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Abstract
Based on this research to predict
social phobia, coping with stress
and parenting style are discussed.
The study population of 270 middle
school girls, as well as parents of
students in the city of Arak is used.
In this study, three Conover and
colleagues Social Phobia Inventory,
a questionnaire Endler & Parker
coping styles and parenting styles
questionnaire Baumrind used as a
backup system. And analyze data
using
statistical
methods,
descriptive and inferential statistics
(Kolmogorov - Smirnov, Pearson
correlation and multiple regression)
have been completed. The results
showed that social phobia and
avoidant emotion-focused coping
anticipated while coping style social
phobia has not affected circuit
problem.
More
permissive
parenting style but also reduce
social phobia, social phobia
authoritative parenting style and the
arbitrary increase in adolescents .

چکیده
درپژوهش حاضر به پیش بینی هراس اجتماعی بر
اساس سبک های مقابله با استرس و شیوه های
 جامعه آماری.فرزند پروری پرداخته شده است
 نفراز دانش آموزان دختر دوره270 پژوهش
راهنمایی شهرستان اراک وهمچنین والدین آنها که
با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند
 در این تحقیق از سه پرسشنامه هراس.می باشند
پرسشنامه سبک های،اجتماعی کانور و همکاران
 و پرسشنامه شیوه،مقابله با استرس اندلر و پارکر
های فرزندپروری بامبریند به عنوان نظام پشتیبان
بهره گرفته شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده
از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی

، شامل(آزمون کولموگروف – اسمیرونوف
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری)به انجام
 نتایج نشان دادکه سبک مقابله ای.رسیده است
هیجان مدار و اجتنابی هراس اجتماعی را پیش بینی
نموده در حالی که سبک مقابله ای مسأله مدار بر
هراس اجتماعی تأثیری نداشته است وهمچنین شیوه
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هراس

اجتماعی اما شیوه فرزندپروری مقتدرانه و مستبدانه

keywords: Social phobia, coping
with stress, parenting practices

باعث افزایش هراس اجتماعی در نوجوانان می شود.
واژگان کلیدی :هراس اجتماعی ،سبک های مقابله

