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 گرایی والدین   پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان براساس جو عاطفی خانواده و کمال 

 3لوصادق تقی، 2*جعفر پویامنش، 1رقیه جان محمدی

 چکیده: 

شود و  های اجتماعی شناخته میاضطراب اجتماعی نوعی از اضطراب است که با ترس دائمی و شدید در موقعیت  مقدمه: 

بینی اضطراب اجتماعی براساس جو  دف پژوهش حاضر پیشه  کند.های روزمره فرد را مختل میحداقل بخشی از فعالیت

 گرایی والدین بود.خانوادگی و کمال

 22آموز دختر و پسر ابتدایی منطقه  دانش  300نوع همبستگی بود و جامعه آمارمی شامل  این مطالعه از    روش پژوهش:

نمونه  روش  از  استفاده  با  بود که  تهران  دادهشهر  منظور گردآوری  به  انتخاب گردیدند.  از  گیری در دسترس  پژوهش  های 

فرند   و  واتسون  اجتماعی  اضطراب  خانواده  پرسشنامه  عاطفی  جو  کمالپرسشنامه  پرسشنامه  فراست و  چندبعدی  گرایی 

 استفاده شد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. 

اضطراب اجتماعی کودکان را    01/0: نتایج به دست آمده نشان داد جو عاطفی خانواده به صورت منفی و معناداری  یافته ها

گرایی والدین، نگرانی درباره اشتباهات، شک درباره  های کمال( و از بین مؤلفهp  ،283/0    =β  >  01/0کند )بینی میپیش

در   اجتماعی  اضطراب  معنادار  و  منفی  صورت  به  شخصی  استانداردهای  و  مثبت  صورت  به  والدینی  انتقادگری  و  اعمال 

 کند. بینی میکودکان را پیش

یافته  نتیجه گیری:  ننتایج  پژوهش  کمالهای  اهمیت  از  اضطراب شان  بر  آن  تاثیر  و  عاطفی خانواده  و جو  والدین  گرایی 

 اجتماعی کودکان دارد.

   گرایی والدینکمال  "جو عاطفی خانوادگی  "اضطراب اجتماعی ها:کلیدواژه

 

 1397/ 11/ 14تاریخ پذیرش نهایی:         10/9/1397تاریخ دریافت:  
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 پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان براساس جو عاطفی خانواده و کمالگرایی والدین

 

 : مقدمه

منتقل می شود و به عنوان یک  خانواده یک واحد اجتماعی است و ارزش ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک  

والدین و شبکه ایی از الگوهای عاطفی است که در آن  و  واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی کودک اهمیت فراوانی دارد

می  تعامل  یکدیگر  با  سویه  دو  فرایند  یک  در  و   1).کنندکودکان  اجتماعی    (  اضطراب  زمینه  در    دهدنشان میتحقیقات 

   .(2ر حاصل نحوۀ ارتباط والدین با کودک است تا عوامل ارثی یا زیستی و غیره )مشکالت اضطرابی بیشت

ها به طور مفرط، نگرانی زیاد درمورد اشتباهات دارند؛ و  های افراد مبتال به اضطراب اجتماعی این است که آن یکی از ویژگی 

رفتار   نتیجه  دیگران  کردمعتقدند  خواهند  ارزیابی  منفی  را  اضطراب آنها  به  مبتال  افراد  بارز  ویژگی  این  که  آنجایی  از   .

 (. 3پی برد) 1ایی اجتماعی در افراد کمال گرا نیز مشاهده می شود، بنابراین می توان به ارتباط این اختالل با کمال گر

  طور   به  مضطرب  افراد   کهنشان دادند  (  2002)  همکاران  و  آلدن  اجتماعی،   اضطراب  و  یی گراکمال  بین  ارتباط  بررسی  در

پایین  کلی زمینهخودپنداره  در  داد 4). دارند    اجتماعی  عملکرد  تری  نشان  همکاران  و  موسوی  پژوهش  نتایج  همچنین   )

(وجود ارتباط معناداری بین کمال گرایی والدین و ترس از شکست در کودکان در موقعیت های اجتماعی )هراس اجتماعی

گرا داشتند به مراتب کمال  مادرانآموزان که  گرایی در دانشنشان داد که کمال  (2014)2شیفرن و همکاراننتایج    (.5)  دارد

