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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر آزمون الگوی رابطه دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختالل اضطراب اجتماعی ،با نقش
میانجیگری راهبرد مقابلهای هیجانمدار بود.
روش :جامعه آماری پژوهش کلیه دانشآموزان دختر پایه اول دبیرستانی در شهرستان تبریز بود .نمونه پژوهش  233دانشآموز بود که به
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامههای دلبستگی به والدین و همساالن ،مقیاس ادراک
کودکان از تعارض بین والدین ،پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا و مقیاس اختالل اضطراب اجتماعی نوجوانان گردآوری شدند.
مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم الگوی پیشنهادی پژوهش ،به ترتیب ،با استفاده از روشهای تحلیل مسیر و بوت استرپ آزمون شد.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین ،پیشایندهای راهبرد مقابلهای هیجانمدار در
دانشآموزان هستند .همچنین ،پژوهش حاضر نشان داد که راهبرد مقابلهای هیجانمدار پیشایند مثبت اختالل اضطراب اجتماعی است.
مسیرهای مستقیم دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختالل اضطراب اجتماعی معنیدار نبودند .با این حال ،یافتهها نشان
داد که مسیرهای غیرمستقیم دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختالل اضطراب اجتماعی ،با میانجیگری راهبرد
مقابلهای هیجانمدار معنیدار هستند .یک الگوی اصالحی نیز برای دادهها آزمایش شد و برازش باالتری از الگوی اصلی داشت.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض والدینی ،اضطراب
اجتماعی کودکان را به شکل غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
واژههای کلیدی :دلبستگی به والدین ،ادراک از تعارض بین والدین ،اختالل اضطراب اجتماعی ،راهبرد مقابلهای هیجانمدار
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به این روابط را تعیین میکند [ .]14برای مثال ،والدین یا
مراقبان کودکان دلبسته ناایمن ،به جای آنکه منبع اولیهای
از ایمنی و حمایت باشند ،منبع خطر یا آسیب کودک شده و
او را به سمت تعارض الینحل هدایت میکنند؛ در واقع،
وقتی نوزادان و کودکان در هنگام احساس فشار ،از سوی
مراقبان اولیه هیچ گونه ایمنی و حمایتی را دریافت نکنند،
ممکن است اضطراب یا عصبانیت مزمن را تجربه کرده و
در اعتماد به دیگران دچار مشکالتی شوند [ .]15نتایج
مطالعات بارنت ،شافسما ،گازمن و پارکر ]16[ 2در این زمینه
نشان داد دلبستگی ناایمن مادر-کودک در  1سالگی که با
استفاده از روش موقعیت ناآشنا اندازهگیری شده بود ،با
گزارش معلم از اضطراب کودک در سن  5سالگی ،رابطه
داشت .بخشی از یافتههای مطالعه طولی شاو ،کینان ،وندرا،
دلینکوآدری و گیاونلی ]17[ 4نیز ارتباط بین دلبستگی
بدسازمانیافته و نشانهشناسی اضطراب در کودکان را
حمایت کرده است.
عالوه بر دلبستگی به والدین ،برخی شواهد نشان میدهد
کودکانی که در بافت تعارض والدینی 5گرفتار میشوند،
اغلب پرخاشگری ،مشکالت رفتاری و افسردگی را نشان
میدهند .تعارض والدینی به عنوان ادراک نوجوانان از ابعاد
(ویژگیهای تعارض) ،پاسخ به (تهدید به خود) و تفسیر
(خودسرزنشی) تعارض تعریف شده است [ .]18تعارض
والدینی ممکن است از سرزنش یک والد نسبت به دیگری
تا حملههای کالمی بد ،از تهدید به خشونت تا خشونت
واقعی و از مشاجرههای ماهرانه برای ماندن (وفاداری) تا
درخواست صریح و در مأل عام برای ماندن از یک والد را
شامل شود .همه تعارضها و بیشتر خصومتهای شدید،
فراگیر و آشکار بین والدین ،عوارض جبرانناپذیری بر
کودکان دارند [ .]19به عبارتی ،محیط امن عاطفی خانواده
به عنوان یک عامل خانوادگی ،بر کاهش مشکالت هیجانی
کودکان در زمینه کشمکشهای والدین نقش دارد ،ولی
ارزیابی منفی کودک از کشمکشهای پدر و مادر به عنوان
یک عامل خطر درونی این تأثیر را از میان میبرد [.]31
نتایج پژوهشها نیز نشان داده است که کیفیت روابط