مقدمه
هراس اجتماعی یکی از شایع ترین نوع اختالالت ا ضطرابی و سومین اختالل روانی از نظر
شیوع بین جمعیت عمومی می باشد(هافمن و بارلو، 2007،نقل ازعبدی و دیگران  ،1385،صفح
ه  1)144اختالل هراس اجتماعی به ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی یا عملکرد
ی اشاره دارد و از این باور ناشی می شود که فرد در این موقعیت ها به طرز خجالت آور یا تح
قیر آمیزی عمل خواهد کرد(هربرت و فرانکلین.2)2003،هراس اجتماعی از پدیده های شایع د
ر میان نوجوانان ا ست.نوجوانی یکی از بحرانی ترین مراحل ر شد و بلوغ فکری و اجتماعی فر
د است هرگونه اختالل در این مرحله از زندگیبر آینده فرد اثر سوئی می گذارد(اسکینر،هورنین
گ،الیبویتز،ویسمن .3)1992،آنها با مسایلی همچون مسایل مربوط به مدرسه،مسائل خانوادگی،
مسائل بین فردی و اجتماعی و همچنین تصمیم گیری در باره آینده روبرو هستند.توانایی نوجو
انان در تنظیم احساسات و رفتارهایشان تحت این شرایط استرسزا نشان دهنده رشد و پیشرف
ت آنها در کسب استقالل و کاربرد شیوه های مقابله ای در غلبه بر استرس می باشد.واژه استر
س به معنای نیرو،فشار و اجبار است.فرهنگ جامع روانشناختی و روانپزشکی استرس را چنین
تعریف کرده است:هر چیزی که در آن تمامیت زیست شناختی ارگانیسم اختالل به وجود آورد
و شرایطی ایجاد کند که ارگانیسم طبیعتأ از آن پرهیز کند استرس شمرده می شود(نیک خواه1 ،
.)373رفتارهای مقابله ای،ناظر بر نوعی از فعالیت های انسان است که جهت ارزیابی موقعیت ا
سترس زا و ارائه واکنش در برابر آنها مورد استفاده قرار می گیرد و این واکنش ها می توانند بع
د شناختی،عاطفی و عملی داشته باشند لیکن الزمه مواجهه با فشارهای زندگی این است که فر
د بتواند موقعیت را به درستی ارزیابی کند و تمامیت نیروهای خویش را در جهت تعدیل ف شار
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های وارده به کار گیرد(کوباسا.1)1982،به عقیده بعضی از محققان شیوه هایی که نوجوانان در م
قابله با رویدادهای استرس زا به کار می گیرند از طریق اجتماعی شدن کسب می شوند.که در ا
ین میان کیفیت رابطه والدین و نوجوان نقشی مهم ایفا می کند.به عنوان مثال واینر( 2)1990گزا
بله با استرس جلوگیری می کرد.محیط خانواده یا به عبارت دیگر روابط والدین با فرزندان یک
ی از عواملی است که در کسب مهارت های مقابله موثر می باشد.تحقیقات گذشته نشان داده ا
ند فرزندانی که محیط خانوادگی آنها گرم و صمیمی،ان ضباطی،تفاهمی و حمایتی بوده ا ست توا
نسته اند تأثیر منفی استرس ها را بر سالمتی شان کنترل کنند(دابیس .3)1992،آسیب شناسی روا
نی والدین و محیط خانوادگی نامطلوب،از عوامل خطر اثبات شده ای برای شروع هراس اجتما
عی فرزندان ه ستند.عده ای معتقدند که بع ضی از رفتارهای نابهنجار کودکان،در حقیقت پا سخ
به شرایط استرس زای محیط است.واژه محیط شامل تجاربی است که انسان،در رابطه با عوامل
فیزیکی،خانواده،اجتماع و فرهنگ کسب می کند.اما از بین این عوامل،خانواده نخستین و بادوام
ترین عاملی است که اگر نه در تمام جوامع،حداقل در اکثر آنها به عنوان سازنده و زیر بنای ش
خصیت و رفتارهای بعدی کودک شناخته شده و حتی به عقیده بسیاری از روانشناسان و جامع
ه شناسان،باید ریشه بسیاری از انحرافات شخصیت و بیماری های روانی را در پرورش اولیه خ
انواده جستجو کرد(ماسن و همکاران،ترجمه یاسایی .4)1994،از بین عوامل خانوادگی به نظر م
ی رسد که شیوه ی فرزند پروری و رفتار والدین بر هراس اجتماعی نوجوانان نقش داشته باش
د.تأثیر پدرو مادر بر ر شد فرزندان انکار ناپذیر ا ست و تفاوت های خانوادگی عامل ب سیار مهم
ی در چگونگی رشد است.یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن اختالالت عاطفی و رفتاری و
اجتماعی نوجوانان بد رفتاری والدین و به کار گیری شیوه های تربیتی نامناسب می باشد.به طو
ر کلی فرض بر این است که شیوه ی فرزند پروری اثرات مستقیمی بر ایجاد اختالالت عاطفی،
رفتاری و اجتماعی فرزندان دارد.می دانیم آنچه زمینه ساز رفتار سازگارانه ان سان در محیط زند
گی خویش می باشدکیفیت مطلوب و سالم عواملی است که ساخت شخصیت او را از سال ها

1

-Kobasa
Viner
3
-Dabis
1-

-Masen

4

Downloaded from frooyesh.ir at 14:34 +0430 on Tuesday April 30th 2019

رش کرد که وجود رابطه صمیمانه بین مادر و فرزند از ن شان دادن واکنش منفی بچه ها در مقا
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ی اولیه کودکیدر اولین محیط اجتماعی یعنی خانواده شکل داده است.نقش خانواده به عنوان او
لین محیط آموزشییی در ایجاد و یا عدم ایجاد اختالالت رفتاری،پیدایش بیماری ها و اختالالت
روانی و چگونگی کنار آمدن با آنها انکار ناپذیر ا ست.چرا که محیط خانواده،اولین محیطی اس
این رهگذر خانواده به نوان کانون ع شق و محبت،کانون آموزش و عاطفه ،انتقال دهنده تمدن و
فرهنگ،ایفای نقش نموده و باعث تکوین شخصیت و تعادل روانی و اجتماعی فرد می گردد(ع
لوی.)1384،

