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 چکیده

مناسب خانوادگي و اجتماعي باعث ايجاد  روابط فقدان و نوجوانان عاطفي و رواني محيط سازيسالم به توجه والدين عدم :مقدمه

 بين رابطه بررسيمطالعه حاضر با هدف  ،. با توجه به اهميت اين موضوعگرددمياضطراب  جمله از رواني مشکالت و عاطفي مبودهايک

 .شد انجاماجتماعي  حمايت ايواسطه نقش اضطراب اجتماعي نوجوانان با درنظرگرفتن باجو عاطفي خانواده 

 متوسطه مقطعدختر و پسر  آموزاندانش ازنفر  311 را پژوهش نمونه. باشدميستگي حاضر از نوع مطالعات همب پژوهش ها:مواد و روش

 دهانتخاب ش ايخوشه گيرينمونه از استفاده با و بوده تحصيل به مشغول 9217-10 تحصيلي سال در کهتهران  شهر پنجمنطقه  اول

 ،(Hill-Bern) برن هيل خانواده عاطفي جو پرسشنامه: از بودند عبارت پژوهش اين در استفاده مورد ابزارهاي. دادند تشکيل بودند،

 هايداده(. SAS-A: Social Anxiety Scale for Adolescents) نوجوانان اجتماعي اضطراب مقياسو  خانواده اجتماعي حمايت

 .گرديدند تحليل AMOS 18 و  SPSS 23 افزارهاينرم از استفاده با شدهگردآوري

 صورتبه ترتيببه( =Total Effect-10/1) عاطفي جو و( =Total Effect-235/1) اجتماعي حمايت که دادند نشان نتايج :هایافته

 نقش ساختاري، معادالت سازيمدل روش از استفاده با آمدهدستبه هاييافته. اندداشته تأثير اضطراب بر مستقيم غيرمستقيم و 

 .نمودند تأييد اضطراب اجتماعي نوجوانان باجو عاطفي خانواده  بين رابطه در را اجتماعي حمايت متغير ايواسطه

اضطراب اجتماعي  باجو عاطفي خانواده  بين رابطه در را اجتماعي حمايت متغير ايواسطه نقش حاضر پژوهش نتايج :یریگجهینت

 .نمود توجه شدهياد متغير به درماني و خانوادگي تربيتي، فردي، بين روابط گستره در توانمي بنابراين نمودند؛ تأييد نوجوانان

 

 ايواسطه هايمکانيسم، خانواده اجتماعي حمايت، عاطفي جو، اجتماعي اضطراب :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 ناخوشايند بسيار شدهمنتشر احساس يك اضطراب

 چند يا يك با و بوده همراه دلواپسي با اغلب که است

 و شايع انواع از يکي(. 9) شودمي همراه جسمي احساس

 اين اختالل با. است اجتماعي اضطراب  اضطراب، فراگير

ترس يا اضطراب قابل توجه در يك يا چند موقعيت 

اجتماعي که احتمال دقت و تحليل از سوي ديگران وجود 

 اضطراب اختالل دچار افراد (.3) شوددارد، مشخص مي

 و هادوستي مدرسه، کار، محيط در مکرر طوربه اجتماعي

 کنندمي گزارش را توجهيقابل اختالل صميمانه، روابط

 معمول طوربه اجتماعي اضطراب اختالل به مبتال افراد. (2)

