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Abstract 
The aim of the present study was to examine the 
relationship between parenting styles and social 

anxiety signs in Tehran College students, with the 
mediating role of interpersonal sensitivity and the 

moderating role of suppression. As for the 

fundamental goal and data collection, the present study 
was a correlational and cross-sectional study. The 

participants of this study were the students of 

university of Tehran who were studying in the 

academic year 2021. The participants were 226 college 

students (137 females and 89 males) selected through 

an available sample. Due to the outbreak of Covid-19, 
questionnaires were distributed on online platforms. In 

this study, we used the questionnaires of Liebowitz 

social anxiety scale (LSAS), Buri parenting styles 
scale (PAQ), Boyce and Parker interpersonal 

sensitivity scale (IPSM), and Gross emotional 

regulation scale (ERQ). Pearson’s correlation 
coefficient and mediator-moderator effect analytical 

statistical model were used and all statistical 

procedures were performed using SPSS 21 and 
R.4.1.1. The results showed that there is a significant 

relationship between parenting styles and signs of 

social anxiety (P >0/01, r=0/21). This study also 
showed that parenting style influences social anxiety 

through interpersonal sensitivity (P>0/05). Therefore, 

interpersonal sensitivity plays a mediating role, but the 

suppression role as a moderator in the relationship of 

parenting styles and social anxiety symptoms was not 

confirmed (β =0/022, P < 0/05). In view of the results 
of this study, the implementation of appropriate 

parenting workshops to teach parenting styles to 

parents is highly recommended to prevent anxiety 
problems such as social anxiety. 
Keywords: Parenting Styles, arenting Style, Social 

Anxiety signs, Interpersonal Sensitivity, Suppression. 

 ده یچک

حژژیژف زندد و ح ژیژهب دد  ژۀ ا طددژژیهدد پژودد حهضژ بردد ژ    ددژ
حژژژیژفدد  نی ژژتی سب ژژیژا بژنقضژحا طهژژیارط ابژاجتمبعژژیژهبنشبنه

 انشگبهژته انژ و .ژژژبنژی انشجوژژبنژی  ژمژژیف حنشبنژژیکنن گلینقضژتع 
هددب ژ ا هژیژحژازژلحددبگژگدد   ح ژژیژب یددژنظدد ژهدد پژ نو حهضژ بردد ژازژژ

ودد حهضژمددبملژژژنیاژژیژ مب ژژۀ و .ژجبمعژژیمقطعژژیژاحژمطبلعهژژیهم ستگ
مشددلوتژژژ1400ژژیلی انشگبهژته انژ و ژکهژ  ژ ددبتژتح ددژژژبنژی انشجو
ژ89زنژحژژژژ137 انشددجوژ ژژ226ژژزژیددژنژژیمو  ژ    ددژژژۀ و ن .ژنمونژژلیتح 

ودد حهضژژنیم ن .ژ  ژاژ    ت سژانتخببژیژ ژیگم  (ژ و ن ژکهژ بژنمونه
ژ (LSAS ژتزژی ددوحیلژیارددط ابژاجتمددبعژبسیددژمقژژیژهبازژو  شددنبمه

ژتی سب ددژژژبسیددژ( ژمقژPAQ ژژیژ ددو ژژیژف زندد و ح ژژیژهب دد  ژژبسیمقژ
گدد اسژژجددبنژیهژمیتنظددژژبسیددژ(ژحژمقژIPSMحژوددب ک ژ ژژسی بژژیژف  نی 
 ERQژیهم سددتگژبی ددبژا ددتفب هژازژردد ژژیژ مب ژلی(ژا تفب هژم .ژتحل
صو تژگ فددت.ژژژلکنن هیتع ژژ-یبنجیاث ژمژژلیلتحژژیژحژم تژ مب ژژ  ونژیوژ

حژژ21ژۀنسددخژSPSSژیژفزا هددب ژن مبکم ددهژزژیددژنژیژم ا لژ مب ژژیتمبم
R.4.1.1حژژیژف زن و ح ژیژهب   ژنی ژ ه ینشبنژمژژجیانجبمژم .ژنتبژژ
حجددو ژ ا  ژژژیژحژمعنددب ا ژژمیمسددتقژژژۀ ا طددژژژیارط ابژاجتمبعژژیژهبنشبنه
 21/0=r01/0ژژ ژژ>Pژمددو ی دد بژمژژیژفدد  نی ژژتی سب ددژژژنی(.ژهمچن

ژ  بمژژا  گذیتأثژژژیارط ابژاجتمبعژژیژهب  ژنشبنهژژیژف زن و ح ژژیژهب   
ژکن  یمژژفبیاژژیژانقضژحا طهژژیژف  نی ژژتی سب ژژنی(؛ژ نب  اPژژ>ژژ05/0 

ژیژهب دد  ژنی ددژژۀ  ژ ا طددژژلکنندد هی هعنددوانژتع ژیامبژنقددضژف حنشددبن
نش هژژژ یی  ژم تژ بر ژتأژژیارط ابژاجتمبعژژیژهبحژنشبنهژژیژف زن و ح 

ژشددنهب ی ه  ددتدم هژوژژجی(.ژ بژتوجهژ هژنتبβ=ژژ-022/0 ژژP<ژژ05/0 تژ ا
ژیژهب مددوزسژ دد  ژیژمنب ددبژ دد اژی موزمددژژیژهددبگبهکب ژمددو یم

مبنندد ژژژی  گزا ژمو ژتبژازژ  حزژمشکالتژارط ا ژژنی هژحال ژژیژف زن و ح 
ژمو .ژژیژ ژیشگیوژژیارط ابژاجتمبع

ارددط ابژژژیژهبنشددبنهژژ یژف زندد و ح ژژیژهب دد  ژژ:ی دی کل  ی هاواژه
ژ.یف حنشبنژژ یژف  نی ژتی سب ژ یجتمبعا