  . (6)تر هستندنظر ابراز وجود ناتوان  آموزان ازها به این نتیجه رسیدند که این دانش. همچنین آن ه استبیشتر گزارش شد

بیکر  و  گرین  داد  2012)3نیس،  نشان  والد(  رفتار  نیاسترس  مشکالت  با  کودک    یو  متقابل  صورت  مرتبط   گری کدی  به 

کودک   یو مشکالت رفتار  نیاسترس والد  نیک رابطه دو طرفه بی  یکل  طوربه  دهد  هستند نتایج به دست آمده نشان می

 (7) .وجود داردمادران و پدران  یبرا

کمال بر  می  خانوادگی  عاطفی   جوگرایی،  عالوه  اضطراب  نیز  پیشتواند  کودکان  در  را  نماید. اجتماعی  جو    بینی  از  منظور 

آنها در   نکردن  دخالت  یا  و چگونگی دخالت  یکدیگر  به  آنها  و عالیق  احساسات  به هم،  نسبت  افراد  نظر  عاطفی خانواده، 

در دوره    هد شد. منظور میزان توانایی خانواده برای انطباق یا تغییرات ایجاابت و یا همکاری آنها با هم استکارهای هم و رق 

حیات، حل تعارضات، همبستگی بین اعضاء و موفقیت در الگوهای انضباطی، حفظ حدود و رعایت مقررات و ضوابط حاکم 

 ( 8).بر خانواده به منظور صیانت واحد خانواده می باشد

 . جایگاه محوری خود را حفظ کرده است   است و هنوز  خانواده به عنوان اصلی ترین صحنه اجتماعی شدنکه  با توجه به این

و   رفتار  بهبود  و  زمینه درمان  اثربخشی در  به مداخالت  پایین منجر  رفتاری در سنین  دارای مشکالت  کودکان  شناسایی 

جلوگیری از ادامه رفتارهای نامناسب تا سنین بزرگسالی خواهد شد و خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را  

و مراقبت خود قرار می دهد این محیط بیش از محیط های دیگر در رشد و تکامل فرد تاثیر دارد. آسیب تحت سرپرستی  

مق و  رشد  فعال  فرآیند  تاثیر  این سن تحت  در  و  تپذیری  کنترل شرایط محیطی  و  از یک طرف  آن  ضیات خاص مراحل 

واقع در  دارد  قرار  دیگر  از طرف  بزرگسال  توسط  خانواده( کودک  )جو  بین   موقعیتی  رابطه  تایید  در  توجهی  قابل  شواهد 

با توجه به اهمیت زیاد دوران کودکی و همینطور بنابراین    محیط و جو خانوادگی و اضطراب اجتماعی کودکان وجود دارد.

 
1Perfectionism 

2 Schiffrin, H. H., et al. 

3 Neece, C. L., Green, S. A., & Baker, B. L 
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نقش اساسی و بنیادی خانواده و روابط خانوادگی در بروز آسیب ها و اختالالت دوران کودکی پژوهش حاضر به دنبال این  

 ؟است که آیا اضطراب اجتماعی براساس جو عاطفی خانواده و کمال گرایی والدین قابل پیش بینی است

 

 روش پژوهش: 

شهر تهران تشکیل داد که در سال    22آموزان مقطع ابتدایی دختر و پسر منطقه  آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش  جامعه

 150نفر دختر و    150پژوهش شامل    ورت در دسترس بود. نمونه گیری به صاند. روش نمونه مشغول تحصیل بوده  96-95

 ابزار پژوهش شامل موارد زیر است:  نفر پسر بود.

ارزیابی  1969)  1این مقیاس توسط واتسون و فرند:  ی اضطراب اجتماعی واتسون و فرندامهپرسشن ( به منظور تشخیص و 

این   است.  شده  ساخته  اجتماعی  از  ماده  58  پرسشنامهاضطراب  ترس  و  اجتماعی  اجتناب  مقیاس  خرده  دو  دارای  ای 

باشد. در  ماده می  30ماده و خرده مقیاس ترس از ارزشیابی منفی    28. خرده مقیاس اجتناب اجتماعی  استارزشیابی منفی  

به دست آمد. توسط    0٫94و    0٫79های پرسشنامه به ترتیب  ( ضریب پایایی خرده مقیاس1969د )پژوهش واتسون و فرن

( و شهنی  ترتیب  1380نیسی  به  کرونباخ  آلفای  روش  از  استفاده  با  مقیاس  پایایی  گزارش شده    0٫86و    0٫90( ضریب 

هرمزی(9)است تحقیق  در   .( و  1380نژاد  اجتناب  مقیاس  خرده  برای  اعتبار  مقیاس  ( ضرایب  خرده  و  اجتماعی  پریشانی 

به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ   0،77و    0٫70،  0٫68ترس از ارزیابی منفی و کل مقیاس به ترتیب  

به دست آمد و تأیید    0٫90و برای خرده مقیاس ترس از ارزشیابی منفی    0٫94نیز برای خرده مقیاس اجتناب اجتماعی  

 شد. 