 را خود ندرت به و کنندمي پرهيز آورترس هايموقعيت از

 نمايند؛مي عملکردي يا اجتماعي موقعيت تحمل به مجبور

 طراباض دچار شوند، مواجه هاموقعيت اين با اگر اما

 عوامل و علل با ارتباط در. (4) خواهند گرديد شديدي

 نظرانصاحب از برخي اجتماعي، اضطراب اختالل بر اثرگذار

 عوامل از يکي آن کارهاي و ساز و خانواده که هستند معتقد

 .(5) گيرد قرار مطالعه مورد بايد که است مهمي اجتماعي

 ندهدهکاهش عوامل از يکي که گفت توانمي واقع در

 خانواده هر. است خانواده عاطفي جو کودکان، در اضطراب

 اداره روش و دارد فردي به منحصر عاطفي فضاي و وضعيت

 انواع. باشدمي متفاوت يکديگر با هاآن اعضاي عملکرد نوع و

 جو داراي که آشفته و بالنده گروه دو در توانمي را خانواده

 از برخي. (6)جاي داد  هستند، مغلوب و سازنده عاطفي

 در کودک اوليه تجارب که هستند باور اين بر پژوهشگران

 و رواني نيازهاي ارضاي چگونگي و مادر و پدر با رابطه

 يکديگر، با دو آن تعامالت و والدين توسط وي عاطفي

 براي را وي رفتاري الگوهاي و فرد شخصيتي ساختار

 اين از بسياري مطالعات. کنندمي ريزيطرح بعد هايدوره

 مستعد را افراد خانواده، خاص تعامالت سبك که تصور

 جو. (7) اندنموده حمايت کند،مي افسردگي و اضطراب

 رفتارهاي همچون متغير چندين مبناي بر خانواده عاطفي

 هيجانات انواع و مقدار زمان، نيز و خاص فرزندپروري

 در. (0) شودمي مشخص خانواده اعضاي توسط شدهابراز

 را فرد شناخت والدين، نادرست رفتارهاي و الگوها واقع

 به نسبت فرد باورهاي و عقايد بر و داده قرار تأثير تحت

 براي مهم مانع يك نتيجه در گذارد؛مي اثر ديگران و خود

 رشد خطر و نموده ايجاد هاپريشاني و عواطف تنظيم

 رو اين از دهد؛مي افزايش را شناختيروان هايآسيب

 تجارب نتيجه در که شناختي عوامل از دسته آن شناسايي

 به ابتال مستعد را وي و شده ايجاد کودک اوليه منفي

 در ما دانش به تواندمي است، نموده گوناگون اختالالت

 افراد در اضطراب و افسردگي همچون اختالالتي زمينه

 عامل يك عنوانبه نيز اجتماعي حمايت. (1) نمايد کمك

 در اجتماعي اضطراب افزايش يا و کاهش در محيطي

 اجتماعي حمايت. (91) است شده ذکر پيشين مطالعات

 و افراد از ايشبکه وسيله به که منابعي از است عبارت

 شناختي،روان نظر از .شودمي فراهم اجتماعي هايگروه

 بر زيرا باشد؛ سودمند بسيار است ممکن اجتماعي حمايت

 مؤثر هايشيوه خابانت فشار، عوامل ذهني ارزيابي

 فردي هايمهارت افزايش و نفس عزت احساس سازگاري،

 مفهومي شدهادراک اجتماعي حمايت (.99) است اثرگذار

 رفتارهاي و روابط درباره افراد ذهني هايارزيابي به که است

 رفتار رابطه به مربوط تحقيقات پيشينه. دارد اشاره حمايتي

 ادراک که مطالعاتي نيز و فرزندان اضطراب و والديني

 بررسي را اضطرابي اختالالت دچار فرزندان در فرزندپروري

 با ارتباط در مطالعات اين بيشتر که دهدمي نشان اند،کرده

 متغير سه توأم بررسي به هاآن در و اندشده انجام کودکان

 اجتماعي حمايت و خانواده عاطفي جو اجتماعي، اضطراب

 منظوربه حاضر پژوهش رو، اين از است؛ نشده پرداخته

 جو بين رابطه در اجتماعي حمايت ايواسطه نقش بررسي
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 در. شد انجام نوجوانان اجتماعي اضطراب و خانواده عاطفي

 مهم سه اين بررسي به تا هستيم آن پي در مطالعه اين

جو عاطفي خانواده با اضطراب اجتماعي نوجوانان : بپردازيم

والدين با اضطراب اجتماعي حمايت اجتماعي  ؛رابطه دارد

جو عاطفي خانواده با حمايت اجتماعي  ؛نوجوانان رابطه دارد

 والدين رابطه دارد.

 

 هامواد و روش

 .باشدمي همبستگي مطالعات نوع از حاضر پژوهش

 پسر و دختر آموزاندانش کليه را پژوهش اين آماري جامعه

 به شاغل تهران شهر پنج منطقه اول متوسطه مقطع

. دادند تشکيل 9217-10 تحصيلي سال در صيلتح

 دو و دخترانه متوسطه مدرسه دو پژوهش، اجراي منظوربه

 انتخاب تهران شهر پنج منطقه از پسرانه متوسطه مدرسه

 روش از استفاده با آموزدانش 311 سپس. گرديدند

 هايپرسشنامه به و شدند انتخاب ايخوشه گيرينمونه

 در شدهانتخاب مدرسه دو که آنجايي از. دادند پاسخ مطالعه

 هر در که بودند درس کالس 31 داراي تقريباً مطالعه اين

 اين در داشتند، حضور آموزدانش 35 تا 31 درس کالس

 هر در که گرديد مقرر هانمونه بهتر توزيع جهت مطالعه

 آموزدانش 91 کالس، هر در و درس کالس 91 مدرسه،

 اين در اينکه به توجه با. شوند انتخاب تصادفي صورتبه

 فرضيات بررسي جهت ساختاري معادالت روش از مطالعه

 نمونه حجم روش اين در و شد استفاده بررسي مورد

 و (93) باشدمي آشکار متغير هر ازاي به نمونه 91 مناسب،

 وجود آشکار متغير 93 مطالعه اين در که آنجايي از نيز

 درصد 61 احتساب با .شد گرفته نظر در نمونه 931 دارد،

 و ديگرد اضافه تعداد اين به ديگر نمونه 01 ها،نمونه ريزش

. شد انجام کنندهشرکت 311 با مطالعه اين تينها در

 تمايل: از بودند عبارت مطالعه به ورود يهااريمع

 و پدر با کودک زندگي مطالعه، در شرکت به آموزاندانش

 اين در. کارآش روحي و جسمي مشکل فقدان و خود مادر

 زير هايپرسشنامه از هاداده آوريجمع منظوربه مطالعه

 :گرديد استفاده

 