  انژی انشگبهژته ان ژته ان ژاژ ژیتژیژحژعلومژت  ژیمنب ژمنب ی ژ انشک هژ حانژگ حهژ حانژ ژینژیژ بلژیمنب ژا م ژ حانژیکب منب ژژژژ*
 نژ ای انشگبهژته ان ژته ان ژاژ ژیتژیژحژعلومژت  ژیمنب ژ انشک هژ حانژژ ژیمنب ژا تب یب  ژگ حهژ حانژ :مسئول سندهینو **
ژ انیم  س ژته ان ژاژتژیژ انشگبهژت  ژ ژی انشک هژعلومژانسبنژ ژیمنب ژگ حهژ حانژژب  ژی تب اژ**ژ*

Email: z.taherifar@ut.ac.ir  :علمیژو حهشیژنوع مقاله 
Received: 23 Jan 2022 Accepted: 10 Apr 2022 ژ01/01/ژ21ژ:رشیپذ  00/ژ11/ژ03: افتیدر

mailto:email:%20Khodayar@ut.ac.ir


 ... يها سبک انیم ۀرابط                                                                                                                             312

 مقدمه
با  گریکدیدر ارتباط با  ایجداگانه  صورتکه به شود یگفته م نیوالد ةژیو يها و رفتارها به روش يفرزندپرور

 يها با توجه به پژوهش ندی). بامر1991 ند،ی(بامر گذارند یم ریبر رشد کودك تأث و رندیگ یم شیدرپفرزند خود 
 يچهار سبک فرزندپرور داد، انجام ها وهیش ریسا و نیالدبا و ینیبال ۀمصاحب ،یعیطب ةمشاهد اساسکه بر

 يها سبک نیب اند کرده ثابت ها پژوهشکرده است.  یمعرف را 4اعتنا یبو  3ریگ آسان ،2ستبدانهم ،1مقتدرانه
 و یافسردگ مانند یشناخت روان يها اختالل گرید و اضطراب با یکودک دوران يها تجربه و يفرزندپرور

؛ 1976؛ بک، 1998؛ نوهارت، 1971 ند،یوجود دارد (بامر یمیمستق ۀرابط یبزرگسال در تیشخص يها اختالل
 ).2006کاسن و بروك،  چن، کوهن، ،جانسون

درصد پس از  13 وعیاست و با ش یروان يها اختالل نیتر عیاز شا یکی 5یاجتماع اضطراب اختالل
 زاده،سوم قرار دارد (داداش ۀدرصد در رتب 14با  7به الکل یدرصد و وابستگ 17عمده با  6یاختالل افسردگ

 سدویب؛ 2002 بارلو، و(هافمن  است نوجوانان و کودکان انیمها در  اختالل نیتر جیااز ر یکی نیچن). هم1388
کرد  اشاره ییها تیاز موقع داریو پا دیبه ترس شد توان یاختالل م نیعالئم ا نیتر جی). از را2007و همکاران، 

 يها تیموقع در افراد نیا نیهمچن). 2013 ،8کایآمر یپزشک (انجمن روان شود قضاوتفرد ممکن است  که
 ی(رپ شوند یم لیتبد يمنزو ییها انسان به زمان مروربه و دارند تمسخرشدنو  طرد از ترس مختلف یاجتماع

 لیتبدافسرده  ییها انسان بهو  اورندیب يمواد رو مصرفسوء به است ممکن زین تینها). در1997 مبرگ،یو ها
 ).2007 همکاران، و سدویب( شوند
داشتن  یعنی ؛است 9يفردنیب تیحساس ،یاجتماع اضطراب اختالل يها نشانه ياراد افراد گرید یژگیو

در  گرانیدر ارتباط با د کردنیتیکفا یب احساسو  انتقادبا  مواجهه شدن،یمنف یابیبه ارز تیحساس ینوع
 گرفته صورت يفردنیب تیحساس ةبارکه در یقاتی). تحق1993و همکاران،  سی(با یاجتماع يها تیموقع
 میتنظ يبرا یمختلف ياز راهکارها تیحساس نیکنترل ا يبرا یژگیو نیا با يافراد دهد ینشان م ،است

ترس از  آناستفاده از  لیاست که دل 11یراهکارها فرونشان نیاز ا یکی. کنند یخود استفاده م 10جانیه
 و دیآ یم شمار به انجیه میتنظ یمنف راهکار ی). فرونشان2019 وون،یوانگ و ه ،یهانال( است شدن قضاوت

 زاست اضطراب تیموقع بامواجهه  هنگامها  احساس ریحالت چهره، ُتن صدا و سا ۀارانیهوش کنترل يمعنا به

1. authoritative 
2. authoritarian 
3. permissive 
4. neglectful 
5.social anxiety disorder 
6. major depressive disorder 
7. alcoholism 
8. American Psychiatric Association 
9. interpersonal sensivitivity 
10. emotion regulation 
11. suppression 
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 ).2012 لبرت،ی(گ
با  يفرزندپرور يها سبک نیب ۀرابط یپژوهش بررس نیا یهدف اصل شد، گفته آنچه به توجه با
 یفرونشان یکنندگلیتعد نقش و يفردنیب تیحساس يا طهبا توجه به نقش واس یاضطراب اجتماع يها نشانه

پژوهش به نیا يها هیفرض ،یمورد بررس موضوع ةدربار موجود يها افتهی و ينظر مالحظات به توجه با. بود
 :شدند یبررس ریز صورت
 .دارد یاجتماع اضطراب يها نشانه و يفرزندپرور يها سبک نیب يا واسطه ینقش يفردنیب تی. حساس1
 .دارد یاجتماع اضطراب يها نشانه و يفرزندپرور يها سبک نیب یکنندگلینقش تعد ی. فرونشان2
 دارد. میمستق يا رابطه یاجتماع اضطراب يها نشانه با يپرورفرزند يها . سبک3

 روش
ع ر ۀجام ه ،يآما را و نمون ج ا ش  ش يرو ژوه  پ

 ۀبود. جامع یمقطع يا مطالعهو  یبستگها، هم داده يو از لحاظ گردآور يادیحاضر از نظر هدف بن پژوهش
دانشگاه  يارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس یلیدر مقطع تحص که بوددختر و پسر  انیدانشجوآن  يآمار