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،جزء تحقیقات کاربردی محسوب شده و از لحاظ نحوه گر
دآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد.
جامعه آماری:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اراک می باشد.
نمونه و روش نمونه گیری:
در این پژوهش،حجم نمونه شامل 270نفر از دانش آموزان دختر دورة راهنمایی که با روش
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدندبوده است.
ابزار پِژوهش:
از سه پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و همکاران،پرسشنامه سبک های مقابله با استرس ان
دلر و پارکر ،و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامبریند استفاده گردید .
الف :مقیاس هراس اجتماعی کانور و همکاران) .(SPINپر س شنامه هراس اجتماعی ی
ک مقیاس خود سنجی  17ماده ای ا ست که دارای سه مقیاس فرعی،ترس (  6ماده) ،اجتناب (
 7ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (  4ماده ) است و در آن هر ماده براساس مقیاس لیکرت پنج د
رجه ای به هیچ وجه (  ،)0کم (  ،)1تا اندازه ای ( ،)2زیاد (  )3و خیلی زیاد (  )4درجه بندی
می شود .براساس نتایج ،برای تفسیر نمرات ،نقطه برش  40با کارایی دقت تشخیص  % 80و ن
قطه برش  50با کارایی دقت ت شخیص  ،% 89افراد مبتال به هراس اجتماعی را از افراد غیرمبتال
متمایزمی کند (کا نور و همکاران  2000 ،؛ به نقل از فتحی آ شتیانی )1389 ،این پر س شنامه از ا
عتبار و روایی باالیی برخوردار ا ست .اعتبارآن با روش بازآزمایی در گروههای با ت شخیص هرا
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ت که الگوی جسمی،عاطفی و شخصیتی فرد در آن پی ریزی و به تدریج شکل می گیرد و در
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س اجتماعی برابر با  %78تا  %89بوده و ضریب همسانی درونی آن (ضریب آلفا) در یک گروه
بهنجار%94گزارش شده است و برای مقیاسهای فرعی ترس  % 89اجتناب  %91و ناراحتی فیزو
لوژیکی  %80گزارش شده است.روایی سازه در مقایسه نتایج این آزمون ،در دو گروه از آزمود
روانپزشکی بررسی شد که تفاوت معناداری با هم نشان ندادند که این خود حاکی از اعتبار ساز
ه باالست(افضلی 1387 ،؛ به نقل از فتحی آشتیانی.)1389 ،
ب :مقیاس سبک مقابله با استرس اندلر و پارکر .این مقیاس توسط اندلرپارکر()1990سا
خته شده است 48.عبارت دارد که پاسخ های هرکدام با مقیاس لیکرت درجه بندی شده است.
مقیاس سه زمینه اصلی رفتارهای مقابله ای شامل مقابلة مسأله مدار ،مقابلة هیجان مدار و مقابلة
پرهیزی را در برمی گیرد .هر آزمودنی که در یکی از سبک های مقابله نمره باالتری به د ست آ
ورد ،آن سبک مقابله را بیشتر به کار می گیرد .ضریب پایایی توسط اندلرپارکر برای سبک مسأ
له مدار  ،%90برای سبک هیجان مدار %85و برای سبک اجتنابی %82برآورده شده است.در ایرا
ن به و سیله پیری و شهرآرای( )1384هم سانی درونی،ابزار برای سبک م سأله مدار ،%81برای
سبک هیجان مدار %85و برای سبک اجتنابی  %80برآورد شد.
ج :مقیاس شیوه های فرزندپروری بامبریند .این پرسشنامه در سال  1972توسط بامریند
طراحی شد و دارای  30سؤال ا ست که  10سؤال آن به شیوه آزادگذاری مطلق 10 ،سؤال به
شیییوه آمرانه و  10سییؤال دیگر به شیییوه اقتدار منطقی والدین به امر پرورش فرزند ،مربوط می
شود .این مقیاس از  0تا  4نمره گذاری می شود (ساعتچی و کام کاری و عسکریان .)1389 ،د
ر پژوه شی که ا سفندیاری در سال  1374انجام داد تا امکان تغییر شیوه های فرزندپروری والد
ین کودکان مبتال به اختالالت رفتاری را برر سی کند ،از صاحب نظران روان شنا سی و روانپزش
کی خواست تا میزان اعتبار هر جمله از پرسشنامه را مشخص نمایند .نتیجه نشان داد پرسشنامه
دارای اعتبار صوری می با شد .وی برای تعیین پایایی پر س شنامه ،از جمعیت مورد مطالعه خوا
ست تا پرسشنامه مذکور را تکمیل نمایند و بعد از گذشت مدت یک هفته مجددا پرسشنامه تو
سط همان افراد تکمیل شد .میزان پایایی برای شیوه سهل گیرانه  %69برای شیوه دیکتاتورمآبانه
 %77برای و برای شیوه قاطع و اطمینان بخش %73به دست آمد( .اسفندیاری 1374 ،؛ به نقل از
شمس نیا.)1385 ،
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نی های با تشخیص اختالل هراس اجتماعی و آزمودنی های گروه افراد بهنجار بدون تشخیص
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جمع آوری اطالعات:
در این تحقیق جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و میدانی ا ستفاده
شده است.در روش کتابخانه ای برای به دست آوردن اطالعات مورد نیاز به منظور تئوری ها و
کتابخانه ها،سازمان های مربوطه،دانشگاه ها و مراکز علمی مراجعه شده است.و در روش میدان
ی با ارائه پرسشنامه به  270نفر از دانش آموزان دختر دورة راهنمایی از آنها تقاضا شد که به پر
سش های مطرح شده با کمال دقت پاسخ داده شود .
تجزیه و تحلیل اطالعات:
آمار توصیفی :میانگین ،میانه،انحراف معیار،کمترین نمره ،بیشترین نمره
آمار استنباطی :شامل آزمون پارامتریک کولموگروف،اسمیرنوف وهمبستگی پیرسون و رگرسیو
ن چند متغیری می باشد.