 (Hill-Bern) برن هیل خانواده عاطفی جو پرسشنامه

 9164 سال در Hill-Bern توسط پرسشنامه اين

 -کودک تعامالت در مهرورزي ميزان سنجش منظوربه

خرده هشت داراي ابزار اين .(92) گرديد طراحي والدين

 تجربيات کردن،تأييد نوازش، محبت،) سؤالي دو مقياس

 احساس و اعتماد کردن،تشويق دادن،هديه مشترک،

 احساس و رابطه به مربوط فرد سؤاالت. باشدمي( امنيت

 همان بيانگر زوج سؤاالت و بوده پدر به نسبت آزمودني

 مبناي بر ابزار اين .هستند مادر به نسبت احساس و رابطه

 ،3= کم ،9= کم بسيار" صورتبه ليکرت ايگزينه پنج طيف

 دهينمره "5= زياد بسيار و 4= زياد ،2= متوسط حد در

 را هاآن از يکي خود احساس حسب بر آزمودني و شده

 -مادر و فرزندي -پدر نمره دو هر کل جمع. زندمي عالمت

 از باالتر نمرات که باشدمي 41 جداگانه صورتبه فرزندي

 بين مناسب عاطفي جو وجود دهندهنشان وسطمت حد

 متوسط حد از ترپايين نمرات و بوده خانواده اعضاي

 خانواده افراد بين در ضعيف عاطفي جو دهندهنشان

 و کوتي توسط گرفتهصورت پژوهش در (.94) باشندمي

 از فوق مقياس همزمان روايي تعيين منظوربه همکاران

 Affective) برن هيل ادهخانو عاطفي جو مالک پرسشنامه

Family Climate Scale )AFC مطالعه اين در. شد استفاده 

 .(95) آمد دستبه 67/1 معادل پرسشنامه روايي ضريب

 همکاران و عسگري توسط شدهانجام مطالعه در همچنين

 خانواده عاطفي جو مقياس دروني همساني بررسي منظوربه

 استفاده Gottman و تنصيف کرونباخ، آلفاي هايروش از

 77/1 و 77/1 ،05/1 با برابر مقاديري ترتيببه و شد

 مقياس اين قبول قابل پايايي دهندهنشان که آمد دستبه
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 پرسشنامه اين کرونباخ آلفاي ضريب ميزان. (96) باشدمي

 . گرديد محاسبه 12/1 با برابر حاضر پژوهش در

 

 خانواده مقیاس اجتماعی حمایت پرسشنامه

 و Procidano توسط 9176 سال در که سشنامهپر اين

 سؤالي 31 مقياس يك ،(97) است شده ساخته همکاران

 خانواده حمايت از انسان برخورداري ميزان سنجش براي

 تجارب، مورد در سؤاالتي شامل پرسشنامه اين. باشدمي

 با رابطه در مردم بيشتر براي که است احساساتي و ادراک

 پاسخ سه عبارت هر براي .باشدمي مطرح هاآن خانواده

 که شودمي گرفته نظر در "دانمنمي و خير بله،"

 و "9= 9 و 2،4،96،31 سؤاالت در "خير" ،"1=دانمنمي"

 "9=بله" و "1=خير" سؤاالت ساير در و بوده "1=بله"

 نمره و بوده 31 تا 1 بين سؤاالت کل نمره دامنه. باشدمي

 و پورکاظم. باشدمي بيشتر اجتماعي حمايت منزله به باال

 با نيز و ساختار روايي روش از استفاده با همکاران

 به اصلي مؤلفه روش با اکتشافي عاملي تحليل از گيريبهره

 از باالتر KMO شاخص و درصد 46 واريانس با عامل يك

 است، ساختار روايي براي مناسب هايشاخص از که 7/1

 با مذکور پژوهش در ونآزم اين پايايي. (90) يافتند دست

. گرديد گزارش 11/1 معادل کرونباخ آلفاي روش از استفاده

 برابر حاضر مطالعه در پرسشنامه اين کرونباخ آلفاي ميزان

 . است شده محاسبه 13/1 با

 