به  که بود یانیهدف هم شامل دانشجو ۀجامع. بودند لیتحص به مشغول 1400 یلیتهران در سال تحص
. شد انجام دردسترس روش به انیدانشجو يریگنمونهداشتند.  یدسترس تلگرام و اپواتس يمجاز يفضا

 یکیالکترون صورتبه ها پرسشنامه نکیل ها دانشگاه بودنلیکرونا و تعط روسیو يریبا توجه به فراگ نیهمچن
 پژوهش مدل در شدهمشاهده ریمتغ چهار نکهیا به توجه با نمونه حجم دردانشجوها قرار گرفت.  اریدر اخت
با احتساب نرخ  نیهمچن. شدند انتخاب نفر 20 پارامتر هر يازا به و شدبرآورد  پارامتر ده حداکثر دارد، وجود

 هیتجز و لیپرسشنامه تکم 226 تیدرنها وگرفته شد  درنظر نفر 220 نمونه حجم درمجموع درصد 10 زشیر
ورود به  يارهای. معبود)، درصد 4/39( مرد 89 و) درصد 6/60( زن 137 شامل نمونه گروه. شد لیو تحل

دانشگاه تهران  يها از دانشکده یکیدر  لیتحص نیکنندگان و همچن شرکت ۀآگاهان تیپژوهش شامل رضا
 يدر دانشگاه تهران بود. برا نکردن لیتحصها و  پرسشنامه نکردنلیپژوهش تکم نیخروج در ا يارهایبود. مع
 به مربوط نکیل سپس ند،شد یطراح نیال افزار پرس در نرم نیآنال صورتها به پرسشنامه يها داده يگردآور

 اریآگاهانه در اخت تیو تلگرام به انضمام رضا اپواتس یاجتماع يها شبکه در ها پرسشنامه کردنلیتکم
 درصورت شدهمطرح يورود يها مالك به توجه با شد خواسته ها آن از ودانشگاه تهران قرار داده  انیدانشجو

 پژوهش، هدف از کنندگان شرکت شدنآگاه شامل یاخالق مالحظات. ندبده پاسخ ها پرسشنامه به لیتما
 شد. تیرعا يرازدار نیآگاهانه و تضم تیرضا افتیدر پژوهش، در نکردن ای کردن شرکت يبرا کامل يآزاد
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 سنجش ابزار
ام شن س ر ع ۀپ جتما ب ا ضطرا زیبوویل یا  )LSAS( 1ت

. شود یم یبررسو اجتناب  یدت اضطراب اجتماعش آندر  کهساخت  1987در سال  تزیبوویل راپرسشنامه  نیا
 يها تیموقع در اضطراب به هیبقبه اضطراب عملکرد و  آن پرسش 13 که داردسؤال  24پرسشنامه  نیا

 يها تیکه افراد در موقع ی: کل ترساز اند عبارت که دارد اسیمقخرده 6 نیهمچن. شوند یم مربوط یاجتماع
 مواجهآن  با یاجتماع يها که در تعامل یکل ترس شوند، یم مواجه آن باکه ارائه شده است  یگوناگون

 يرفتارها ،یاجتماع يها تعامل ياجتناب از برقرار ها، تیموقع نیاز ا کیهر از فرد اجتناب کل شوند، یم
که  يا نمره نیباالتر و صفرفرد  ةنمر نیتر نیینمره کل ترس و اجتناب. پا تیدرنها و جمع انیمدر  ییاجرا
 از نقل به 2002( 2و هافمن میک چ،ینریه بکر، پژوهش دراست.  144 رد،یبگ پرسشنامه نیا در تواند یم فرد
 کی ۀمنزل به اسیمق نیا ییایپا و ییروا آوردندست به يبرا که) 2012 ،و گروس ویز وارنر، ن،یگلد ،يریجزا
 نیا ییبازآزما ییایپا. شدستفاده ا یفرد مبتال به اختالل اضطراب اجتماع 175انجام شد،  یخودگزارش اسیمق
 نیآمد. ا دستبه 95/0 زین آن یدرون یهمسانمعنادار بود.  01/0و در سطح  83/0 هفته، 12 از بعد اسیمق
 01/0 يمعنادار سطح در و 87/0 را پرسشنامه ییبازآما ییایپاداد و  انجام) 1392( انیشا رانیا در را اسیمق

 .کرد گزارش معنادار و مثبت

ش س ر امپ رور يها سبک ۀن دپ رزن  )PAQ( 3يف
 3 و اسیمق 30 از است، ساخته ندیبامر يفرزندپرور يها سبک براساس )1991( يبور که پرسشنامه نیا

 10( یسبک مقتدر منطق نیسؤال) و والد 10سؤال)، سبک مستبدانه ( 10( ریگسبک آسان اسیمق خرده
 داًیشد از يا نقطهپنج کرتیل فیط صورتهب يفرزندپرو يها سبک ۀپرسشنام .است شده لیتشکسؤال) 
گرفته  درنظر 5، 4، 3، 2، 1 از بیترتبه ها آن ازیامتموافق است و  داًیموافق و شد تفاوت،یب مخالف، مخالف،

 ةآمددستبه ازی. هرچه امتاست 150 ممکن ازیامت حداکثر و 30 پرسشنامه نیا در فرد ازیامت حداقل. است شده
) 1991( ياست. بور تر ياو استبداد نیوالد يفرزندپرور  سبک دهد یم  نشان ،باشد شتریامه بپرسشن نیفرد از ا

 صورتنیبد زینآن  جینتااست.  کردهاستفاده  یافتراق ییپرسشنامه از روش روا ییروا کردنمشخص يبرا
 او ریگک سهلپدر با سب ۀآمران سبک ،-38/0معکوس  ۀرابط او ریگمادر با سبک سهل ۀآمران سبک که است
 با پدر ۀو سبک آمران -48/0معکوس  ۀمادر رابط يمادر با سبک اقتدار ۀآمران سبک ،-50/0معکوس  ۀرابط