نتایج
با توجه به داده های جمع آوری شده از پرسشنامه،آمار توصیفی هر خرده مقیاس تشکیل ده
نده سبک مقابله با استرس شامل(سبک مقابله ای مسأله مدار،سبک مقابله ای هیجان مدار،سب
ک مقابله ای اجتنابی) و خرده مقیاس های شیوه های فرزندپروری والدین که شامل(سبک فرز
ندپروری سهل گیر،استبدادی،مقتدرانه) در جدول های  1و 2آورده شده است.
جدول :1آمارهای توصیفی خرده مقیاس های سبک مقابله با استرس
میانگین

میانه

17.54

18.00

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار
سبک مقابلهای

5.82

4

37

مسالهمدار
سبک مقابلهای

50.60

51.00

11.57

22

80

هیجانمدار
سبک مقابلهای
اجتنابی

47.01

47.00

10.60

23

81
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جدول  :2-آمارهای توصیفی خرده مقیاسهای سبک فرزندپروی والدین
میانگین

میانه

32.16

33.00

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار
سهلگیر
سبک فررزندپروری

45.74

45.00

11.22

20

78

استبدادی
سبک فررزندپروری

47.61

47.00

11.67

20

77

مقتدرانه

در جدول  1مشاهده می شود که میانگین سبک مقابله ای مسأله مدار برابر ، 45.56سبک م
قابله ای هیجان مدار برابر ، 50.60سبک مقابله ای اجتنابی برابر  47.01است.به عبارت دیگر ن
قطه تعادل در هر خرده مقیاس را نشان می دهد.میانگین خرده مقیاس سبک فرزند پروری والد
ین نیز در جدول  2-4ارائه شده است.میانه عبارت است از مقداری که در صورت مرتب بودن
داده ها،در وسط قرار می گیرد.برای مثال در خرده مقیاس سبک فرزند پروری سهل گیر که میا
نه عدد  33می باشد یعنی  50درصد داده ها باالتر از این عدد و  50درصد پایین تر از آن می با
شد.میانه ی بقیه خرده مقیاس ها به تفکیک در جدول  1و  2ارائه شده است.انحراف معیار نشا
ن دهنده میزان انحراف از مقدار میانگین است.انحراف معیار در خرده مقیاس سبک مقابله ای م
سأله مدار برابر با  5.82می باشد که نشان می دهد داده ها به اندازه  5.82انحراف دارند و پراک
ندگی داده ها را نشییان می دهد.انحراف معیار خرده مقیاس ها به تفکیک در جدول  1و  2ارائه
شده است.
تحلیل های استنباطی:

در این بخش برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون "کولموگروف – اسمیرنوف" استفا

ده شد،سپس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی شدت و نوع رابطه از آزمون همب
ستگی پیرسون و برای اطمینان ،از آزمون رگرسیون چند متغیری نیز برای هریک از فرضیه ها ا

ستفاده شده است .فرضیه فوق برای متغیر های پژوهش ازطریق آزمون کولموگروف – اسمیرنو
ف مورد برر سی قرار گرفته ا ست.نکته مهم در خروجی آزمون کولموگروف –ا سمیرنوف این ا
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سبک فررزندپروری

4.63

9

40
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ست که اگر آزمون معنی دار بود،داده ها از توزیع نرمال برخوردار نی ستند و باید از آزمون های
ناپارامتریک استفاده کرد و اگر نتایج آزمون معنی دار نبا شد امکان استفاده از آزمون های پارامتر
یک وجود دارد.نتیجه آزمون مذکور در جدول  3نشان داده شده است .همانطور که مالحظه می
که از توزیع نرمال برخوردار نیست)بزرگتر یا مساوی  0.05است،بنابراین در سطح معنی داری
 0.095شواهد قوی برای تأیید فرضیه یک وجود نداشته،بنابراین فرض صفر تایید می شود.در
نتیجه داده های نمونه آماری پژوهش از توزیع نرمال برخوردار هستند.
جدول :3آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادههای نمونه پژوهش
مساله مدار