مقدمه
اختالل اضطراب اجتماعی 1به عنوان ترس شدید از
ارزیابیهای منفی که منجر به ناراحتی افراطی و خودآگاهی
بیش از حد در موقعیتهای اجتماعی روزمره میشود،
تعریف شده است [ .]1افراد دچار اختالل اضطراب اجتماعی،
به طور مکرر در محیط کار ،مدرسه و دوستیها و روابط
صمیمانه ،اختالل قابل توجهی را گزارش میکنند .اختالل
اضطراب اجتماعی با عزتنفس پایین ،ترس از ارزیابی و
کیفیت زندگی ضعیف ارتباط دارد [ 2 ،3و  .]4الگوهای
شناختی اختالل اضطراب اجتماعی نیز در سببشناسی و
درمان آن ،بر نقش باورهای ناسازگارانه خصوصاً باورهای
ناسازگارانه مربوط به احتمال و ارزش عملکرد ضعیف در
موقعیتهای اجتماعی تأکید دارد [ .]3برای مثال ،افراد دچار
اختالل اضطراب اجتماعی اغلب بر این باورند که فاقد
مهارتهای اجتماعی الزم برای تعامل نرمال با دیگران
هستند [ ]5و رفتار نامناسب ،پیامدهای فجیعی به دنبال دارد
[ .]6آنها برای عملکرد اجتماعی خود ،معیارهای بسیار
افراطی در نظر میگیرند و معتقدند که خودارزشیشان
مشروط به ارزیابی مثبت دیگران است [ 7و .]8
در مورد علل و عوامل اثرگذار بر اختالل اضطراب اجتماعی،
برخی از صاحبنظران معتقدند که خانواده و سازوکارهای
آن یکی از عوامل اجتماعی مهمی است که باید مورد
مطالعه قرار گیرد .روانشناسان نیز معتقدند والدین نقش
مهمی در شکلدهی سالمت هیجانی کودکان ،خصوصاً در
دوران کودکی اولیه دارند [ 9و  .]11به طوری که یکی از
عوامل بالقوه سببساز در بروز اختالالت اضطرابی کودکان،
دلبستگی ناایمن 3کودک به مراقبانش است [ .]11بر اساس
تئوری دلبستگی ،افراد ذاتاً برای جستجوی آسایش و ایمنی،
خصوصاً از نوع دلبستگی مستعد هستند [ .]13سازه
دلبستگی این که افراد چگونه استرس برآمده از روابط بین
فردی را ادراک میکنند ،به آن واکنش نشان میدهند و یا
با آن مقابله میکنند ،تبیین میکند [ .]12طبق این تئوری،
کودکان ،دارای سوگیری انحرافی برای رفتار به روشی
هستند که باعث تسهیل نزدیکی آنان به مراقبانشان شود؛
در این میان ،حساسیت پاسخ مراقبتکنندگان ،ایمنی کودک

3- Barnett, Schaafsma, Guzman & Parker
& 4- Shaw, Keenan, Vondra, Delliquadri
Giovanelli
5- interparental conflict

1- social anxiety disorder
2- insecure attachment
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اشاره شد ،نمونهای از عوامل تأثیرگذار اجتماعی و خانوادگی
هستند .در این زمینه ،روانشناسان بر این باورند که الگوی
والدینی کنترلگر/محافظتی در رشد راهبردهای مقابلهای
مثبت هیچ گونه کارایی ندارد؛ زیرا کودکانی که در معرض
نگرشهای کنترلکنندگی/حفاظتی والدین (کسانی که
نقش مهمی در رشد اجتماعی کودکان دارند) هستند؛ اعتماد
به نفس ندارند و نمیتوانند از راهبردهای مقابلهای مثبت
که خیلی مهم هستند ،استفاده کنند .در حالی که نگرشها و
رفتارهای مثبت والدین همچون صرف زمان با کودک،
نزدیکی فیزیکی و هیجانی مداوم و پذیرش حقوق شخصی
کودکان در تحقق روابط سالم و حل مسأله کارآمد کودکان
در آینده ضروری هستند [ .]39در این زمینه ،نتایج پژوهش
قرهباغی ،آگیالروفایی و اللهیاری [ ]31نشان داد که ارزیابی
شناختی منفی کودک از تعارض بین والدین ،از طریق نقش
واسطهای مقابله هیجانمدار کودک ،با سالمت جسمی و
سالمت روانی-اجتماعی کودک رابطه دارد .هاشمی و
جوکار [ ]38نیز ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
دلبستگی به والدین به واسطه راهبرد مقابلهای کنارهگیری،
تابآوری هیجانی را به شکل مثبت و به واسطه راهبرد
مقابلهای اجتنابی و تنظیم شناختی منفی ،تابآوری هیجانی
را به شکل منفی پیشبینی میکند .بنابراین ،با توجه به
نقش دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین بر
اختالل اضطراب اجتماعی ،و اهمیت اثرگذاری سازه
راهبردهای مقابلهای هیجانمدار بر اختالل اضطراب
اجتماعی و اثرپذیری این سازه از متغیرهای خانوادگی؛
مطالعه در زمینه رابطه دلبستگی به والدین و ادراک از
تعارض بین والدین با در نظر گرفتن راهبرد مقابلهای
هیجانمدار به عنوان میانجیگر این رابطه ،میتواند
اطالعات مهمی در جهت شناخت هر چه بیشتر نحوه
تأثیرگذاری این متغیرها بر اختالل اضطراب اجتماعی داشته
باشد .در نتیجه ،با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ذکر شده ،هدف اساسی پژوهش حاضر ،آزمایش الگوی
رابطه دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با
اختالل اضطراب اجتماعی ،با در نظر گرفتن نقش
میانجیگری راهبرد مقابلهای هیجانمدار بود.