 و 07/0 او ریگمادر با سبک سهل يسبک اقتدار که یدرحال ؛داشت ،-52/0معکوس  ۀرابط پدر ياقتدار سبک
 ییای) پا1374( ياریداشتند. اسفند عناداررمیغ مثبت یهمبستگ 12/0 پدر ریگسهل سبک با پدر ياقتدار سبک
 ۀنمون مادران از نفر 12 از گرید بار ه،یاول يهفته از اجرا کیپرسشنامه را که بعد از گذشت  نیا ییبازآزما

1. Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) 
2. Baker, S. L., Heinrich, N., Kim, H.-J., & Hoffman, S. G 
3. Parenting Authority Questionnaire (PAQ) 
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و  77/0آمرانه  ةویش يبرا، 69/0 ریگسهل ةویش يبرا کنند، لیتکم را پرسشنامهمورد مطالعه خواسته بود 
 ).1390 ،یفیو پورشر يزیعز بشارت،نقل از  به( است آورده دست هب 73/0 ياقتدار ةویش يبرا

ام شن س ر س ۀپ سا ردنیب تیح  )IPSM( 1يف
ابداع  یبه طرد اجتماع تیحساس ای يفردنیب تیحساس سنجش يبرا) 1989( پارکر و سیبا راپرسشنامه  نیا

 ،ییاضطراب جدا د،ییتأ به ازین ،يفردنیب یآگاه اسیرمقیز 5سؤال و  36پرسشنامه شامل  نی. اکردند
 يتا حدود ،از کامالً مخالفم کرتیل يا درجهچهار اسیمق يدارا نیهمچن. اسشکننده  نفسعزت و ییکمرو

. ندارد معکوس يگذارپرسشنامه نمره نیا .شده است لیموافقم و کامالً موافقم تشک يتا حدود ،مخالفم
 تر کینزد 144 به نمره هرچه. است صفرنمره  نیتر نییاو پ 144 ردیبگ تواند یم یآزمودن که يا نمره نیباالتر
است.  تر نییپا يفرد نیب تیحساس ةکنند انیبباشد  تر نییباال و هرچه پا يفردنیب تیحساس ةدهندنشان باشد،

 ،55/0 دییبه تأ ازین ،76/0 يفردنیب یآگاه يها اسیرمقیز يکرونباخ را برا ي) آلفا1989( پارکر و سیبا
دست آوردند.  به 86/0 اسیو کل مق 59/0شکننده  نفسعزت ،63/0 ییکمرو ،67/0 ییاضطراب جدا

 کردند برآورد% 72 يفردنیب تیحساس ینیبال قضاوت آزمون با را آزمون نیا زمانهم ییروا ها آن نیچنهم
 دیحو عاطف و یدهقان ،یماهک ان،یمحمد رانیپرسشنامه است. در ا نیا يزمان باال هم یینشانگر روا که

 يپرسشنامه را برا نیکرونباخ ا يها آلفا . آنپرداختند پرسشنامه نیا یسنج روان مشخصات یبررس به) 2017(
 نفسعزت ،58/0 ییکمرو ،58/0 ییاضطراب جدا ،51/0 دییبه تأ ازین ،70/0 يفردنیب یآگاه يها اسیرمقیز

 دست آوردند. به 80/0 اسیو کل مق 70/0شکننده 

ام شن س ر ردها ۀپ نیه میتنظ يراهب  )ERQ( 2جا
 شامل جانیه میتنظ راهکار دو یابیارز منظوربهکه  است کرده میتنظ) الف 2002( گراس را پرسشنامه نیا

و  هیگو 6مجدد با  یابیارز اسیمقخرده 2 وماده  10 شامل و استشده  یطراح 4مجدد یابیو ارز 3یفرونشان
) 1 ةنمر بامخالفم ( شدتاز به يا درجه هفت کرتیل سایمق کیدر  کنندگانشرکت. است هیگو 4با  یفرونشان

 70و حداکثر  10 رد،یگ یآزمون م نیکه فرد در ا يا . حداقل نمرهدهند ی) پاسخ م7 ةنمر باموافقم ( شدتبه تا
کل  يبرا ییبازآزما ییایو پا 73/0 یفرونشان يبرا، 79/0مجدد  یابیارز يکرونباخ برا يآلفا بیضراست. 

 النیدر دانشگاه م اسیمق نیا یدرون یهمسان بی). ضرب، 2002 گراس،زارش شده است (گ 69/0 اسیمق
 و جان ،یبالزاروتآمده است ( دستبه 42/0 -63/0 یفرونشان يبرا و 48/0 -68/0مجدد از  یابیارز يبرا

 درآورده است.  دستبه را اسیمق نیا یسنج روان مشخصات) 1390( تاشک زین رانیا در). 2010 گراس،
آمد  دستبه 90/0 یفرونشان اسیو مق 87/0 مجدد یابیارز اسیمق کرونباخ يآلفا) 1390( تاشکپژوهش 

1. Interpersonal Sensitivity Questionnaire (ISQ) 
2. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 
3. suppression 
4. reappraisal 
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 ).1394 ،یو فت يمظاهر ،یموتاب ،یفردوس  فر، يطاهر(

 ها داده لیتحل و هیتجز روش
از مدل  یاستنباط يها افتهیو در قسمت  رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر یفیدر بخش توص يآمار لیتحل يبرا

 SPSS يافزارهانرم کمک به يآمار مراحل ۀهماستفاده شده و  کنندهلیتعد - یانجیماثر  لیتحل يمارآ
داده يبرا پرکاربرد یسینوبرنامه يها از زبان یکی R.4.1.1 افزارنرم. است شده انجام R.4.1.1و  21 ۀنسخ
 در نیهمچن. شود یمن استفاده آ از ها داده يرو یلیو تحل يانجام محاسبات آمار منظوربه که است يکاو