  La Greca نوجوانان اجتماعی اضطراب مقیاس

 9111 سال در La Greca توسط که پرسشنامه اين

 طيف با) سؤالي 96 ايپرسشنامه ،(91) است شده ساخته

 شبيه حدودي تا ،5=من شبيه کامالً اي:گزينه پنج ليکرت

 از متفاوت کامالً و 3=من از متفاوت ،2=ندارم نظري ،4=من

 ،(7 تا 9سؤاالت ) منفي ارزيابي از ترس حيطه سه با( 9=من

 0 سؤاالت) جديد هايموقعيت در اندوه و اجتماعي اجتناب

 تا 92 سؤاالت) عمومي اندوه و اجتماعي اجتناب و( 93 تا

 و بوده 01 تا 96 بين سؤاالت کل نمره دامنه. باشدمي( 96

 در. باشدمي بيشتر اجتماعي اضطراب منزله به باال نمره

 با پرسشنامه صوري روايي همکاران، و استوار پژوهش

 آن پايه بر و گرديد بررسي متخصصان نظر از استفاده

 ايپرسشنامه نهايت، در. گرفت صورت هاييويرايش

. (31) شد تنظيم پژوهش نظر مورد جامعه با متناسب

 روش از پژوهش ابزار روايي بررسي منظوربه براين،عالوه

 ابعاد بين همبستگي ضرايب محاسبه و گويه تحليل

. گرديد استفاده( 1119/1 سطح در) کل نمره با پرسشنامه

 61/1 بين پرسشنامه هايمؤلفه بين همبستگي ضرايب دامنه

 از استفاده با همکاران و خواجه. شد محاسبه 07/1 تا

 اين ساختار روايي به اکتشافي عاملي تحليل روش

 آلفاي ميزان پژوهشگران اين. اندنموده اشاره پرسشنامه

 اجتماعي اضطراب مقياس براي را پرسشنامه اين کرونباخ

 اجتناب منفي، ارزيابي از ترس: شامل آن هايزيرمقياس و

 عمومي اندوه و اجتماعي اجتناب و جديد اندوه و عمومي

 گزارش 77/1 و 74/1 ،04/1 ،00/1 با برابر ترتيببه

 اين کرونباخ آلفاي ميزان مطالعه اين در. (39) اندکرده

 هايزيرمقياس و اجتماعي اضطراب مقياس براي پرسشنامه

 و اعياجتم اجتناب منفي، ارزيابي از ترس: شامل آن

 اندوه و اجتماعي اجتنابو  جديد هايموقعيت در اندوه

 14/1 و 12/1 ،15/1 ،17/1 با برابر ترتيببه عمومي

  است. شده گزارش

 

 آماری   آنالیز

آمار  يهاروش از هاداده يلتحل منظوربه پژوهش ينا رد

 يبضرا و جداول يار،مع انحراف يانگين،)م يفيتوص

 يساختار معادالت يساز)مدل ياستنباط آمار ( ويهمسبتگ

(SEM: Structural Equation Modeling)) همراه به 

جهت  .يدگرد استفاده  SPSS 23و  AMOS 18يافزارهانرم
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ها، ترکيبي از تعيين کفايت برازش اين الگو با داده

 :هاي برازندگي به شرح زير مورد استفاده قرار گرفتشاخص

(، شاخص هنجارشده مجذور کاي مقدار مجذور کاي )

 :GFI، شاخص نيکويي برازش )3( کمتر از )

Goodness of Fit Index شاخص نيکويي 1/1( باالتر از ،

 AGFI: Adjusted Goodness of Fitشده )برازش هنجار

Index شاخص برازندگي هنجارشده 1/1( باالتر از ،

(Normed-Fit Index (Non) NFI:باالت ) شاخص  ،1/1ر از

(، CFI: Comparative Fit Indexبرازندگي تطبيقي )

( IFI: Incremental Fit Indexشاخص برازندگي افزايشي ) 

 TLI: Tucker Lewis، شاخص توکر لويس )1/1باالتر از 

Index و شاخص جذر ميانگين مجذورات  1/1( باالتر از

 RMSEA: Root Mean Square Error ofخطاي تقريب )

Approximation هاي عنوان شاخصبه 15/1( کمتر از

 از نيزو کل  مستقيم غير يبضرا آزمون برايکفايت مدل. 

ضرايب مستقيم از آزمون  آزمون منظوربه و Sobelآزمون 

Wald گرديد استفاده. 
 