زوجین ،پیشبین اضطراب کودک در آینده است .برای
مثال ،رضایت زناشویی والدین در  1سالگی کودک،
پیشبین اضطراب کودک در  4سالگی است [.]31
عالوه بر این ،براساس نظریه بین فردی اختالل اضطراب
اجتماعی ،افراد دارای اضطراب اجتماعی در مهارتهای
اجتماعی به نوعی دچار مشکل هستند .این افراد
مهارتهای اجتماعی خود را بیشتر به صورت منفی
درجهبندی میکنند؛ همچنین ،ترس از کاهش روابط
میتواند در ایجاد اختالل اضطراب اجتماعی نقش داشته
باشد یا میتوان این گونه تبیین کرد که وقتی افراد در
موفقیت انجام دادن خواستههای خود دچار تردید میشوند با
اختالل اضطراب اجتماعی روبرو میگردند [ .]33به عبارتی،
یکی از عوامل بالقوه سببساز اختالل اضطراب اجتماعی،
راهبردهای مقابلهای اتخاذ شده توسط افراد در مواجهه با
شرایط فشارزا است .مقابله ،1به معنای تالش رفتاری و
شناختی در مواجهه با رویدادهای استرسآور است [.]32
همچنین ،مقابله به فرآیندهای ارزیابی (هیجانمدار) و یا
اعمالی که با هدف تغییر مطالبات بیرونی به وسیله رفتار
(مسألهمدار) انجام میگیرد ،اشاره دارد [ .]34محققان
معتقدند که مقابله هیجانمدار اثربخشی کمتری دارد و
برخالف مقابله مسألهمدار که با سازگاری روانی-اجتماعی
مثبت همراه است ،به احتمال بیشتری آسیبهای
روانشناختی و پیامدهای روانی-اجتماعی ضعیف را به دنبال
داشته و با جنبههای منفی سالمت ،همچون اختالل
اضطراب ،افسردگی و ناراحتیهای جسمانی در حال
افزایش ،ارتباط دارد [ .]35روانشناسان نیز در درمان اختالل
اضطراب اجتماعی ،اغلب حامی استفاده از راهبردهای
مقابلهای سازگارانه هستند ،چون این راهبرد توانسته است
حداقل بخشی از کاهش میزان اختالل اضطراب اجتماعی را
که به دنبال درمان شناختی-رفتاری رخ میدهد ،تبیین کند
[ 36و .]37
علیرغم تأثیر مستقیم راهبردهای مقابلهای ناسازگارانه بر
اختالل اضطراب اجتماعی ،به اعتقاد برخی از صاحبنظران
درک بهتر فرآیندهای مقابلهای در کودکان و نوجوانان ،نیاز
به بررسی عوامل و بافتهای تأثیرگذار اجتماعی دارد []38؛
و در این میان ،سبکهای دلبستگی و تعارض والدینی که
1- coping
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هاشمی و جوکار [ ]38در پژوهش خود ،با انجام تحلیل
عاملی روی این پرسشنامه ،شاخص  KMOرا  1/85و
مقدار مجذور خیدو در آزمون کرویت بارتلت را  5/42به
دست آوردند که در سطح  P<1/111معنیدار بوده و
نشاندهنده کفایت نمونهگیری و ماتریس همبستگی
گویههای مقیاس است .این محققان ضریب آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاس دلبستگی به والدین را نیز  1/81به دست
آوردند .در این پژوهش نیز برای تعیین پایایی خرده مقیاس
دلبستگی به والدین از روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف
اسپیرمن-برون استفاده شد که به ترتیب  1/78و1/59به
دست آمد.
 -3مقیاس ادراک کودکان از تعارض بین والدین:)CPIC( 4
گریچ ،سید و فینچام ]23[ 5این مقیاس را بر مبنای الگوی
چهارچوب شناختی مبتنی بر بافت ،برای سنجش تعارض
زناشویی از گزارشات کودکان ،یعنی ویژگیهای تعارض یا
ابعاد تعارض والدین از دید کودک (شامل مقیاسهای تکرار،
شدت ،حل مسأله و محتوای تعارض) و واکنش کودک به
تعارض یا تفسیر تعارض (شامل احساس تهدید ،کارآمدی
مقابله و خود مقصربینی) برای سنین  11سال و باالتر
طراحی کردند .این پرسشنامه  51سؤال دارد و روی مقیاس
لیکرت  2درجهای قرار دارد .در پژوهش حاضر از خرده
مقیاس مربوط به ویژگیهای ادراک از تعارض والدین از
دید کودک استفاده شد .قرهباغی و وفایی [ ]23پایایی این
مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای جمع
مقیاس ویژگیهای تعارض  ،1/77جمع مقیاس تفسیر
تعارض  1/61و ارزیابی تعارض یا کل مقیاسها  1/84به
دست آوردند .در این پژوهش برای تعیین پایایی خرده
مقیاس ویژگیهای تعارض از دید کودک از روشهای
آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن-برون استفاده شد که به
ترتیب  1/81و  1/76به دست آمد.
6
 -2پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا (:)CISS
اندلر 7و پارکر [ ]22این پرسشنامه را با هدف ارزیابی انواع
سبکهای مقابلهای افراد در موقعیتهای استرسزا به سه
صورت سبکهای مقابلهای مسألهمدار ،هیجانمدار و

روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر توصیفی به روش
همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود .رایت ]21[ 1که برای
اولین بار این روش را مطرح کرد ،سه مفروضه برای این
روش بیان کرده است .او معتقد است که در روش تحلیل
مسیر ،همه روابط باید خطی باشند .اثرات مستقیم یک
متغیر به دیگری باید در قالب دیاگرام مسیر مشخص شوند.
در نهایت این که متغیرها نباید ترکیبی از مؤلفههایی باشند
که در مقایسه با متغیرهای دیگری که در مدل وجود دارند
به روش متفاوتی عمل کنند ،از طرفی آنها باید یک کل را
تشکیل دهند .در پژوهش حاضر هر سه مفروضه تحلیل
مسیر محقق شده است.
آزمودنیها  :جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشآموزان
دختر سال اول نظری دبیرستانهای دولتی ناحیه 2
شهرستان تبریز بود که در نیمسال اول تحصیلی 1292-94
مشغول به تحصیل بودند؛ و بر اساس حجم جامعه ،از جدول
مورگان  233نفر به عنوان نمونه انتخاب شد .در این
پژوهش ،جهت آزمایش الگوی پیشنهادی ،از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به
این صورت که ،ابتدا از بین کلیه دبیرستانهای دولتی
دخترانه ناحیه  2آموزش و پرورش شهرستان تبریز2 ،
دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شد .سپس از هر
دبیرستان انتخاب شده 2 ،تا  4کالس به صورت تصادفی
انتخاب شد .خوشه نهایی پژوهش را دانشآموزانی که در
کالسهای انتخاب شده حضور داشتند ،تشکیل داد.
ابزار
 -1پرسشنامه دلبستگی به والدین و همساالن:)IPPA( 3
این پرسشنامه توسط آرمسدن و گرینبرگ ]21[ 2تهیه شده
و شامل  34گویه میباشد که برای اندازهگیری میزان
دلبستگی ادراکی از روابط با والدین و همساالن در نوجوانان
و بزرگساالن طراحی شده است .این پرسشنامه ،یک ابزار
خودسنجی با مقیاس لیکرت  5قسمتی از کامالً مخالفم =1
تا کامالً موافقم = 5میباشد .در این پژوهش از خرده
مقیاس دلبستگی به والدین این پرسشنامه استفاده شد.

4- Children’s Perception of Interparental Conflict
5- Grych, Seid & Fincham
6- Coping Inventory for Stressful Situations
7- Endler

1- Wright
2- Inventory of Parent and Peer Attachment
3- Armsden & Greenberg
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اجتنابی طراحی کردند .این آزمون شامل  48سؤال است که
هر  16سؤال به یکی از ابعاد مقابله مربوط است و پاسخ به
هر سؤال بر اساس یک مقیاس  5درجهای لیکرت از هرگز
تا خیلی زیاد مشخص میشود .شکری و همکاران [ ]22در
پژوهشی که به بررسی ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه پرداختند به این نتیجه رسیدند که با انجام تحلیل
عامل تأییدی ،الگوی سه عاملی این پرسشنامه نشاندهنده
برازندگی قابل قبول آن با دادهها است .همچنین ،آنها
پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ از
 1/71تا  1/86به دست آوردند که نشاندهنده سطوح باالی
همسانی درونی برای خرده مقیاسهای آن است .در این
پژوهش تنها خرده مقیاس سبک مقابلهای هیجانمدار این
پرسشنامه به کار بسته شد .برای تعیین پایایی این خرده
مقیاس نیز از روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن-
برون استفاده شد که به ترتیب  1/82و  1/81به دست آمد.
 -4مقیاس اختالل اجتماعی نوجوانان :)SAS-A( 1این
مقیاس شامل  38سؤال است که نگرانیها ،ترسها و
رفتارهای اجتنابی نوجوانان را در موقعیتهای اجتماعی
مختلف مثل تعامل با دوستان و در مدرسه ،اندازهگیری
میکند .مقیاس مزبور مشتمل بر دو خرده مقیاس درک و
ترس از ارزیابی منفی ( 15سؤال) و تنش و بازداری در
برخورد اجتماعی ( 12سؤال) است [ .]36خدائی ،شکری،
پاکلک ،گراوند و طوالبی [ ]24در پژوهش خود که به
تحلیل عاملی تأییدی این پرسشنامه پرداخته بودند به این
نتیجه رسیدند که ساختار دو عاملی آن برازش خوبی با
دادهها دارد .همچنین ،آنان ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر
مقیاسهای درک و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری
در برخورد اجتماعی و نمره کلی اختالل اضطراب اجتماعی
را به ترتیب  1/68 ،1/84و  1/82به دست آوردند .در این
پژوهش از خرده مقیاس درک و ترس از ارزیابی منفی این
مقیاس استفاده شد که پایایی آن به روشهای آلفای
کرونباخ و تنصیف اسپیرمن-برون به ترتیب  1/87و 1/84
به دست آمد.
روند اجرای پژوهش :برای جمعآوری اطالعات به
دبیرستانهایی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند،
مراجعه شد .سپس ،پرسشنامهها در آن کالسهایی که به

طور تصادفی انتخاب شده بودند ،جهت تکمیل در اختیار
آزمودنیها (به تعداد  233نفر) قرار داده شد .همچنین ،به
منظور رعایت اخالق پژوهش ،هدف از انجام پژوهش،
کاربرد اطالعات جمعآوری شده و این مطلب که اصل
رازداری در مورد اطالعات شخصی رعایت خواهد شد ،به
آزمودنیها توضیح داده شد.
یافته ها
برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار
و ماتریس همبستگی) و استنباطی (تحلیل مسیر و روش
بوت استرپ )3استفاده شد که نتایج آنها در زیر ارائه شده
است .میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین
متغیرها در جدول  1ارائه شده است.