سروکار دارند،  يبا محاسبات آمار ینوعبه که رهیغ و یفن ،یپزشک مختلف يها رشته و هیپا علوم يها رشته
 .دکاربرد دار

 ها افتهی
ع فیتوص) الف ختتیجم  یشنا

با  یارشناسک انیدانشجو بیترتبه رادهندگان  پاسخ شتریافراد مورد مطالعه، ب یشناختتیجمع آمار براساس
نفر) و  7درصد ( 1/3با  ينفر)، دکتر 78درصد ( 5/34با  ارشد یکارشناس)، نفر 139درصد ( 6/61

 کنندگانشرکت انیمدر  نی. همچناند داده لی) تشکنفر 2درصد ( 9/0با  يدکتر مقطع در شدهلیالتحص فارغ
 به کنندگانشرکت یشناختتیجمع آمار) مرد بودند. نفر 89( درصد 4/39 و زن ،)نفر 137( درصد 6/60

 .است آمده 1 جدول در یلیتحص مقطع و تیجنس کیتفک

 یشناختتیجمع آمار. 1 جدول
 درصد تعداد ریمتغ

 6/60 137 زن
 4/39 89 مرد

 5/61 139 یکارشناس
 5/34 78 ارشد یکارشناس

 1/3 7 يدکتر
 9/0 2 لیالتحص فارغ

  226 مجموع
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ص فیتوص) ب  ها شاخ

 پژوهش يرهایمتغ یفیتوص يها خص. شا2 جدول

 یدگیکش یچولگ نیانگیم استاندارد انحراف ریمتغ
 -525/0 -580/0 18/51 76/21 یاجتماع اضطراب

 76/2 34/0 50/87 26/13 يسبک فرزندپرور
 236/0 053/0 73/92 01/15 يفرد نیب تیحساس

 -691/0 115/0 42/14 31/5 یفرونشان

 گریکدیبا  هاریمتغ یهمبستگ ی. بررس3 جدول

 4 3 2 1 ریمتغ
    1 یاجتماع اضطراب

   1 21/0** يفرزندپرو يها سبک
  1 12/0 38/0** يفرد نیب تیحساس

 1 29/0** 02/0 41/0** یفرونشان
01/0<**P 05/0<*P 

و  يفرزندپرور يها سبک نیب دهد یمنشان  رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا، 3توجه به جدول  با
و  یاضطراب اجتماع نیب نیهمچن). r، 01/0< P =21/0وجود دارد ( يمعنادار ۀرابط یاضطراب اجتماع

 نی) و بr، 01/0 < P =41/0( یفرونشان و یاجتماع اضطراب )،r =، 01/0 < P 38/0( يفردنیب تیحساس
 يها سبک نیب اما ،وجود دارد يمعنادار ۀرابط) 29/0r =، 01/0 < P( یفرونشان و يفرد نیب  تیحساس

 ،= 02/0r( یو فرونشان يفرزندپرور يها سبک) و 12/0r =، 01/0 > P( يفرد نیب  تیو حساس يزندپرورفر
05/0 > P (وجود ندارد. يمعنادار ۀرابط 

 یو اضطراب اجتماع يفرزندپرور يها سبک نیب ۀرابط در يفرد نیب  تیحساس يا اثر واسطه یبررس. 4 جدول

 حد باال نییحد پا Β T P رهایمس
 یاجتماع اضطراب به يفرزندپرور ياه سبک

 59/0 17/0 001/0 53/3 38/0 يفرد نیب  تیحساس از استفاده با

) 05/0P <، 38/0  =β( يفرد نیب  تیحساس يا واسطه ریمتغ اثرمشاهده کرد  توان یم 4 جدول بهتوجه  با
 .است معنادار یاجتماع اضطراب و يفرزندپرور  يها سبک ۀرابط در
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 یاضطراب اجتماع يها و نشانه يفرزندپرور يها سبک نیب ۀدر رابط یفرونشان یکنندگلیدتع اثر. 5 جدول

  
 يها وابسته نشانه ریمتغ

   یاضطراب اجتماع
 

 
 باال حد نییپا حد Pمقدار  Tمقدار  βمقدار

 306/6 -075/0 045/0 00/2 232/3 یفرونشان
 116/1 -024/0 031/0 16/2 620/0 يفرزندپرور يها سبک

 015/0 -055/0 225/0 -21/1 -022/0 يفرزندپرور يها سبک*یرونشانف

 نیهمچن ،)05/0P <، 232/3= β( یاجتماع اضطراببر  یفرونشان ریاثر متغ بیضرا ،5توجه به جدول  با
 اما هستند،مثبت و معنادار  ،)P<، 62/0 =β 05/0( یاجتماع اضطراببر  يفرزندپرور يها اثر سبک بیضرا
 و است یمنف) 05/0P >، 022/0-  =β( یاجتماع اضطراببر  يفرزندپرو يها و سبک ینشاناثر فرو بیضرا

 .ستین معنادار

دل)  ج ش م ژوه  پ
 

 

 

 
 

 
 
 

 يا واسطه نقش با یاجتماع اضطراب يها نشانه با يفرزندپرور يها سبک نیب ۀرابط ي. مدل ساختار1 شکل

 یفرونشان یکنندگلیتعد نقش و يفرد نیب تیحساس

 يریگ جهینت و بحث
 ۀو پرسشنام نیوالد يفرزندپرور يها سبک ۀپرسشنام از آمدهدست به يها نمره نیب دهد ینشان م جینتا

 نیبنابرا ؛شد دییاول پژوهش تأ یۀفرض نینابراب د؛وجود دار یمیمعنادار و مستق ۀرابط یاضطراب اجتماع
 يها نشانه با فرزندانشان نکهیاحتمال ا ،تر باشد مستبدانه نیوالد يهر چقدر سبک فرزندپرور گفت توان یم

و همکاران  وود يجفر يها پژوهش جینتا با پژوهش نیا جیاست. نتا شتریب شوند، مواجه یاضطراب اجتماع
و  کاه ن،ی)، کار2007)، اسپوکاس (2007( يگاو  سیبر لی)، فراتحل2002و شولزبرگ ( نزبورگی)، گ2002(