هیجانی

اجتنابی

مقتدرانه

استبدادی

سهلگیری

اجتماعی

هراس

270

270

میانگین

17.54

47.01

47.61

45.74

32.16

50.60

270

270

270

270

270
6.17

تعداد

پارامترهای نرمال
معیار

انحراف

5.82

11.58

10.60

11.67

11.22

4.63

مطلق

0.058

0.048

0.063

0.48

0.048

0.98

مثبت

0.058

0.048

0.063

0.048

0.048

0.062

منفی

-0.056

-0.045

-0.037

-0.040

-0.041

-0.098

0.949

0.787

1.034

0.782

0.785

1.605

1.280

آماره Kolmogrov-
Sminov K

3.39
0.078
0.078
-0.045

تفاوتهای مطلق
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0.328

0.566

0.236

0.573

0.568

0.012

0.075

سطح معنیداری

با توجه به جدول  4-4در سطح خطای=  α0.05و سطح اطمینان  %95نتیجه آزمون همبس
تگی پیر سون در مورد این فر ضیه ن شان می¬دهد که رابطه معنی داری بین هراس اجتماعی با
دارد ،ضریب همب ستگی سبک مقابله با ا سترس و هراس اجتماعی 0.419و ضریب همب ستگی
سبک فرزندپروری و هراس اجتماعی  0.394می¬با شد که ،ن شان دهنده همب ستگی مثبت و را
بطه معنادار بوده ا ست ( .)Sig = 0.000بنابراین شواهد قوی برای رد فر ضیه یک وجود ندارد
و تایید می گردد .می توان گفت سبک مقابله با استرس و سبک فرزندپروری والدین بر هراس
اجتماعی تاثیر می گذارد و می تواند هراس اجتماعی را پیش بینی نمایند .همچنین الزم به یادآ
وری ا ست که سبک های مقابله با ا سترس رابطه ی قوی تری با هراس اجتماعی دارد .به عبار
ت دیگر با توجه به این موضوع که ضریب همبستگی سبک های مقابله با استرس و هراس اج
تماعی باالتر است ،بنابراین این متغیر قدرت پیش بینی بیشتر هراس اجتماعی را دارا می باشد.
جدول  : 4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هراس اجتماعی و سبکهای مقابله با استرس
متغیر

ضریب همبستگی

Sig

سبکهای مقابله با استرس

0.477

0.000

سبک فرزندپروری

0.394

0.000

نتایج آزمون همبستگی که در جدول 5-4ارائه شده ،نشان داده است که در سطح خطای 0.
 05و سطح اطمینان  0.095آزمون همبستگی پیرسون رابطه معنادار و مثبتی بین دو مؤلفه سبک
مقابله ای مسأله مدار و هراس اجتماعی را پیش بینی نشده است( .سطح معناداری بیشتر از 0.0
.)5بنابراین شواهد قوی برای تایید فر ضیه یک وجود ندارد.به عبارت دیگر سبک مقابله ای م
سأله مدار قدرت پیش بینی هراس اجتماعی را نداشته است.
جدول  : 5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه هراس اجتماعی و سبک مقابلهای مسألهمدار
متغیر

ضریب همبستگی

Sig

سبک مقابلهای مسألهمدار

0.045

0.463
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سبک های مقابله با ا سترس و سبک فرزندپروری در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی وجود
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با توجه به نتایج آزمون همبستگی که در جدول  6ارائه شده،در سطح خطای  0.05و سط
ح اطمینان  0.095نتیجه این آزمون در مورد این فرضیه نشان می دهد که رابطه معناداری بین د
و مؤلفه ی سبک مقابله ای هیجان مدار و هراس اجتماعی وجود داشته است (.ضریب همبست
سبک مقابله ای هیجان مدار بر هراس اجتماعی مؤثر بوده است.
جدول  : 6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هراس اجتماعی و سبک مقابلهای هیجانمدار
متغیر

ضریب همبستگی

Sig

سبک مقابلهای هیجانمدار

0.412

0.000

با توجه به نتایج آزمون همبستگی که در جدول  7ارائه شده،در سطح خطای  0.05و سطح
اطمینان  0.095نتیجه این آزمون در مورد این فرضیه نشان داده است که رابطه معناداری بین دو
مؤلفه ی سبک مقابله ای اجتنابی و هراس اجتماعی وجود داشته است (.ضریب
همبستگی)0.378و( )sig= 0.000بنابراین فرضیه صفر رد و فرض یک تایید گردیده است .در
واقع سبک مقابله ای اجتنابی بر هراس اجتماعی مؤثر بوده است.
جدول  : 7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هراس اجتماعی و سبک مقابلهای اجتنابی
متغیر