1- Social Anxiety Scale for Adolescents

3- bootstrap
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1
3

جدول  )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
1
انحراف معیار
میانگین
متغیرها
1
6/87
48/61
دلبستگی به والدین


-1/41
5/69
21/13
ادراک از تعارض بین والدین

2

3

4

1

2

راهبرد مقابلهای هیجانمدار

48/17

11/51

-1/23

-1/36

1

4

اختالل اضطراب اجتماعی

47/56

11/18

-1/36

1/18

1/63

1

** همبستگی در سطح  1/11معنیدار میباشد.

متغیرهای پژوهش معنیدار است .به عالوه ،در پژوهش
حاضر ،به منظور بررسی اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش
از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  AMOSنسخه 16
استفاده شد .نمودار یک ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی
پژوهش را نشان میدهد.

همانطور که جدول یک نشان میدهد ،باالترین میانگین
(و انحراف معیار) مربوط به دلبستگی به والدین (و اختالل
اضطراب اجتماعی)  )11/18( 48/61و پایینترین میانگین
(و انحراف معیار) مربوط به ادراک از تعارض بین والدین
 )5/69( 21/13است .همچنین ،بر اساس نتایج تحلیل
همبستگی جدول یک ،مقادیر ضریب همبستگی همه
-0/00

دلبستگی به والدین

-0/62

اختالل اضطراب
اجتماعی

0/95

راهبرد مقابلهای
هیجانمدار
0/62

ادراک از تعارض بین
والدین

0/000
-

نمودار )1ضرایب مسیر استاندارد الگوی پیشنهادی پژوهش

شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFI=1/81شاخص برازش
افزایشی ( )IFI=1/81و شاخص جذر میانگین مجذورات
خطای تقریب ( ،)RMSEA=1/29از برازش ضعیفی با
دادهها برخوردار است و الگو نیاز به اصالح دارد .بنابراین ،در
اصالح الگو ،مسیر دلبستگی به والدین با اختالل اضطراب
اجتماعی و ادراک از تعارض بین والدین با اختالل اضطراب
اجتماعی از الگو حذف شدند و بعد از آن ،الگوی اصالح
شده دوباره مورد آزمون قرار گرفت .آزمون الگوی اصالح
شده نیز در دو گام صورت گرفت .در گام اول ،ضرایب مسیر
استاندارد و سطح معنیداری الگوی اصالح شده پژوهش
مورد بررسی قرار گرفت .نمودار دو ،ضرایب مسیر استاندارد
الگوی اصالح شده را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار یک مشاهده میشود ضرایب
استاندارد همه متغیرهای پژوهش ،به جز متغیرهای
دلبستگی والدین به اختالل اضطراب اجتماعی و ادراک از
تعارض بین والدین به اختالل اضطراب اجتماعی ،در سطح
 p<1/111معنیدار هستند .همچنین ،برازندگی مدل
پیشنهادی پژوهش بر اساس شاخصهای برازش نیز
ارزیابی شد .بررسی مقادیر شاخصهای برازش الگوی
پیشنهادی نشان داد که شاخصهای نیکویی برازش ،شامل
مجذور خی ( )=47/51با درجه آزادی  ،df =1مجذور
x2

خی نسبی ( ،) df =47/51شاخص نیکویی برازش
( ،)GFI=1/92شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
( ،)AGFI=1/21شاخص بنتلر-بونت (،)NFI=1/81
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-0/62

اختالل اضطراب
اجتماعی

0/26

دلبستگی به والدین

راهبرد مقابلهای
هیجانمدار
ادراک از تعارض بین
0/62

 =2/262
df = 2

والدین

x2

df = 1/131
GFI =0/22
AGFI = 0/29
NFI = 0/22
CFI = 0/22
IFI = 0/22
RMSEA=0/02

نمودار )2ضرایب مسیر استاندارد و شاخصهای برازش
الگوی اصالح شده پژوهش

میکند و با اینکه نمونههای بوت استرپ دارای اندازه
مشابهی از نمونه اصلی هستند ،اما ممکن است بعضی از
نمرهها را اصالً شامل نشود و یا بعضی از نمرهها به طور
مجدد در چندین نمونه تکرار شوند [ .]26جدول دو نتایج
بررسی روابط غیرمستقیم با روش بوت استرپ را نشان
میدهد.

