمال بودن متغیرها پرداخته شد.
برای بررسی  2رگرسیون چند متغیریی داده ها از مدل آمار بودن

االت و فرضیه های فرعی استفاده زمون سوو آارتباط بین متغیرها 
فرضیه های اصلی تحقیق از  آزمون راستای در همچنین شده است.

 LISREL الگویابی معادالت ساختاری با بهره گیری از نرم افزار
 فاده شده است.است 3کای مجذور شاخصهای تعیین و
و انحراف معیار و واریانس  اطالعات توصیفی نظیر میانگین ، میانه 

 ذیل آورده شده است.ول متغیرهای پژوهش محاسبه و در جد
 شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق(:  4-4جدول )

 
 

ها فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع هنگام بررسی نرمال بودن داده
-از روش کولموگروف %5سطح خطای  ها نرمال است را درداده

 کرده ایم.اسمیرنوف تست 

دهد که سطح معناداری متغیر های اصلی ، نشان می 5-4نتایج جدول 
است، بنابراین توزیع داده ها نرمال بوده و برای  05/0تحقیق بیشتر از 

شود. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها از آمار پارامتریک استفاده می
رمال بودن می توان از تکنیک مدل یابی معادالت با توجه به ن

 ساختاری با رویکرد مبتنی بر کوواریانس استفاده کرد.
به منظور بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق، از ضریب پیرسون 

وجه با ت کمک گرفته شد که جداول ونتایج آن ذیال ارائه می گردد.

تگی و ین متغیرهای دلبسب (8-4) ،( 7-4( ، )6-4به جداول )
و دلبستگی اضطراب اجتماعی ،  فرزندپروری و اضطراب اجتماعی 

رابطه  ششضریب معناداری آزمون پیرسون درهر و فرزندپروری 
و   ρ=0که حاکی از رد فرضیه  05/0( وکمتر از 000/0برابر با )

معنادار بودن رابطه ی متغیرهای پیش بین و مکنون با اضطراب 
 اجتماعی  است. 

 همبستگی.  6-4جدول 
 فرزندپروری دلبستگی  

 دلبستگی
 510/0 1 پیرسن

Sig. (2-tailed)  000/0 

N 200 200 

 فرزندپروری

 1 510/0 پیرسن

Sig. (2-tailed) 000/0   

N 200 200 

 

 
 
 

_________________________________  
1. Kolmogorov-Smirnov 
2. Multivariate Regression 

 
 
 

3. Chi-square 
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 همبستگی. (7-4جدول )

 اضطراب ا. دلبستگی 

 دلبستگی
 -610/0 1 پیرسن

Sig. (2-tailed)  000/0 

N 200 200 

 اضطراب اجتماعی

 1 -610/0 پیرسن

Sig. (2-tailed) 000/0  

N 200 200 

 
 همبستگی - (8-4جدول )

 اضطراب ا. فرزندپروری 

 فرزندپروری
 600/0 1 پیرسن

Sig. (2-tailed)  000/0 

N 200 200 

 اضطراب اجتماعی

 1 600/0 پیرسن

Sig. (2-tailed) 000/0  

N 200 200 

 ضرایب استاندارد
در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول این ضرایب در واقع نشان دهنده 
بارهای عاملی بین هر متغیر مکنون مرتبه اول و سؤال های)متغیرهای 

ضریب استاندارد مسیر بین . باشندمشاهده پذیر(  مربوط به آن می
-( است. بنابراین می-32/0اضطراب اجتماعی برابر با )و  دلبستگی

اضطراب درصد از تغییرات  32به میزان  دلبستگیتوان نتیجه گرفت 

در مسیر و منفی و معنادار دارد. را تبیین می کند و ارتباط اجتماعی
غیرمستقیم با میانجیگری متغیرمکنون فرزندپروری ، ضریب 