گفت،  توان یم افتهی نیا نییتب در. دارد ییهمسو) 2009( زبورگنگیو ک کوپالن کس،ی) و و2008( نیکال

 يها سبک
 يفرزندپرور

 تیحساس
 يفرد نیب

 اضطراب يها نشانه
 اجتماعی

 فرونشانی

12/0 

022/0- 

38/0 
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کودکان و  انیمختلف در م يرفتارها بروز سببدارند،  يفرزندپرور يبرا نیکه والد یگوناگون يها وهیش
 با ها آن تعامل و برخورد ةویها دارند و ش که کودکان و نوجوان ییرفتارها گرید انیبه ب شود؛ یها م نوجوان

 کودکان ازکه  ینی. والدردیگ یم ریتأث نشانیوالد يفرزندپرور يها وهیش از شدتبه جامعه افراد و رونیب يایدن
 زین ها آن فرزندان دارند، ها آن با یمیو صم گرم ۀو رابط کنند یم تیحما مناسب ةویش بهخود  يها و نوجوان

 ).1380 ماسن، ( کنند یم کسب یخوببه را ازین مورد یاجتماع يها مهارت
 را خود فرزندان مختلف يها وهیش بهمحدودکننده و طردکننده  نیوالد ،یمیگرم و صم نیوالد برخالف

را بروز  خود قیعالاستعداد و  توانند یکه نم دهند یسرخورده پرورش م یفرزندان تیدرنها و کنند یم محروم
مسائل و مشکالت  توانند یخود نم نیدبدون وال که دیآ یم وجودباور در کودکان به نیبدهند. با گذشت زمان ا

 جادیبا ا اگرچه. شود یم ها آن در اضطراب و ترس احساس جادیا سببباور  نیشان را حل کنند و ا روزمره
 جامعه وارد سرکش و ریپذ سلطه وابسته، یکودکان تیدرنها کرد،کودکان را کنترل  شود یسخت م نیقوان

 ،1دکردنیتهدمانند  ییو با رفتارها ستندین یمیفرزندان خود صمکه با  ینی). والد1380 ماسن، ( شوند یم
که با  دهند یپرورش م یکودکان کنند، کنترل را ها آن کنند یم یسع 4کردنهیو تنب 3طردکردن ،2قهرکردن

 يها سبک). 1380 ماسن، ( شوند یممواجه  یاز جمله اضطراب اجتماع يادیز یو روان یمشکالت روح
آن جامعه و  یتحول اجتماع با یمیمستق ۀرابط است، غالب يا جامعه و فرهنگ ره در که يفرزندپرور
روابط با  يو برقرار یاجتماع يها به مشارکت در تعامل لیتما ستها ها سال شناس. روانداردفرهنگ 

 بیآس وجود ۀبه حضور در جامعه را نشان نداشتن لیتما و يسالمت روان ضرور يرا برا گرید يها انسان
 ،یبزرگ(جان هستند مواجهمشکل  نیا با ،دارند یاضطراب اجتماع يها که نشانه يافراد جهیدرنت نند؛دا یم

 ).1387 س،یهر و آگاه
و نوع تعامل  5تیشخص و دباش رگذاریکودکان تأث ةندیآ و سرنوشت در تواند یم یاجتماع اضطراب نیبنابرا

در نوع  دیکودکان را با یتیو شخص يت رفتاراز مشکال ياریبس ۀشیکه ر آنجا ازکند.  نییها را تع آن
 یتیشخص و يرفتار شرفتیپ در را نقش نیتر مهم خانواده گفت توان یم کرد، وجو جست نیوالد يفرزندپرور

 میمدنظر قرار ده یمشکالت نیچن نیا جادیااز  يریشگیپ يبرا دیبا که است یعامل نیتر مهمو  دارد کودکان
 ).2009 نگزبورگ،یک و نکوپال کس،ی؛ و2007(اسپوکاس، 
 يها نشانه جادیدر ا تواند یو تعامل کودك دارد، م تینوع شخص نییکه در تع ینقش مهم لیدلبه خانواده

 یاضطراب اجتماع جادیدر ا تواند یم ياریالبته عوامل بس باشد؛ 7بازدارنده ای 6کننده لیتسه یاضطراب اجتماع

1. threat 
2. sulky 
3. rejection 
4. punish 
5. character 
6. facilitate 
7. limiting 
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؛ 2007عوامل است (اسپوکاس،  نیتر از مهم یکی يرورفرزندپ يها سبک شک یب امانقش داشته باشد، 
در سالمت روان و رشد  یاساس اریبس ینقش خانواده یکلطور ). به2009 نگزبورگ،یک و کوپالن کس،یو

کودك  تیارکان خانواده در ترب نیو مؤثرتر نیتر از مهم یکی يفرزندپرور يها وهیمناسب کودك دارد و ش
و  یرشد کودك چه از نظر روح يمناسب برا طیمح کردن به فراهم نیالدو یتوجه یب ان،یم نیا دراست. 

 يها اختالل مانند ياریبس ریناپذ جبران يها بیآس تواند یم یمیصم روابط نبودو  یو چه از نظر جسم یروان
 ).1393 ،یبه کودك وارد کند (گنج یاضطراب

 یمستبدانه و اضطراب اجتماع يسبک فرزندپرور نیب دهد یم نشان شدهانجام يها پژوهش نیهمچن
 جادیا سبب تواند یمستبدانه م يسبک فرزندپرو گری. به عبارت ددارد وجود یمیمستق و معنادار ۀرابط

کنترل فرزندان  يمستبدانه برا يها و روش هیکه از تنب ینیوالد نیهمچن. شود کودك در یاجتماع اضطراب
 ).1397بوده است (مسگر،  دتریها شد آنفرزندان  یاضطراب اجتماع کردند، یخود استفاده م