به منظور سنجش میزان مهرورزی در  (  1964. )2توسط هیل برن، بی  پرسشنامهن  ای:  AFCجوّ عاطفی خانواده  پرسشنامه  

های مشترک،  خرده مقیاس )محبت، نوازش کردن، تجربه  8والدین ساخته شده است. این مقیاس دارای    –تعامالت کودک  

سؤال است که هر دو سؤال   16طفی خانواده شامل  هدیه دادن، تشویق، اعتماد و احساس امنیت(، است. کل مقیاس جو عا

بر گیرنده پدر و سؤال ی یک خرده مقیاس است. سؤال در  به  آزمودنی نسبت  رابطه احساس  به  های زوج  های فرد مربوط 

  های خییلی کم، ای از پاسخنامه این مقیاس پنج گزینهباشد. همچنین، پاسخبیانگر همان رابطه و احساس نسبت به مادر می

زند.  ها را عالمت میکم، در حد متوسط، زیاد، خیلی زیاد، تشکیل شده است که آزمودنی بر حسب احساس خود یکی از آن 

( مفرد  قاسمی  و  صفرزاده  عسگری،  تحقیق  از  1390در  خانواده  عاطفی  جوّ  مقیاس  درونی  همسانی  بررسی  برای  نیز   )

  یبه دست آمد که نشان دهنده  0٫77، و 0٫77، 0٫85به ترتیب  های آلفای کرونباخ، تنصیف و گاتمن استفاده شد که روش

 (10).پایایی قابل قبول این مقیاس است

  40فرزندی نیز    –، و مادر  40فرزندی    –باشد. جمع کل نمره پدر  )خیلی زیاد( می  5)خیلی کم( تا    1نمره گذاری آزمون از  

دهنده نشان  متوسط  از  باالتر  نمرات  پاییناست.  نمرات  و  خانواده  اعضای  بین  مناسب  عاطفی  جوّ  وجود  متوسط  ی  از  تر 

 حاکی از جوّ عاطفی ضعیف در بین افراد خانواده است.

 
1 Vatson, D., & Ferend 

2 Hill Bern, B 
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توسط فراست   1990در سال    1گرایی چند بعدی فراستمقیاس کمال:  (FMPSگرایی چند بعدی فراست )لکماپرسشنامه  

و همکاران بر پایه مدل چند بعدی کمال گرایی، ساخته شد. مدل چند بعدی کمال گرایی که توسط فراست و همکاران در 

ها، شک درباره اعمال، انتظارات والدینی، انتقاد  معرفی شده است شامل شش مؤلفه است. نگرانی درباره اشتباه  1990سال  

زیرمقیاس است و    6مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست نیز شامل  اردهای شخصی، سازماندهی  ، استاندگری والدینی

. در این پرسشنامه دو بعد مثبت و چهار بعد  19982شوند )استوبر، ال سنجیده میسؤ 35این شش زیر مقیاس با استفاده از 

 منفی وجود دارند: 

 سازماندهی ابعاد مثبت پرسشنامه: استانداردهای شخصی و  •

ها، شک درباره اعمال، انتظارات والدینی، انتقاد گری والدینی )هاوکینز، وات و  ابعاد منفی پرسشنامه: نگرانی درباره اشتباه •

 3(.2006سینکلیر، 

های نگرانی  و برای زیرمقیاس   0٫86در نسخه ایرانی این پرسش نامه، ضریب همسانی درونی برای کل پرسش نامه برابر با  

اشتباه ترتیب درباره  به  و سازماندهی  معیارهای شخصی،  والدینی،  انتقادگرایی  والدینی،  انتظارهای  اعمال،  درباره  ها، شک 

با   و  0٫57،  0٫47،  0٫78،  0٫72،  0٫85برابر  هف  0٫83،  یک  فاصله  با  بازآزمایی  ضریب  آمد.  دست  کل  تبه  برای  نیز  ه 