همانطور که نمودار دو نشان میدهد ،در الگوی اصالح
شده ،مسیرهای غیرمعنیدار از مدل حذف شدند .همچنین،
مسیرهای معنیدار نیز در سطح  p<1/111معنیدار بودند.
در گام دوم ،برازندگی الگوی اصالح شده پژوهش که شامل
محاسبه شاخصهای برازش است ،ارائه شده است .نمودار
دو ،شاخصهای برازش الگوی اصالح شده پژوهش را
نشان میدهد .نتایج به دست آمده از برازندگی الگوی
اصالح شده در نمودار دو نشان میدهد که همه
شاخصهای نیکویی برازش حاصل از آزمون الگوی اصالح
شده ،به طور معنیداری برازنده دادهها هستند و بنابراین،
الگوی اصالح شده از برازندگی خوبی با دادهها برخوردار
است .همچنین ،جهت بررسی روابط میانجیگری بین
متغیرهای پژوهش از روش بوت استرپ در برنامه ماکرو
پریچر و هیز 1استفاده شد .روش بوت استرپ روشی
ناپارامتریک است که از طریق نمونهگیری مجدد به برآورد
خطاهای استاندارد میپردازد [ ]25و هیچ مفروضهای در
مورد نرمال بودن توزیع نمونهگیری اثرهای غیرمستقیم
ندارد .روش نمونهگیری مجدد به این معنا است که روش
بوت استرپ تعداد زیادی نمونه را از نمونه اصلی انتخاب
1- Macro of Preacher & Hayes
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جدول  )2نتایج بوت استرپ مسیرهای غیرمستقیم پژوهش در الگوی اصالح شده
مسیرها

داده

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

حد باال

حد پایین

1
دلبستگی به والدین ← راهبرد مقابلهای
هیجانمدار←اختالل اضطراب اجتماعی
 3ادراک از تعارض بین والدین ←راهبرد مقابلهای
هیجانمدار←اختالل اضطراب اجتماعی

-1/216

-1/216

-1/1119

1/165

-1/196

-1/453

1/23

1/216

-1/112

1/172

1/462

1/178

مندرجات جدول دو حاکی از معنیداری مسیرهای
غیرمستقیم دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین
والدین با اختالل اضطراب اجتماعی ،با میانجیگری راهبرد
مقابلهای هیجانمدار است .سطح اطمینان برای فاصله
اطمینان 95 ،و تعداد نمونهگیری مجدد بوت استرپ1111 ،
است .با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصلهها (حد باال
و پایین) قرار گرفته است ،این روابط میانجیگری معنیدار
هستند.
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دلبستگی به والدین و
ادراک از تعارض بین والدین با اختالل اضطراب اجتماعی،
با در نظر گرفتن نقش میانجیگری راهبرد مقابلهای
هیجانمدار انجام گرفت .یافته پژوهش حاضر نشان داد
دلبستگی به والدین با راهبرد مقابلهای هیجانمدار رابطه
منفی معنیداری دارد .این یافته با نتیجه پژوهش برنبام و
جیمز ]27[ 1همسو است و به لحاظ نظری با تئوری
دلبستگی بالبی [ ،]28مبنی بر تأثیر دلبستگی ایمن بر سبک
مقابلهای آتی کودکان ،همخوانی دارد .در تبیین این یافته
میتوان چنین گفت که توجه ناکافی والدین و به طور کلی
داشتن نگرش و رفتارهای منفی ،راهبردهای مقابلهای
کودکان را با خطر مواجه میکند [ .]14همچنین ،براساس
نظر بالبی [ ]28سیستم رفتاری دلبستگی در مواقع استرس
و بیماری فعال میشود؛ بنابراین ،دلبستگی به عنوان یک
سیستم انگیزشی با اهمیت که در فرآیندهای مقابلهای پویا
درگیر است مورد مالحظه قرار میگیرد .افراد با دلبستگی
دوسوگرا دائم نگران طرد شدن از سوی دیگران هستند و به
احساس درماندگی و اضطرابشان آگاهی دارند ،از این رو
رفتارهایشان در جهت کاهش احساسات ناخوشایندی که
زمینه سبک مقابلهای هیجانمدار است ،خواهد بود .به

عبارت دیگر ،افرادی که دلبستگی ایمن دارند ،هیجانهای
مثبت همراه با عملکرد رو به افزایش در تکلیف حل مسأله
خالق را نشان میدهند؛ اما افرادی که دلبستگی بیثبات و
اندیشناکی دارند ،واکنش روانشناختی مخالفی نشان داده و
عملکرد کاهشی در این زمینه دارند [ 29و  .]41برنبام و
جیمز [ ]27نیز نشان دادند کودکانی که خودشان را از نظر
هیجانی و جسمانی در یک محیط خطرناک و ناایمن
میبینند و همچنین ،کسانی که برای بیان احساساتشان
تشویق نمیشوند ،نمیتوانند به طور موفقیتآمیزی با
مشکالت هیجانیشان مقابله کنند.
عالوه بر این ،در پژوهش حاضر رابطه ادراک از تعارض بین
والدین با راهبرد مقابلهای هیجانمدار مثبت معنیدار است.
یافته به دست آمده با نتیجه پژوهش قرهباغی و وفایی []23
هماهنگ است .عدهای از روانشناسان معتقدند روابط
والدینی ضعیف در مقایسه با جدایی والدین ،اثرات منفی
بیشتری روی کودک دارد [ .]41طبق این یافته ،کیفیت
روابط موجود بین والدین ،نقش بزرگی در سازگاری بعدی
کودک دارد [ .]43این یافته میتواند از طریق نظریه
شناختی استرس نیز تبیین شود .بر این اساس ،در مرحله
نخست پردازش ،کودک از وقوع رویداد استرسزا آگاه
میشود و ویژگیهای آن را بررسی میکند و در مرحله دوم
پردازش ،برای مقابله با آن تالش میکند .در الگوی
چارچوب شناختی مبتنی بر بافت نیز شناخت و هیجان در
فرآیند ارزیابی کودک در تعامل با هم فرض میشوند و هر
دو از کارکردهای ارزیابی استفاده میکنند و رفتار مقابلهای
کودک را هدایت میکنند .در واقع ،این چارچوب به عنوان
یک الگوی کارکردی هیجان ،شناخت و هیجان را دو عامل
جدانشدنی در درک معنای رویدادهای مهم زندگی در نظر
میگیرد .دانش کمی درباره چگونگی پردازش شناختی و
مقابله کودک با منظومه وسیعتر سیستم خانواده وجود دارد
و مطالعه حاضر نشان داد که ارزیابی شناختی منفی کودک