ضریب همبستگی

Sig

سبک مقابلهای اجتنابی

0.378

0.000

با توجه به نتایج آزمون همبستگی که در جدول 8-4ارائه شده،در سطح خطای  0.05و س
طح اطمینان  0.095نتیجه این آزمون در مورد این فرضیه نشان داده است که رابطه معناداری بی
ن دو مؤلفه ی سبک فرزندپروری مقتدرانه و هراس اجتماعی وجود دا شته ا ست  (.ضریب هم
بستگی) 0.411و( ) sig=0.000بنابراین فرضیه صفر رد و فرض یک تایید کردیده است.به عبار
تی سبک فرزندپروری مقتدرانه بر هراس اجتماعی مؤثر بوده است .
جدول  : 8نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هراس اجتماعی و سبک فرزندپروری مقتدرانه
متغیر

ضریب همبستگی

Sig
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سبک فرزندپروری مقتدرانه

0.411

0.000

با توجه به نتایج آزمون همبستگی که در جدول  9ارائه شده در سطح خطای  0.05و سطح
اطمینان  0.095نتیجه این آزمون در مورد این فرضیه نشان داده است که رابطه معناداری بین دو
همبستگی) 0.411و( )sig= 0.000بنابراین فرضیه صفر رد و فرض یک تایید گردیده است.به
عبارتی سبک فرزندپروری مستبدانه بر هراس اجتماعی
مؤثر بوده است.
جدول  : 9نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هراس اجتماعی و سبک فرزندپروری استبدادی
متغیر

ضریب همبستگی

Sig

سبک فرزندپروری استبدادی

0.404

0.000

با توجه به نتایج آزمون همبستگی که در جدول  9ارائه شده،در سطح خطای  0.05و سطح
اطمینان  0.095نتیجه این آزمون در مورد این فرضیه نشان داده است که رابطه معناداری بین د
و مؤلفه ی سبک فرزندپروری سهل گیر و هراس اجتماعی وجود نداشته است(.ضریب همبس
تگی) -0.057و( =sig) 0.350بنابراین فرضیه صفرتأیید و فرض یک رد شده است .به عبارتی
سبک فرزندپروری سهل گیر بر هراس اجتماعی تأثیر نداشته است
در این بخش برای اطمینان از نتیجه حاصل شده از آزمون همبستگی پیرسون ،از آزمون
رگرسیون چند متغیره نیز استفاده شده است.تا مشخص شود که آیااز طریق این روش فرضیه
های اصلی و فرعی تأیید می شوند یا خیر.
جدول  : 10نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هراس اجتماعی و سبک فرزند پروری سهلگیر
متغیر

ضریب همبستگی

Sig

سبک فرزند پروری سهلگیر

-0.057

0.350

برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش توسط آزمون رگرسیون خطی ،سبک های مقابله با استر
س و شیوه های فرزندپروری را متغیر م ستقل و هراس اجتماعی را متغیر واب سته در نظر گرفته
شد .با توجه به آزمون رگرسیون فرضیه ،ضریب تعیین ( )R Squareبین متغیرهای پژوهش (
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مؤلفه ی سبک فرزندپروری مستبدانه و هراس اجتماعی وجود داشته است(.ضریب
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سبک های مقابله با استرس ،سبک های فرزندپروی و هراس اجتماعی)  %165است (جدول -
)11؛ (یعنی متغیرهای وابسته ،) %165تغییرات ایجاد شده در متغیر مستقل به عبارتی هراس اج
تماعی را پیش بینی می کنند.
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعدیل شده

خطای معیار میانگین

0.406a

0.165

0.159

3.11094

جدول تحلیل واریانس رگرسیون(جدول  )12که معناداری کل مدل را بررسی کرده است ،
نشان دهنده معناداری کل مدل می باشد چرا که سطح معناداری( )sigکمتر از  0.05بوده است.
جدول  :12تحلیل واریانس رگرسیون ()ANOVA
مجموع مجذورات
رگرسیون باقی-

507.226

درجهی

میانگین

آزادی

مجذورات

فیشر()F

2

253.613

26.205

Sig

توزیع

0.000

مانده کل

جدول  : 13تحلیل رگرسیون (تاثیر سبکهای مقابله با استرس  ،سبک فرزندپرویی
و هراس اجتماعی)
مدل رگرسیون

ضریب استاندارد نشده

ضریب استاندارد

t

Sig

شده

B

خطای معیار

مقدار ثابت

-1.232

1.056

Beta
-1.167

0.001

سبک فرزندپروری

0.087

0.056

0.198

1.571

0.004

سبکهای مقابله با

0.098

0.056

0.220

1.745

0.000

استرس

در ستون بتا(( )Betaمقدار استاندارد شده ضرایب که نشان دهنده ی میزان تغییر در متغیر
واب سته به ازای تغییری به اندازه ی یک انحراف معیار در متغیر م ستقل ا ست).همان طور که نتا
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یج جدول ن شان می دهد هراس اجتماعی رابطه ی قوی تری با سبک های مقابله با ا سترس را
داراست که این موضوع نیز در آزمون همبستگی اثبات شده است.