 ژهیو به خانواده مهم و مؤثر اریبس نقش ةدهند نشان ن،یشیمشابه پ يها حاضر و پژوهش پژوهش جینتا
 رو نیا از ؛کودکان است ۀنیها در خانواده با سالمت روان و رشد به آن و نوع تعامل يفرزندپرور يها سبک
 از بگذارد؛ ریتأث یاضطراب اجتماع يها نشانه بر يفرزندپرور يها سبک شود یسبب م يفرد نیب تیحساس

 یاضطراب اجتماع يها و نشانه يفرزندپرور يها سبک نیب ۀدر رابط يفرد نیب تیگفت حساس توان یم رو نیا
 يها مؤلفه نیهر چقدر والد یعنی کند؛ یم دییموضوع فرض دوم پژوهش را تأ نیو ا دارد يا واسطه نقش

 نکهیخواهد شد و احتمال ا شتریب يموضوع بر فرزندپرور نیا ریداشته باشد، تأث دتریرا شد يفرد نیب تیحساس
 .شود یم شتریب شوند، مواجه زین یها با اضطراب اجتماع آن فرزندان
 ،)2002( تزیبویل و فرسکو  ر،یاسچنر مبرگ،یه هارب، يها پژوهش جیپژوهش با نتا نیحاصل از ا جینتا

 تیداو مک و نارچال)، 2015( سالنیار اریباهت)، 2014( سی)، فورس2012اروزکان ( و جنسدوگان کام،یسار
 تیگفت حساس توان یم افتهی نیا نییتب در .دارد ییمسو) ه2002) و رودولف (2007و آنجل ( جفین)، 2017(
ن آ يها و مؤلفه شود یم فیتعر گرانید يها و احساس دگاهیبه د 2توجه مفرط ،1ياریوشکه ه يفرد نیب

 ازیو ن 4شکننده يخود داشتن ،3يورز جرئت نداشتن شدن،اضطراب طرد گران،ید يرفتارها به ادیز تیحساس
که  يا مشابه است. هر خانواده یاضطراب اجتماع يافراد دارا يها یژگیاز و ياریبا بس ،است گرانید دییبه تأ

احتمال  ،کند تیدر کودك تقورا  يفرد نیب تیحساس يها برود که مؤلفه یبه سمت اش يسبک فرزندپرور
 ).2002 و همکاران، (هارب است شتریب ،شود یآن کودك دچار اضطراب اجتماع نکهیا

 تیحساس ،یاجتماع اضطراب يدارا افرادکردند  ثابت) 2006و مکون ( لبرتیگ ،اولسن رون،یآ لبرت،یگ
 شوند، یم یناراحت و عصبان عیرس یلیخ نیهمچندارند.  ینییپا 1نفس و اعتمادبه 5نفسعزت وباال  يفرد نیب

1. awareness 
2. excessive attention 
3. lack of courage 
4. fragile self 
5. self esteem 
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از  يدیشد يها حساس هستند و در عمل هم واکنش اریبس گرانید يسواز  انتقادشدن و شدنبه مسخره
 نیبنابرا شوند؛ یمعذب م عیو سر کنند ینم یدر جمع احساس راحت گرید يسو از. دهند یخودشان نشان م

. کنند یم ترك را آنجا عیسر یلیخ ای کنند ینم شرکت ها یها و مهمان نوع مجلس نیامکان، در ا صورتدر
 يرفتارها اوقات شتریبهستند و در  یمحتاط اریبس يها انسان ستند،ین سکیبا ر همراه ياهل کارها ها آن
را تحمل  يادیاسترس و اضطراب ز يفرد نیدر روابط ب نیبنابرا کنند؛ یم ادراك دیتهد صورترا به گرانید
 .کنند یم

اتفاقات  برابر در شهیهم نیبنابرا ؛هستند گرانیاز د تر نیاوقات بدب شتریب يفرد نیب تیبا حساس افراد
. رندیبگ فاصله ها آن از گرانید شود یم سببنگرش  نیدارند. هم یحالت تهاجم شانیها اطرافشان و رابطه

از  يکمتر تیحما شود یم سببامر هم  نیو هم برند یمبه سر  ییدر تنها گرانیاز د شتریب افراد نیا نیهمچن
 انجامد یم یاضطراب اجتماع شیافزا به تینهاچرخه در نیا کهکنند  افتیخانواده و دوستان خودشان در

 کنند یم یسع دارند، یاجتماع اضطراب که يافراد) 1989و پارکر ( سیباپژوهش  براساس). 2014 س،ی(فورس
 با نشوند، انتقاد ایطرد  آنان يسودهند تا از  رییتغ انشانیاطراف اتها و توقع خود را براساس خواسته يرفتارها

 ها یمهمان و ها تجمعاز  یو لذت کم کنند یرا احساس م طردشدن و قضاوت از ترس هم باز نیا وجود
 .برند یم

 يها سبک نیب ۀرابط در یفرونشان ریمتغ یکنندگ لیتعد نقشمشاهده کرد  توان یم جینتا به توجه با
 ۀجی. نتشود یسوم پژوهش حاضر رد م یۀو فرض ستیمدل معنادار ن نیدر ا یتماعو اضطراب اج يفرزندپرور

 ینشان دادند راهبرد فرونشان که) 2002و سووگ ( پمنیش ،پژوهش زِمان ۀجیپژوهش با نت نیحاصل از ا
 درگفت  توان یم افتهی نیا نیی. در تبندارد ییهمسواست،  یاضطراب و افسردگ يسطح باال ةکنند ینیب شیپ
 جادیدر ا يریتأث نه، ای کنندخودشان استفاده  يدر سبک فرزندپرور یراهبرد فرونشان از نیوالد اگرمدل،  نیا

 را یاضطراب اجتماع يها نشانهکه  ینیمدل حاضر والد دردر کودکان ندارد.  یاضطراب اجتماع يها نشانه
در  يریتأث نکنند، ای بکنند استفاده یانفرونش راهبرد از اضطرابشان کنترل يبرا يفرزندپرور هنگام اگر دارند،