1- Berenbaum & James
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از تعارض بین والدین میتواند به مقابله هیجانمدار کودک
در بافت تعارض والدینی منجر شود [.]23
عالوه بر این ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهبرد
مقابلهای هیجانمدار با اختالل اضطراب اجتماعی رابطه
مثبت معنیدار دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای
سیدخراسانی صادقیانی و سقطیزاده سرخاب [ ،]35اسپنس،
دونووان و برچمن-توسینت ]36[ 1و کندال ]37[ 3همسو
است .در تبیین این یافته میتوان چنین استدالل کرد که
افراد دچار نشانگان مزمن ،به دلیل وجود تفکرات منفی و
تسلط افکار ناکارآمد ،مثل احساس شرمندگی از گذشته و
نگرانی افراطی درباره آینده مبهم ،وقتی که با رویدادهای
فشارزا مواجه میشوند ،در پردازشهای شناختیشان ،این
رویدادها را در درجه باالیی ادراک کرده و به جای اقدام
مستقیم برای حل مسأله یا جستجوی اطالعات مرتبط با
حل مسأله (مقابله مسألهمدار) ،به راهبردهای مقابله
هیجانمدار متوسل شده و در کوتاه مدت این روش آنها را
از استرس باال نجات میدهد .موفقیت موقت ،آنها را به
استفاده مجدد از این نوع مقابله در شرایط استرسآور
هدایت میکند؛ در حالی که این مسأله را نادیده میگیرند
که این راهبرد در کوتاهمدت مؤثر است و در بلندمدت
اثربخشی خود را از دست داده و نشانگان مزمن در آنها
افزایش مییابد [ .]35از طرفی ،دالیل نظری خوبی برای
این که افسردگی و اختالل اضطراب اجتماعی ،به عنوان
هم پیشایند و هم پیامد موقتی راهبردهای مقابلهای مختلف
هستند ،وجود دارد [ .]42به این صورت که افسردگی و
اختالل اضطراب اجتماعی ،راههای مقابله با فشارزاها را در
طول زمان ترفیع یا بازداری میکنند .الگوهای شناختی مهم
افسردگی و اختالل اضطراب نیز نشان دادهاند که این
شرایط شامل اَشکال مشخصی از پردازش اطالعات
اجتماعی است که بر نحوه کدگذاری ،تفسیر و پاسخ به
رویدادهای منفی و مبهم تأثیر میگذارد .بنابراین ،تا حد
زیادی این امر پذیرفتنی است که اختالل اضطراب اجتماعی
و افسردگی نحوه مقابله کودکان با فشارزاها را در طول
زمان پیشبینی خواهد کرد [.]44