 نتایج

 آموزدانش 311پژوهش،  ينا درمطالعه  موردنمونه 

 متوسط با( پسر 911و  دختر 911مقطع راهنمايي )

( پنجسال شهر تهران )منطقه  9±94 معيار انحراف±سني

 همبستگي و کشيدگي چولگي، معيار، انحراف ميانگين،. بود

شده  داده نشان 9جدول  در مطالعه مورد متغيرهاي بين

در  شدهگزارش هايهمبستگياست. با توجه به مقادير 

که هر سه متغير حمايت اجتماعي،  گفت توانمي 9جدول 

يکديگر  باداري معنا رابطه ،ضطراب اجتماعي و جو عاطفيا

 باعث کاهشحمايت اجتماعي  که ترتيببدين. دارند

اجتماعي  اضطراب کاهشباعث  عاطفي جو و اضطراب

 اجتماعيو حمايت  عاطفي جو بين يج،نتا يمبنا بر. شودمي

عاطفي  جو افزايشکه  معنابدين داشت؛ جودو مثبتي رابطه

 .گرديدحمايت اجتماعي  افزايش موجب

 شده داده نشان هاداده شدهبرازش اوليه مدل 9 شکل در

 تنها ،9 شکل در شدهگزارش مسير ضرايب براساس است.

 حمايت و اجتماعي حمايت بر عاطفي جو مسير دو رابطه

 جو مسير اما بود؛ دارمعنا اجتماعي اضطراب بر اجتماعي

 نداد. نشان را داريامعن رابطه ،اجتماعي اضطراب بر عاطفي

 در شدهبرازش نهايي و اوليه مدل برازندگي هايشاخص

 .باشديم مشاهده قابل 3 جدول

 مسيرهاي استاندارد ضرايب و بتا ضرايب 2 جدول در

 استاندارد، خطاي همراه به مدل در شده گرفته نظر در

. است شده ارائه مدل ضرايب معناداري سطح و آزمون آماره

 تمامي دهند،مي نشان جدول اين نتايج که گونههمان

 معناداري سطح داراي شده گرفته نظر در مسير ضرايب

 مستقيم، ضرايب نيز 4 جدول در. باشندمي 15/1 از کمتر

 در عاطفي و اجتماعي حمايت متغيرهاي کل و مستقيم غير

 شدهگزارش مقادير از استفاده با اجتماعي اضطراب با ارتباط

قابل  ضرايب ضربحاصل براساس AMOS زارافنرم توسط

 بيان توانمي جدول دو اين نتايج براساس. باشدمشاهده مي

 تأثير اجتماعي، حمايت به نسبت عاطفي جو که نمود

 

 مطالعه مورد متغيرهاي بين همبستگي و کشيدگي چولگي، معيار، انحراف يانگين،م :1 جدول

 عاطفی جو اجتماعی اضطراب اجتماعی حمایت 

   9 اجتماعی حمایت

  9 -592/1 اجتماعی اضطراب

 9 -461/1 793/1 عاطفی جو

 97/55 97/49 42/99 میانگین

 79/96 19/94 03/5 معیار انحراف
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 ب الف

 هاداده شدهدادهبرازش ب( )قسمت نهايي و الف( )قسمت اوليه الگوي :1 شکل

 
 هاي پژوهشهاي برازندگي الگوشاخص :2جدول 

    لگوا
GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

 944/1 011/1 141/1 13/1 14/1 755/1 027/1 30/3 53 52/990 اولیه

 15/1 14/1 102/1 170/1 102/1 11/1 119/1 27/9 51 09/60 نهایی

 15/1کمتر از  1/1باالتر از  1/1باالتر از  1/1باالتر از  1/1باالتر از  1/1باالتر از  1/1باالتر از  3کمتر از    حد قابل قبول

 
 نهايي شدهبرازشمدل  يمعنادار سطحآماره آزمون و  خطا، بتا، ضرايب: 3 جدول

 معناداری سطح آزمون آماره se استاندارد β β وابسته ← مستقل

 <119/1 523/0 470/1 791/1 171/4 اجتماعي اضطراب ← اجتماعی حمایت

 <119/1 -413/5 195. -572/1 -101/1 اجتماعي حمايت ← عاطفی جو

 
 ياجتماع اضطراب برو کل متغيرهاي حمايت اجتماعي و جو عاطفي  مستقيم غير مستقيم، ضرايب: 4 جدول

 کل مستقیم غیر مستقیم متغیر

 -416/1 -416/1 11/1 عاطفی جو

 -572/1 11/1 -572/1 اجتماعی حمایت

 

 ينا در. است داشته اجتماعي اضطراب کاهش بر بيشتري

 معادالت سازيمدل بنيادي هايمفروضه براساس پژوهش

 مطالعه مورد متغيرهاي بودننرمال و پرت مقادير ساختاري،

 منظوربه .نشد مشاهده پرتي داده اما گرديد؛ بررسي
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 کشيدگي و کجي هايشاخص از هاداده هنجاريبه سنجش

 متغيرهاي براي هاشاخص اين مقادير که شد استفاده

 توزيع رو اين از آمد؛ دستبه +3 تا -3 دامنه در پژوهش

 وجود ديگر، سوي از (.33) شد گزارش هنجاربه متغيرها

 شد؛ بررسي ماهاالنوبيس فاصله از استفاده با پرت هايداده

 .نگرديد مشاهده هاداده در ايدورافتاده نقطه اما

 