ستگی به فرزندپروری در حاصلضرب مسیر دلب، استاندارد مسیر 
  .است  - 46/0  مسیر فرزندپروری به اضطراب اجتماعی وبرابر با

 ( مدل نهایی روابط متغیرهای آشکار و مکنون پژوهش بهمراه ضرایب استاندارد مسیر1-1نمودار)
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 نتیجه گیری
اضطراب اجتماعی برابر با و  ضریب استاندارد مسیر بین دلبستگی

 32توان نتیجه گرفت دلبستگی به میزان ابراین می( است. بن-32/0)
منفی  درصد از تغییرات اضطراب اجتماعی را تبیین می کند و ارتباط

در مسیر غیرمستقیم با میانجیگری متغیرمکنون  و و معنادار دارد
فرزندپروری ، ضریب استاندارد مسیر ، حاصلضرب مسیر دلبستگی 

 ره اضطراب اجتماعی وبراببه فرزندپروری در مسیر فرزندپروری ب
و به وضوح از قدرت تبیین بیشتری  (0.63()-0.74=) - 46/0با  

 برخورداراست. %46برابر با 
پژوهش حاضر نشان داد که دلبستگی با اضطراب اجتماعی رابطه 

 باشد.  می( 22، 21، 20های پیشین ) همسو با یافته منفی دارد که

والدین مقتدر هم از لحاظ درخواست کنندگی باال هستند و هم از 
لحاظ پاسخ دهندگی درسطح باالیی قرار دارند، آنها مقررات واضحی 
 را برای رفتار های فرزندان خود وضع می کنند و از آنها توقع اطاعت

ر منطقی به دارند ولی در عین حال با گرمی و مهربانی و به طو
دلیل فرزندان  خواسته های کودکان خود توجه می کنند و به همین

آنها از لحاظ اعتماد به نفس، قدرت کنترل خواسته ها، سازگاری با 
افراد دیگر، حس کنجکاوی وخالقیت به مراتب از سبک دیگر 
سالم تر و بهتر هستند. در سبک تربیتی مقتدرانه فرزندان می آموزند 

از پیامد عمل خود دست به اقدام زده و نتیجه اینکه  که بدون ترس
ر د تحول استقالل در این کودکان رشد بیشتری می کند و از این رو

 .موقعیت های اجتماعی دچار هراس اجتماعی و ترس نخواهند شد
معنادار بین سبک  یرابطه درخصوص نتایج پژوهش حاضر همچنین 

 ایج مطالعات پیشین ؛  ل اضطراب اجتماعی با نتالدلبستگی و اخت
پژوهش حاضر نشان داد که دلبستگی عالوه بر این ، ( 17، 16، 15)

 ین های پیش همسو با یافته با اضطراب اجتماعی رابطه منفی دارد که
تر  ایینپ اند دلبستگی با سطوح طورکلی پژوهشها نشان داده . بهاست

                                        نوجوانان رابطه دارد و اضطراب اجتماعی میان کودکان
 نیز نشان دادند نوجوانان با دلبستگی ، (23) همچنین( 20، 19، 18)

 .کنند اضطراب اجتماعی کمتری را گزارش می

مشخص می شود گروه عادی نمره با بررسی میانگین میان دو گروه 
 .باالتری را در سبک سهل گیرانه دارا می باشد

گیر درمیزان پاسخ گری باال و در میزان درخواست  والدین سهل
والدین سهل گیر حالت گرم و  .کنندگی و مطالبه گری پایین هستند

رفتار فرزندان خود دارند در واقع آنها به  پذیرایی را نسبت به
دان خود پاسخ می دهند، به فرزندان خود اجازه می نیازهای فرزن

رفتار خودشان را تنظیم کرده و تصمیمات شان را خودشان  دهند که
 در سطح پایینیی بگیرند. ولی از لحاظ کنترل کنندگ

ل گری باال و دادن استقال شاید بتوان گفت به جهت پاسخ .قرار دارند
 فرزندان تاثیر کمتریاضطراب اجتماعی در  به فرزندان در ابتال به