به عالوه ،از جمله یافتههای مهم این پژوهش آن بود که
متغیرهای دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین
والدین به طور مستقیم با اختالل اضطراب اجتماعی رابطه
معنیدار ندارند .این یافتههای به دست آمده با نتایج
پژوهشهای برینهوست ،ایزنبورن و رینهولت-دان ،]11[ 2
بارنت و همکاران [ ،]16شاو و همکاران [ ]17و مکهال و
رزموسن ]31[ 4همسو نیست .در تبیین این یافتهها میتوان
به اهمیت نقش میانجیگری راهبرد مقابلهای هیجانمدار و
به عبارتی به رابطه غیرمستقیم این متغیرها ،که با نتایج
پژوهشهای قرهباغی و همکاران [ ]31و هاشمی و جوکار
[ ]38هماهنگ است ،اشاره کرد .در زمینه نقش
میانجیگری مقابله هیجانمدار در رابطه بین دلبستگی به
والدین با اختالل اضطراب اجتماعی ،لوپز ،ماریکیو ،گورملی،
سیمکو و برگر ]29[ 5و وی ،هپنر و مالینکرود]41[ 6
معتقدند که راهبردهای مقابله با مشکالت ،رابطه بین
سبکهای دلبستگی و عکسالعمل منفی استرس را
میانجیگری میکند .به عبارتی ،توجه ناکافی والدین و به
طور کلی پذیرش نگرش و رفتار کنترلکنندگی/حفاظتی بر
مهارتهای مقابلهای دانشآموزان تأثیر دارد؛ پاسخهای
مقابلهای هم ممکن است بر سطوح اضطراب ،ادراک از
تهدید یا متغیرهای موقعیتی و شخصی اثر بگذارد [ 39و
 .]45که در این میان ،سبک مقابله هیجانمدار با سطوح
باالی پریشانی شخصی مرتبط است [ .]46همچنین ،مطابق
با نتایج پژوهش هاشمی و جوکار [ ،]38راهبرد مقابلهای
فعال که دربرگیرنده راهبردهایی همچون تصمیمگیریهای
شناختی ،درگیری برای حل مسأله به شکل مستقیم،
جستجوی اطالعات در خصوص نحوه پدیدآیی مشکل یا
ابعاد مختلف مسأله و بازسازی شناختی مثبت است؛ به
عنوان فرآیند یا عامل واسطهای میان دلبستگی به والدین و
همساالن و تابآوری هیجانی عمل میکند .به عبارت
دیگر ،دلبسته بودن به والدین و داشتن پیوند عاطفی عمیق
نسبت به آنان ،از طریق کمک به عدم توسل به استفاده از
راهبرد مقابله هیجانمدار ،موجب کاهش ترس آشکار و
مداوم از موقعیتهای اجتماعی میگردد.
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2- Kendall

3- Breinholst, Esbjørn & Reinholdt-Dunne
4- McHale & Rasmussen
5- Lopez, Mauricio, Gormley, Simko & Berger
6- Wei, Heppner &Mallinckrodt

72

سال  ،8شماره( 1پیاپی ،)39بهار 1295

مجله روانشناسی بالی نی

میسنجند .سازههای مورد اندازهگیری ممکن است تحت
تأثیر بافتهای فرهنگی فردی و خانوادگی متفاوت قرار
گیرند که تحقیقات بعدی باید این سازهها را در بافتهای
فرهنگی متفاوت مورد مطالعه قرار دهند .یکی دیگر از
محدودیتهای پژوهش حاضر این است که الگوی
پیشنهادی پژوهش در بین دختران و پسران مقایسه نشده
است .به پژوهشگران پیشنهاد میشود که الگوی پیشنهادی
پژوهش حاضر را با در نظر داشتن دو جنس مقایسه کنند.
منابع

در تبیین نقش میانجیگری مقابله هیجانمدار در رابطه
ادراک از تعارض بین والدین با اختالل اضطراب اجتماعی
نیز میتوان چنین گفت که این رابطه غیرمستقیم توسعه
دهنده این ایده است که ارزیابی تعارض به عنوان وهله
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عبارت دیگر ،ادراک کودکان از تعارضهای بین والدین
میتواند از طریق راهکارهای مقابله هیجانمدار کودک با
ناایمنی در خانواده ،به کاهش سالمت کودکان منجر شود
[ .]23چرا که ارزیابی های کودک از تعارض بین والدین
میتواند پیامدهایی برای سازگاری وی داشته ،خصوصاً
باعث مشکالت درونی سازی شده گردد .کودکانی که
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که برای رویارویی با تعارض احساس درماندگی میکنند،
ممکن است عزتنفس پایین یا بیقراری را پرورش دهند ،و
آنهایی که احساس تهدید شدگی میکنند و قادر به مقابله
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نهایت ،الزم به ذکر است که این پژوهش نیز مانند سایر
پژوهشها دارای برخی محدودیتها میباشد که
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تحلیل مسیر علیت را ثابت نمیکند ،بنابراین ،در استفاده از
علت و معلول ،در این پژوهش ،باید جوانب احتیاط رعایت
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پژوهشگران آتی میتوانند از مطالعات آزمایشی استفاده
کنند .همچنین ،پژوهش حاضر روی دانشآموزان دختر
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Abstract
Introduction: The aim of the current study was to examine model of relationship between attachment
to parents and perception of conflict between parents with social anxiety disorder with mediating role
of emotion-oriented coping strategy.
Method: The study's statistical population consisted all of female high school students of first grade in
Tabriz city.The sample of this study was 322 students who were selected by cluster random sampling
method. Data were collected by using of parent peer attachment questionnaire, children’s perception
of conflict between parents, coping inventory for stressful situations and social anxiety scale for
adolescents. Path analysis and bootstrapping were used to examine the direct and indirect paths of
original model of research.
Results: Results indicated that attachment to parents and perception of conflict between parents are
antecedents of emotion-oriented coping strategy in students. Also present study indicated that
emotion-oriented coping strategy was positive predictor of social anxiety disorder. Direct paths of
attachment to parents and perception of conflict between parents with social anxiety disorder were not
significant.Nevertheless; findings showed indirect paths of attachment to parents and perception of
conflict between parents with social anxiety disorder by mediating of emotion-oriented coping strategy
were significant. A modified model was also tested and fitted better than original model.
Conclusion: It can be concluded from results of the present study that attachment to parents and
perception of conflict between parents can influence children social anxiety in indirect way.
Keywords: Attachment to parents, Perception of conflict between parents, Social anxiety disorder,
Emotion-oriented coping strategy
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