با   برابر  باز  0٫90پرسشنامه  زیرمقیاسبه دست آمد. ضریب  برای  اشتباهآزمایی  بود: نگرانی درباره  این صورت  به  نیز  ها  ها 

اعمال  0٫84 درباره  شک  والدینی  0٫81،  انتظارهای  والدینی  0٫79،  گری  انتقاد  شخصی  0٫53،  معیارهای  و 0٫85،   ،

پرسش نامه کمال    نامه کمال گرایی چند بعدی فراست بر اساس رابطه با. همچنین روایی همگرای پرسش0٫83سازماندهی  

 (. 11بت و منفی مناسب گزارش شده است)گرایی مث

پرسشنامه معلمان  و  مدارس  مدیران  با  هماهنگی  از  دانشبعد  اختیار  در  آنها  ها  به  و  شد  گذاشته  آنها  والدین  و  آموزان 

های پژوهش از یه خاطرنشان کردیم که اطالعاتشان محفوظ است. پس از نحوه پاسخدهی را توضیح دادیم. برای آزمون فرض

 SPSSافزار  ها از ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرمروش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد و برای محاسبه رابطه 

 استفاده شد. 

 

 یافته ها: 

از   8/12نفر )  38درصد( حضور داشتند که    8/28والد مرد )    86درصد( و  2/71والد زن )   213در پژوهش حاضر   درصد( 

از   آنان )  62سال،    30آنان کمتر  از  نفر    86سال و    40تا    36درصد(    8/37نفر )  113سال،    35تا    31درصد(    7/20نفر 

یانگین و انحراف استاندارد سن والدین شرکت کننده در پژوهش  سال داشتند. گفتنی است که م  41درصد( باالتر از    7/28)

درصد( از فرزندان شرکت کننده در پژوهش    2/58نفر )  174بود.  الزم به توضیح است که    59/8و    32/37حاضر به ترتیب   

 درصد( دیگر پسر بودند.  8/41نفر )  125حاضر دختر و  

 
1 FMPS = Frost Multidimensional Perfectionism Scale 
2. Stober, S 

Havcins, vat & Sinkler3.  
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کرونب آلفای  ضرایب  استاندارد،  انحراف  درباره  میانگین،  )نگرانی  والدین  گرایی  کمال  های  مؤلفه  همبستگی  ضرایب  و  اخ 

عاطفی   جو   ،) سازماندهی  و  استانداردهای شخصی  والدینی،  انتقادگری  والدینی،  انتظارات  اعمال،  دربازه  اشتباهات، شک 

 ارائه شده است.   1خانواده و اضطراب اجتماعی فرزندان محاسبه و در جدول 

میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی مؤلفه های کمال گرایی والدین، جو عاطفی خانواده و اضطراب  : 1جدول

 اجتماعی فرزندان 

Table 1: Mean, standard deviation, Cronbach's alpha coefficients and correlation coefficients of parental 

perfectionism, family emotional atmosphere and social anxiety of children 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

والدین 1 گرایی  درباره  -.کمال  نگرانی 

 اشتباهات  

-        

والدین2 گرایی  درباره    -.کمال  شک 

 اعمال  

**159/0 -       

والدین 3 گرایی  انتظارات    -.کمال 

 والدینی  

**155/0 013/0 -      

انتقادگری   -.کمال گرایی والدین4

 والدینی  

**231/0 095/0 007/0 -     

استانداردهای   -.کمال گرایی والدین5

 شخصی  

**244/0- *134/0- 005/0 **178/0- -    

   - 033/0 023/0 112/0 012/0 -016/0 سازماندهی    -.کمال گرایی والدین 6

  - 060/0 117/0* -128/0* 016/0 -097/0 -073/0 .جو عاطفی خانواده  7

 - -355/0** 020/0 -268/0** 338/0** 032/0 269/0** 285/0**  .اضطراب اجتماعی فرزندان 8

 64/88 18/63 76/23 83/27 87/15 60/19 64/15 14/35 میانگین  

 98/10 26/9 21/4 14/6 91/3 07/4 75/2 49/4 انحراف استناندارد 

 930/0 816/0 759/0 744/0 624/0 711/0 679/0 662/0 ضریب آلفای کرونباخ 

01/0> P    ،  **05/0> P*        

است. این یافته   7/0مالحظه می شود ضرایب آلفای کرونباخ همه متغیرها نزدیک به یا باالتر از    1همچنان که در جدول  