 دارای همخوانی با یافته آمده از این پژوهش نتایج بدست. داشته باشد
ک فرزند باستفاده از س( نشان داد، 24پژوهش زهره ای  )های 

های اجتماعی،  در موقعیت پروری مقتدرانه باعث میشود که فرد
 هترس از ارزیابی کمتر و همچنین اجتناب و پریشانی کمتر و درنتیج

نوجوانانی که والدینی با سبک  کمتری را تجربه کرده اضطراب
تربیتی مقتدر دارند نسبت به نوجوانان دیگر از اضطراب اجتماعی 

کمتری برخوردارند. این نکته مبین این است که والدین مقتدر در 
حالی که روش های کنترلی را به فرزندان خود اعمال کرده ، در 

فرزندان خود توضیح می خواهند و کنترل مورد انجام رفتارهایی از 
خود را همراه با رابطه ای گرم و پاسخگو بر فرزندان خود اعمال 

 نتایج دارای همخوانی با آمده از این پژوهش نتایج بدستمی کنند.
ک فرزند بساست که نشان داد  2011 علیزاده و همکاران پژوهش 

اشته تأثیر گذبت ثای م گونه رشد کودکان به پروری مقتدرانه بر
 که تا نوجوانی نیز ادامه دارد. والدین مقتدر هر دو ویژگی تقاضا و

پذیرندگی را دارا میباشند و کودکان آنها مشکالت رفتاری کمتری 
ل اند. در مقاب مدرسه داشته داشته و موفقیت تحصیلی بیشتری در

ستند، ود هخوالدین سهل گیر فاقد ویژگی تقاضاکنندگی از فرزندان 
ته های با یافمشکالت رفتاری در فرزندان آنها بیشتر است.  تیجهدرن

سازگاری و فرزندپروری سبکهای رابطه عنوان تحت  (25) وانگوا
 بررسیهمسواست وی در  چینی شهری نوجوانان در رفتاری وعلمی 
 رفتاری و آموزشی نتایجو فرزندپروری هایسبک بین رابطه

 چین،در شهرستان دو در هشتم کالس آموزاندانش در اننوجوان
 مطلوب، فرزندپروری هایسبک چینی ومادر پدر اکثر که یافتدر

 .کنندمی اتخاذمعتبر یا دموکراتیک فرزندپروری هایسبک مانند
و ر پدمیان در بهینه ای شیوه دموکراتیک، پروری فرزند های شیوه 
ضریب استاندارد مسیر بین  .استچینی شهرهای پسران مادر 

( است. بنابراین -32/0)  اضطراب اجتماعی برابر با و  دلبستگی
درصد از تغییرات  32توان نتیجه گرفت دلبستگی به میزان می

 منفی و معنادار دارد. اضطراب اجتماعی را تبیین می کند و ارتباط
م با میانجیگری متغیرمکنون فرزندپروری ، در مسیر غیرمستقی اما

ضریب استاندارد مسیر ، حاصلضرب مسیر دلبستگی به فرزندپروری 
و  - 46/0برابر با   در مسیر فرزندپروری به اضطراب اجتماعی و

 .استبرخوردار %46به وضوح از قدرت تبیین بیشتری برابر با 
 

 موازین اخالقی 
ایت آگاهانه شرکت مالحظات اخالقی درپژوهش با جلب رض

کنندگان رعایت شده است. همچنین به افراد درباره ی محرمانه بودن 
 نتایج اطمینان داده شد.

 
 سپاسگزاری

اززحمات مدیران، کارکنان مدارس و کارکنان مناطق آموزش و 
لینک پرورش ، که امکان اطالع رسانی و دردسترس قراردادن 

آوردند ، صمیمانه  پرسشنامه در سیستم دانش آموزان را فراهم
 سپاسگزاری می نماید.

 
 فعاتعارض من

 بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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