به طور کلی خانواده نقش بسیار مهمی در رشد و سالمت روانی کودک ایفا می کند ،در ای
ن بین شیوه های فرزندپرورییکی از مهم ترین و مؤثرترین ارکان خانواده در تربیت و رشدروان
ی کودک ا ست.عدم توجه والدین به سالم سازی محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و
فقدانروابط مناسب در بیشتر موارد آنان را با کمبودهای عاطفی و انگیزش و مشکالت روانی از
جمله اختالالت اضطرابی روبرو می سازد(گنجی.)1373 ،تحقیقات بسیاری بر اهمیت نقش ش
یوه های فرزندپروری در بروز و ت شدیداختالالت رفتاری و ا ضطرابی ا شاره کرد ه اند که به بر
خی از این تحقیقات در بخش های پی شین ا شاره کردیم یافته های پژوهش حاکی از آن ا ست
که سبک مقابله ای مسأله مدار نمی تواند هراس اجتماعی را پیش بینی نماید .این نتیجه با پژو
هش الی وینه و همکاران،ر ضوی،کاظمی و محمدی ( )1390همخوانی دارد .در این پژوهش ه
ا م شخص شده بود که افرادی که از لحاظ ا ضطراب اجتماعی در سطح باالتری بودند کمتر از
شیوه های مسآله مدار استفاده می کردند .این نتیجه با پژوهش نیکنامی ،دهقانی ( )1393ناهمخ
وان ا ست یافته ا صلی این تحقیق مؤید آن ا ست که اکثریت دان شجویان دان شگاه علوم پز شکی
گیالن از سبک مقابله ای مسأله مدار استفاده می کنند.همچنین این نتیجه باپژوهش غضنفری و
قدم پور( )1387نا همخوان بود .در این پژوهش مشخص شده بود هر چه فرد از راهبرد مسأله
مدار استفاده کند از سالمت روان باالتری برخوردار است و نشانه های جسمانی ،اضطراب ،اخ
تالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی کمتری نشان خواهند داد .باید خاطر نشان کرد که چگو
نگی پاسخگویی فرد به رویدادهای استرس زا به سطح سازگاری،برخورداری از منابع حمایتی،
تجارب قبلی در مورد کنار آمدن با موقعیت های استرس زا و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد
.به همین دلیل افراد به شیوه های گوناگون به ا سترس پا سخ می دهند.همچنین در یافته دیگر ا
ین پژوهش این نتیجه حاصل شد که سبک مقابله ای هیجان مدار بر هراس اجتماعی مؤثر اس
ت  .این نتیجه با پژوهش الی وینه و همکاران( ، )1991ر ضوی (،)1390کهدویی( )1384همخ
وانی دارد .در این پژوهش ها نیز مشخص شد افرادی که اضطراب اجتماعی دارند بیشتر از س
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بک مقابله ای هیجان مدار استفاده می کنند.وانگ (،)2009در مطالعه خود دریافت که دانشجویا
ن در مقابله با ا سترس از راهبردهای هیجان مدار بهره می برند.این نتیجه با پژوهش غ ضنفری ،
قدم پور( )1387همخوان است  .در این پژوهش مشخص شده بود که هرچه فرد از راهبرد هی
ی بی شتری ن شان خواهند داد .ا ستفاده از راهبرد هیجان مدار فرد را از درگیری م ستقیم و مؤثر
با مشکل باز می دارد و توانمندی او برای حل مشکل را کاهش می دهد.این وضعیت باعث اخ
تالل در انسجام فکری و آشفتگی هیجانی می شود و سالمت روانی را کاهش می دهد.همچنین
یافته سوم این پژوهش بیان می کند که بین سبک مقابله ای اجتنابی و هراس اجتماعی رابطه مع
نادار وجود دارد.به عبارتی سبک مقابله ای اجتنابی بر هراس اجتماعی مؤثر ا ست.این نتیجه با
پژوهش پارک( )1998هم سو می با شد .در این نوع مقابله فرد با فا صله گرفتن از م شکل اقدام
به فرار و اجتناب کرده و برای دریافت حمایت عاطفی تالش می کند در این حالت فرد به دنبا
ل برگرداند ارامش به هم خورده ای است که به خاطر موقعیت استرس زا به وجود امده است.ه