قبولی   قابل  درونی  همسانی  از  حاضر  پژوهش  متغیرهای  سنجش  برای  شده  گرفته  کار  به  ابزارهای  که،  است  آن  بیانگر 

برخوردارند. همچنین جدول فوق نشان می دهد که از بین مؤلفه های کمال گرایی والدین، نگرانی درباره اشتباهات، شک  

و استانداردهای شخصی به صورت منفی و در    01/0سطح معناداری    درباره اعمال و انتقادگری والدین به صورت مثبت و در

با اضطراب اجتماعی فرزندان همبسته اند. همچنین منطبق بر انتظار جو عاطفی خانواده به صورت    01/0سطح معناداری  

، چولگی  مقادیر کشیدگی   2با اضطراب اجتماعی فرزندان همبسته بود. در ادامه جدول    01/0منفی و در سطح معناداری  

 ( و ضریب تحمل متغیرهای پژوهش حاضر را نشان می دهد.   VIFعامل تورم واریانس )

 کشیدگی، چولگی، ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش   :2جدول 

Table 2: Stretching, Sloping, Tolerance coefficient and inflation variance of research variables 



 پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان براساس جو عاطفی خانواده و کمالگرایی والدین

 

 ( VIFتورم واریانس) ضریب تحمل  کشیدگی چولگی  

082/0 نگرانی درباره اشتباهات  -کمال گرایی والدین

- 

603/0-  963/0  037/1 

 153/1 867/0 -258/0 415/0 شک درباره اعمال    -کمال گرایی والدین

 045/1 957/0 -221/0 196/0 انتظارات والدینی   -کمال گرایی والدین

 041/1  961/0  -439/0 210/0 انتقادگری والدینی   -کمال گرایی والدین

 090/1 917/0 -131/0 101/0 استانداردهای شخصی  -کمال گرایی والدین

 100/1  909/0  -425/0 -236/0 سازماندهی   -کمال گرایی والدین

 019/1  968/0  258/0 -086/0 جو عاطفی خانواده  

 متغیر مالک  متغیر مالک  -711/0 225/0 فرزندان اضطراب اجتماعی 

 

به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع تک متغیر مقادیر کشیدگی و چولگی و به منظور ارزیابی    2منطبق بر جدول  

( و ضریب تحمل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد شاخص های  VIFعامل تورم واریانس )مفروضه همخطی بودن  

نیست. بنابراین چنین نتیجه گیری شد    ±  2ش خارج از محدود  مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کدام از متغیرهای پژوه

براساس نتایج جدول فوق شاخص ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش    که توزیع تک متغیری آنها نرمال است.

ای  است. این مطلب نشان دهنده آن است که پدیده همخطی بودن در متغیره  10و کوچک تر از    1/0به ترتیب بزرگتر از  

مفروضه   برقراری  عدم  یا  برقراری  ارزیابی  منظور  به  واتسون  دوربین  از شاخص  استفاده  ادامه  در  است.  نداده  رخ  پژوهش 

است. بنابراین منطبق بر    744/1استقالل خطاها در بین متغیرهای پیش بین، نشان داد که ارزش شاخص مذکور برابر با  

تحلیل  یز در بین داده های پژوهش برقرار است. الزم به توضیح است که  ( مفروضه استقالل خطاها ن2009دیدگاه فایلد )

به   مربوط  مهلنوبایساطالعات  فاصله   « (D)    پرت چند از شرکت کنندگان  به هیچ یک  مربوط  اطالعات  داد که  نشان   »

مفروضه همگنی  متغیری تشکیل نداده است و بنابراین چنین نتیجه گیری شد که توزیع داده های چند متغیری نرمال بود.  

و گرفت  قرار  بررسی  مورد  خطاها  شده  استاندارد  های  واریانس  پراکندگی  نمودار  کمک  به  ها  که    واریانس  شد  مالحظه 

 مفروضه مزبور در بین داده های پژوهش حاضر برقرار است.