 بحث

اجتماعي و مدرسه  نهاد نخستين منزلهبه  خانواده

 کنندهتعيين و پايدار نقشي اجتماعي، نهاد دومين عنوانبه

 تعامل .دارد افراد و شخصيت افکار رفتار، گيريشکل در

 تحت او زندگي بعدي دوران در جامعه و ديگران با کودک

 قرار ،است کرده کسب خانواده محيط از ثير تجاربي کهأت

 موارد جمله از فرزندان و والدين سالمارتباط (. 32) دارد

 تربيت و تعليم متخصصان نظر هاسال که باشدمي يمهم

توجه به شواهد عيني  با. (34)است  هنمود جلب به خود را

بيشترين فراواني را در  ،که اختالالت اضطرابي گفت توانمي

اما صرف نظر  اند؛داده اختصاص خود بهسطح کل جمعيت 

 ي، اضطراب احساساختاللاز چگونگي بروز، شدت و مدت 

. (32)که کمتر نوجواني با آن بيگانه است  باشدمي بنيادي

با توجه به نقش خانواده و حمايت اجتماعي در بروز يا 

هدف بررسي  باکاهش اضطراب در نوجوان، مطالعه حاضر 

رابطه جو عاطفي خانواده و حمايت اجتماعي والدين با 

از  آمدهدستبه. نتايج شداضطراب اجتماعي نوجوانان انجام 

جو عاطفي "که از سه فرضيه  دادند نشان العهمط اين

 ،"خانواده با اضطراب اجتماعي نوجوانان رابطه دارد

حمايت اجتماعي والدين با اضطراب اجتماعي نوجوانان "

جو عاطفي خانواده با حمايت اجتماعي "و  "رابطه دارد

عاطفي بر حمايت  جودو رابطه  تنها ،"والدين رابطه دارد

 دارمعنا اجتماعيجتماعي بر اضطراب اجتماعي و حمايت ا

 رابطه ،اما مسير جو عاطفي بر اضطراب اجتماعي بود؛

 توانمي اساس اين بررا نشان نداد.  مستقيمي و معنادار

و از طريق  مستقيم غير صورتبه عاطفي جو کهنمود  بيان

 .باشدمي گذاراثرمتغير حمايت اجتماعي بر اضطراب 

که حمايت اجتماعي  بودند آن از حاکي براين، نتايجعالوه

 جوبه  نسبت اجتماعيدر کاهش اضطراب  بيشتري نقش

 بانتايج اين مطالعه  نظر، اين ازاست.  داشته عاطفي

. در (2،7،35) باشدميناهمخوان  پيشين مطالعات هاييافته

 آن از حاکي همکاران و خلعتبري پژوهش نتايجارتباط،  ينا

واده و خالقيت در سطح رابطه که بين جو عاطفي خان بودند

خود  مطالعات در نيزو همکاران  رحماني .(36)وجود دارد 

و  گيرسهل فرزندپروري سبك در که يدندرس يجهنت ينا به

اجتماعي  اضطراب با داريمعنامقتدرانه، جو عاطفي رابطه 

 پژوهشاز  حاصل هاييافته براين،عالوه. (34)فراگير دارد 

که بين جو عاطفي خانواده با  ندداد نشانحسني  حاجي

 پژوهش در. (37) دارد وجود رابطهفرسودگي تحصيلي 

که  گرديد مشخص نيز جاودانتوسط  شدهانجام

ي هاالگو ،خودبازبيني، جو عاطفي خانواده و مهارت زندگي

بيني پرخاشگري نوجوانان پسر محسوب مناسبي براي پيش

 و نوجواني سنين در که است ذکر به الزم. (30)شوند مي

 گوناگون اشکال به که باشديشايع م امري اضطراب ،بلوغ

توان به مي امر ينداليل ادر ارتباط با کند. مي پيدا نمود

 بسيار هاآن شخصيت اينکه احساس :اين موارد اشاره کرد

 هايمهارت ،شوندميارزش قائل  خود براي و است نيرومند

 صورتبه زندگي فنون از است، ها اندکآن ياجتماع

دانند طرز برخوردشان چگونه نمي و نيستند آگاه جمعي

 هر نبايد و اندبزرگ شده کنندمي احساس ،بايد باشد

 رو اين از ؛شوند تسليم آن مقابل درو  بپذيرند را سختي

 افزايش زمينه در ماهر و کارآمد معلمان و مديران پرورش

 رگزاريب طريق از نوجواندر  اجتماعي حمايت روحيه

 عنوانبه تواندميم وآموزشي مدا هايکالس و هاکارگاه

 گرفته نظر دردر زمينه کاهش اضطراب نوجوانان  همم يگام
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عنوان از آنجايي که عملکرد خانواده به ،ديگر سوي. از شود