 بافرزندانشان  نکهیا احتمال همچنان و ندارد یاجتماع اضطراب به ها آن فرزندان مبتالشدنکاهش احتمال 
 .است اریبس شوند، مواجه یاضطراب اجتماع يها نشانه

اضطراب  يها و نشانه يفرزندپرور يها سبک ۀرابط از بهتر درك دنبالبه حاضر پژوهش تیدرنها
مشابه  يها بود. پژوهش یفرونشان یکنندگ لیو نقش تعد يفرد نیب تیحساس يا با نقش واسطه یاجتماع

مدل و روش  نیا با گریکدیدر کنار  رهایمتغ نیا یرا نشان داده است، اما بررس رهایمتغ نیا نیروابط ب نیشیپ
 با میمستق يا رابطه يفرزندپرور يها سبک ندک یم دییپژوهش تأ نیا جینتا. شد قیتحقبار بود که  نیاول يبرا

بر  يفرد نیب تیحساس یۀوسل به میرمستقیو غ میمستق صورتبه نیمچن. هدارد یاضطراب اجتماع يها نشانه
 راهبرد اما کند، یم فایا يا نقش واسطه يفرد نیب تیحساس و گذارد یم ریتأث یاضطراب اجتماع يها نشانه

1. self confidence 
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 .ددر مدل حاضر ندار یاضطراب اجتماع يها و نشانه يفرزندپرور يها کسب ۀرابط بر يریتأث یفرونشان
مقاطع  یتمام انیدانشجو انیمحاضر در  پژوهشبود که  نیا مطالعه نیا يها تیمحدوداز جمله  
و  تر نییپا یلیمقاطع تحص ریآن به سا میکاربرد و تعم يبرا نیبنابرا ؛دانشگاه تهران انجام شده است یلیتحص

 ۀمانند رشت گرید يرهایمتغ يرگذاریأثکرد. امکان ت تیرا رعا اطیجانب احت دیبا یسن يها گروه ریسا
 از یلع يریگ جهیپژوهش امکان نت نیا بودنیمقطع لیدلوجود دارد. به جیبر نتا تیسن و جنس ،یلیتحص

 هیتوص ندهیگران آپژوهش بهها پرسشنامه بوده است،  داده يآور که ابزار جمع آنجا از. ندارد وجود آن جینتا
 يها روش مانندممکن  یپژوهش يها روش گریاز د آمدهدست به جیاعتبار نتا شیافزا منظوربه شود یم

 مجدد یابیارز و رشیپذ لیقب از جانیه میتنظ يراهبردها ریسا ریتأث شود یم شنهادیپاستفاده شود.  یشیآزما
به جیشود. با توجه به نتا یبررس یراب اجتماعاضط يها و نشانه يفرزندپرور يها سبک نیب ۀرابط در زین

 شود یم شنهادیپ یاضطراب اجتماع يها بر نشانه يفرزندپرور يها سبک ریپژوهش و تأث نیاز ا آمدهدست
مشکالت  جادیابرگزار شود تا از  نیبه والد يفرزندپرور يها آموزش سبک يمناسب برا یآموزش يها کارگاه
 .شود يریشگیپ یاجتماع اضطراب مانند یاضطراب

 منابع
فرزنـدان در   ییگرا با کمال نیوالد يفرزندپرور يها سبک ۀرابط). 1390ح. ( ،یفیپورشر ، و.ك ،يزیعز ،.ع .م بشارت،

 .160-145)، 2(7 ،یپژوه خانواده ۀفصلنام. یرانیا ةخانواداز  يا نمونه
 ،یینـوروزگرا  ،یـی گرا بـرون  نقش: یسرطان نمارایبا درد در ب يسازگار يگر میمدل خودتنظ ی). بررس1390تاشک، آ. (

و علـوم   یشناسـ  روان ةدانشـکد  .متالس یشناسروان یتخصص يدکتر ۀرسالو مقابله.  جانیه میتنظ يراهبردها
 .دانشگاه تهران ی.تیترب

: نتهـرا  .کودکـان  بـه  يریپـذ قـانون  و یاجتمـاع  رفتار اخالق، آموزش .)1387م. ( س،یهر ، ون.  آگاه، ،.م ،یبزرگ جان
 ارجمند.

 بدون و با ساله 18 تا 14 فرزندان يدارا نیوالد يآور تاب زانیم و یزندگ سبک ۀرابط ی). بررس1388ش. ( زاده، داداش
 یی.طباطبا عالمه دانشگاه .ییاستثنا کودکان یشناسروان ارشد یکارشناس ۀنام انیپا .تهران شهر از سلوك اختالل
 .یتیترب علوم و یشناس روان ةدانشکد

و کاهش ترس از  ینفس ضمن عزت شیبر افزا ینفس ضمن عزت اصالح ۀبرنام یاثربخش یبررس .)1392( .ش ان،یاش
 .ینیبـال  یشناسـ ارشـد روان  یکارشناسـ  ۀنامـ  انیپا ی.اجتماع اضطراب اختالل يدارا افراد در یضمن یمنف یابیارز

 .رازیش دانشگاه
 .ارجمندتهران:  .1 جلد .DSM-5براساس  یروان یشناس بیآس .)1393( م. ،یگنج

 يراهبردهـا  یینارسـا  يا ). نقـش واسـطه  1394ل. ( ،یم. ع.، و فت ،يف.، مظاهر ،یس.، موتاب ،یز.، فردوس فر،یطاهر
 ،معاصـر  یشناسـ روان. ریاضطراب فراگ يها با نشانه یمنیا زشیو انگ یمنف جانیشدت ه ۀدر رابط جانیه میتنظ
10)2،( 55-66. 

 .ماد :تهران یی.اسای دیمهش ۀترجم .کودك تیرشد و شخص .)1380. ( ه ماسن، پ.
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 يهـا  وهیمقابلـه بـا اسـترس و شـ     يهـا  براسـاس سـبک   یهـراس اجتمـاع   ینیب شیپ .)1397د. ( ،ییتقوا ، ور. مسگر،
 .342-327)، 12(7 .یشناس روان شیرو ي.فرزندپرور
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