مچنین یافته بعدی پژوهش نشان داد که بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و هراس اجتماعی را
بطه معنادار وجود دارد.به عبارتی سبک فرزندپروری مقتدرانه بر هراس اجتماعی مؤثر ا ست.ا
ین نتیجه این پژوهش  ،نجفعلی( ،)1390همسو است در این پژوهش مشخص شده بود که ش
یوه فرزندپروری مقتدرانه می توان پیش بینی کننده ی اضطراب اجتماعی باشد.واین نتیجه با پژ
وهش بامبریند( ،)1972فرخجسته( ،)1388قاسمی پور ،بزازیان ( )1390بیطرف،شعیری(1389
) ناهمسو می باشد است.بامبریند معتقد است والدینی که از سبک مقتدرانه سود می جویند فرز
ندانی متکی به خود،آرام ،امیدوار و بدون وجود آسیب در هویت شخصی بار می آورند .با توج
ه به یافتههای پژوهش ها اگر در رفتار با کودکان بصییورت مقتدر عمل کنند ،یعنی در عین حال
که کودکانشان را کنترل میکنند محبت بیشائبهای را نیز نثارشان کنند ،رفتار آنها بر سالمت روان
و میزان کاهش اضطراب کودکانشان تأثیر مثبت خواهند گذاشت.
همچنین یافته دیگر این پژوهش نشان داد که بین سبک فرزند پروری مستبدانه و هراس ا
جتماعی رابطه معنادار وجود دارد.به عبارتی سبک فرزندپروری مستبدانه بر هراس اجتماعی م
ؤثر است.این نتیجه با نتایج فرخجسته(،)1388کلونسکی،داتون(،)1990بندلووهمکاران(،)2004
لیب وهمکاران()2003و...همخوانی دارد در تحقیق بندلو و همکاران به این نتیجه رسیدند که و
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الدین که از تنبیه و روش م ستبدانه ا ستفاده می کردند ا ضطراب اجتماعی فرزندان آنها شدیدتر
و فراوانتر گزارش شده ا ست.و با نتایج قا سمی پور،بزازیان( )1390ناهم سو می با شد .با توجه
به اینکه در سبک م ستبدانه ،ا ستقالل عمل فرزندان محدود می شود و برای مهار رفتار آنها به
از تجربه و دستکاری محیط ترس دارند.از این رو در موقعیت های اجتماعی دچار هراس اجتم
اعی و ترس خواهند شد.
و در پایان آخرین یافته این پژوهش ن شان داد که بین سبک فرزند پروری سهل گیر و هرا
س اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.به عبارتی سبک فرزندپروری سهل گیر بر هراس اجتما
عی تأثیر ندارد.نتیجه این پژوهش با نتایج فرخج سته (،)1388هم سو ا ست.یافته های این پژوه
ش نشان داد که شیوه فرزندپروری سهل گیر با کاهش اضطراب اجتماعی کودکان همراه است.
و همچنین با نتایج بامبریند (،)1972نجفعلی( ،)1390لیب و همکاران(،)2003وانگا ستل()2009
،و ...همخوانی ندارد.در این پژوهش ها م شخص شده بود که سطوح باالی فزون حمایتگری با
سطوح باالی اضطراب در کودکان همراه است.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و پژوهشهای پیشین ،تأیید کننده نقش بسیار مؤثر و غ
یر قابل انکار خانواده ،به خصوص شیوه های تربیتی والدین و همچنین جو عاطفی خانواده ،بر
سالمت روانی واحساسی کودک می باشد .والدین می توانند با بکارگیری شیوه های تربیتی ص
حیح و فراهم آوردن محیطی غنی از محبت و عواطف سالمت روانی حال و آینده کودکان خو
د را تضمین کرده و از بروز بسیاری از اختالالت روحی از جمله اختالالت اضطرابی در کودک
خود پیشییگیری به عمل آورند.همچنین نوجوانی که از حمایت باالی والدینشییان برخوردارند،با
شرایط بهتر سازگار می شوند و کمتر دچار اضطراب می شوند که این سازگاری ناشی از به کا
ر گیری شیوه های مقابله ای مناسب است.به کار گیری روش های مقابله ای به افراد کمک می
کند تا به بسیاری از تعارضات فردی،مشکالت مربوط به روابط اجتماعی،مشکالت جسمانی و
روانی غلبه کند.
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