نقش بسيار  اضطراب، کاهش بريك متغير اثرگذار 

 ضاياعاي در تجربه احساسات مثبت و حالت رواني برجسته

اعضاي خانواده در ايفاي  ،نوجوانان دارد يژهوبه خانواده

نقش، تسهيل ابراز و فهم هيجاني و ارتباطات يکديگر نقش 

 از بسياري ديگر، سوي . از(35)بر عهده دارند  رامهمي 

 برخوردهاي و رفتارها اثر در افراد رواني هايناراحتي

 تاللاخ دچار آيد. افرادمي به وجود والدين نامناسب

 ،مدرسه کار، محيط در مکرر طوراجتماعي به اضطراب

 گزارش را توجهيقابل اختالل روابط صميمانه، و هادوستي

 که معتقد هستند نظرانصاحب از برخي. (2)کنند مي

 مهمي اجتماعي عوامل از يکي ساز و کارهاي آن و خانواده

 رب نيز شناسانروان گيرد. قرار مورد مطالعه بايد که است

 دهيشکل در نقش مهمي والدين که هستند باور اين

 اوليه کودکي در دوران يژهوکودکان به هيجاني سالمت

 وجود به بالقوه عوامل از يکي که طوريبه ؛(5)دارند 

ناايمن  کودکان، دلبستگي اضطرابي در اختالالت آورنده

افزايش  نقش رو اين از ؛(31)است  مراقبان خود به کودک

 وسيله بهاطفي خانواده از طريق آموزش حمايت ع

 در سزاييبهنقش  تواندمياجتماعي، صدا و سيما  هايرسانه

بسياري از  مطالعاتداشته باشد.  نوجوانان اضطرابکاهش 

کنند که سبك تعامالت خاص اين تصور حمايت مي

 (.7) نمايدخانواده، افراد را مستعد اضطراب و افسردگي مي

 عاطفي و رواني محيط سازيسالم به توجه والدين عدم

 بيشتر در مناسب روابط فقدان و نوجوانان و کودکان

 مشکالت و انگيزش و عاطفي کمبودهاي با را هاآن ،موارد

. به (32)سازد مي مواجه اضطرابي اختالالت جمله از رواني

 يك عنوانبه خانواده عاطفي امن محيط ،يگرعبارت د

 در کودکان هيجاني کالتمش کاهش ردخانوادگي  عامل

 منفي ارزيابي اما ؛دارد نقش والدين هايکشمکش زمينه

 عامل عنوان يكبه مادر و پدر هايکشمکش از کودک

 اينتوجه به  با. (21)برد مي يناز ب را اثر اين ،دروني خطر

خانواده  محيط تعامالت در زوجين درگيري کاهش مهم،

 ؛ضطراب ايفا نمايدکاهش ا در را اثرگذارينقش  تواندمي

در  شرکت جهتوالدين  به نمودنتوصيه رو اين از

 سبك هايکالسزندگي و  هايمهارتآموزش  هايدوره

را در کاهش اضطراب  سزاييبه نقش تواندمي فرزندپروري

  .کندنوجوانان ايفا 

Rathus اثرات اجتماعي حمايت که است معتقد 

 تضعيف و يلتعد طريق را به پنج رواني فشار نامطلوب

شامل  عاطفي: . توجهالف: از ندهست عبارت کهکند مي

 همدلي، ،احساسات ابراز و افراد دادن به مشکالتگوش

 يمعنا بهرساندن: . ياريب ؛دادنقلب قوت  و فهم مراقبت،

. ج ؛انجامدمي انطباقي رفتار به که ياري و حمايت ارائه

 توانايي يشافزا جهت توصيه و راهنمايي ارائه اطالعات:

 در ديگران سوي از ارائه بازخورد . ارزيابي:د ؛افراد ايمقابله

 حمايت دريافت پذيري:. جامعهه ؛عملکرد اصالح زمينه

 اثرات سودمندي را به که پذيريجامعه واسطه به اجتماعي

 (.29آورد )مي دنبال

 هستند آن از حاکي گوناگون حاصل از مطالعات نتايج

 زندگي نوجوانان هايجنبه تمامي رب خانوادگي تجارب که

 معتقد Adlerگذارد. مي ثيرأت رفتاري( گرايشات همچون)

 ،کنندمي طرد را خود که کودکان والديني فرزندان است

 به امر ينکه ا شوندمي امنيت و محبت کمبود دچار

 هاآن در نفس عزت فقدان خشم و ارزشي،بي احساس

را  يبسيار مطالعات نيز Fromm و Horneyانجامد. مي

 بر آن والدين و اثرات محبت و صميميت کمبود درباره

 از حاکي شدهانجام . مطالعاتاندداده انجام کودک امنيت

 والدين، دموکراتيك و پذيرنده هايکه نگرش هستند آن

فرزندان  و رساندمي حداکثر به را فرزندان در رشد امکان

 و عاطفي منيتا ابتکار، قدرت ذهني، رشد والدين اين

 زمينه در گرفتهصورت مطالعات اغلب. (29)دارند  غيره
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 التاختال که هستند آن از حاکيرفتاري  التاختال

 و کودکان با والدين ارتباط نحوه حاصل اغلب رفتاري

 و ارثي به عوامل نسبت) ها استآن تربيتي هايشيوه

 ويژهبه و خانواده که دهدمي نشان موضوع اين زيستي(.

 اثرگذار نقشي هاآن هاي فرزندپروريشيوه و والدين فتارر

 بزرگسالي حتي و فرزندان در رفتاري اختالالت بروز در

 .(23)دارد  هاآن

 گيرينمونهبه  توانيجمله نقاط قوت اين مطالعه م از

ساختاري در  معادالت ازتصادفي در شهر تهران، استفاده 

ابزار استاندارد  از ريگيبهرهو  مطالعه اين هايدادهتحليل 

 دو ازو انتخاب نمونه  کم نمونه حجم يننمود. همچن اشاره

 هايمحدوديت عنوانبه توانميدر شهر تهران را  دبيرستان

 .گرفت نظر دراين پژوهش 
 

 یریگجهینت

 حمايت متغير ايواسطه نقش حاضر پژوهش نتايج

 اضطراب باجو عاطفي خانواده  بين رابطه در را اجتماعي

 بودند آن از حاکي نتايج. نمودند تأييداجتماعي نوجوانان 

 بر بيشتري تأثير عاطفي، جو به نسبتکه حمايت اجتماعي 

 هايدوره طراحي اساس، ينا بر. دارداضطراب اجتماعي 

 بهبود منظوربهآموزشي براي معلمان و کادر آموزشي 

 آموزشي هايدوره طراحي نيزمحيط اجتماعي نوجوانان و 

 عاطفي جو افزايش کارهايراه بهبود جهت والدين هويژ

 کاهش بر گذاراثر کارهايراه عنوانبه توانميخانواده را 

  .نمود توصيه نوجوانان اجتماعي اضطراب
 

 حمایت مالی

مطالعه با حمايت مستقيم دانشگاه آزاد اسالمي  اين

 .است شد( انجام الکترونيك شعبه)

 

 مالحظات اخالقی

داوطلبانه  کامالً صورتبه کنندگانشرکتعه اين مطال در

 سويهيچ محدوديت و يا اجباري از  و نمودند شرکت

بدون نام اعمال  هايپرسشنامهجهت تکميل  پژوهشگران

 تأييداين مطالعه به  که ساخت خاطرنشان بايدنگرديد. 

( الکترونيك شعبهپژوهش دانشگاه آزاد اسالمي ) مديريت

 .است رسيده

 

 عتضاد مناف

 .ندارد وجود پژوهش اين در منافعي تضاد گونههيچ

 

 تشکر و قدردانی

 شهر پنج منطقهکادر اداري و معلمان  از وسيلهبدين

 در را پژوهشگرانبا همکاري خود  که آموزانيدانشو  تهران

. گرددميتشکر و قدرداني  رساندند، ياري مطالعه اين انجام

 دليل( به نيكالکترو شعبه) آزاداز دانشگاه  ينهمچن

 سپاسگزاري يپژوهش طرح اين از يو معنو يمال حمايت

 .شودمي
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Abstract 

Introduction: Parents' disregard for the provision of a psychologically and emotionally healthy 

environment for adolescents and poor family and social relationships exposes children to emotional 

deficiencies and psychological problems, such as anxiety. Given the importance of this topic, the 

present study aimed to investigate the relationship between family emotional climate and social 

anxiety in adolescents taking into account the mediating role of social support.   

Materials and Methods: The current research was a correlational study. The study population who 

were selected by cluster sampling consisted of 200 male and female high school students in district 5, 

Tehran, in the academic year 2017-18. The employed tools in the present study included Hill-Bern 

Family Affection Questionnaire, social anxiety scale for adolescents (SAS-A), and family social 

support. The obtained data were analyzed in SPSS software (version 23) and AMOS (version 18). 

Results: The obtained results revealed that social support (Total Effect = -0.325) and family 

affection (Total Effect = -0.08) had a direct and indirect effect on anxiety, respectively. Findings in 

structural equation modeling confirmed the mediating role of parental social support in the 

relationship between family emotional climate and social anxiety. 

Conclusion: The obtained results of the current research confirmed the mediating role of parental 

social support in the relationship between family emotional climate and social anxiety. Therefore, the 

mentioned variable deserves consideration in the development of interpersonal, family, and 

therapeutic relationships. 
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