از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیری   استفاده  با  پیشتر اشاره شد داده های گردآوری شده  همچنان که 

ان متغیرهای پیش بین  در گام دوم به عنوکمال گرایی والدین  در گام اول و  جو عاطفی خانواده  تحلیل شد. در این تحلیل  

 نشان داده شده است.  3نتایج تحلیل در جدول  شدند. اضطراب اجتماعی کودکان وارد معادله پیش بینی 

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری در پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان براساس کمال گرایی والدین و جو عاطفی خانواده   :3جدول  

Table 3: Multi-variable regression analysis results in predicting social children's anxiety based on parental 

perfectionism and family affective atmosphere . 

سطح   b SE β t  متغیرهای  

 معناداری 

      ( جو عاطفی خانواده گام اول )

 001/0 -701/5 -283/0 084/0 -481/0 جو عاطفی خانواده 
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001/0>P ،89/42(=297 ،1 )F   123/0=2Radj   2=126/0وR     

      ( کمال گرایی والدینگام دوم)

 002/0 065/3 161/0 135/0 413/0 نگرانی درباره اشتباهات  

 001/0 557/3 177/0 256/0 912/0 شک درباره اعمال  

 313/0 011/1 050/0 223/0 226/0 انتظارات والدینی  

 001/0 375/3 223/0 239/0 047/1 انتقادگری والدینی  

 009/0 -612/2 -134/0 146/0 -381/0  استانداردهای شخصی  

 536/0 620/0 031/0 208/0 129/0 سازماندهی 

      

001/0>P ،46 /18(=291 ،7 )F  

001/0=P ،70 /12=∆F  

 291/0=2Radj   2=308/0وR    181/0=2R∆ 

        

شد، در  اضطراب اجتماعی کودکان  که در گام اول وارد معادله پیش بینی  جو عاطفی خانواده  نشان می دهد،    3جدول    

(. بررسی مجذور همبستگی چندگانه بدست  p<   ،89/42( =297،1  )F  01/0پیش بینی نمود)آن را    01/0سطح معناداری  

برابر با  2Rگانه )آمده نشان داد که ارزش ضریب همبستگی های چند   است. این موضوع نشان می دهد که جو    126/0( 

درصد از واریانس اضطراب اجتماعی کودکان را تبیین نموده است. بررسی ضریب رگرسیون بین دو   6/12عاطفی خانواده  

ن را پیش  اضطراب اجتماعی کودکا  01/0متغیر نیز نشان داد که جو عاطفی خانواده به صورت منفی و در سطح معناداری  

 (.  p<،283/0-=β 01/0)بینی می کند 

در گام دوم،  اضطراب اجتماعی کودکان معادله پیش بینی  مؤلفه های کمال گرایی والدین به با ورود   3براساس نتایج جدول 

به معادله پیش بینی، باعث  مؤلفه های کمال گرایی والدین  رسید. این یافته بدان معناست که ورود    308/0به     2Rارزش

بود. این    181/0( برابر با  ∆2R)  2Rتبیین شود. ارزش تغییرات  اضطراب اجتماعی کودکان  درصد از واریانس    8/30شده تا  

اثر جو عاطفی خانواده،  مؤلفه های کمال گرایی والدین  یافته بدان معناست که با ورود   با کنترل  بینی و  در معادله پیش 

  01/0درصد افزایش یافته است که به لحاظ آماری در سطح    1/18اضطراب اجتماعی کودکان  مقدار واریانس تبیین شده  

است) والدین    (.P  ،70/12 =∆F<01/0معنادار  گرایی  کمال  های  مؤلفه  بین  از  که  داد  نشان  نیز  رگرسیون  بررسی ضرایب 

( اشتباهات  درباره  )p<،161/0=β  01/0نگرانی  اعمال  درباره  شک   ،)01/0  p<،177/0=β( والدینی  انتقادگری  و   )01/0  

p<،223/0=β  معناداری در سطح  و  مثبت  به صورت  استانداردهای شخصی)   01/0(  به صورت p<،134/0-=β  01/0و   )

 اضطراب اجتماعی کودکان  را پیش بینی می کند.     01/0منفی و در سطح معناداری 

 

 : گیریبحث و نتیجه  

بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد که در این پژوهش تاثیر جو عاطفی خانواده بر اضطراب اجتماعی کودکان بررسی شد.  

منفی   به صورت  خانواده  عاطفی  پیش  وجو  را  اجتماعی  اضطراب  یافته  کند.بینی میمعنادار  با  پژوهشهاهمسو  و    ی  تام 



 پیش بینی اضطراب اجتماعی کودکان براساس جو عاطفی خانواده و کمالگرایی والدین

 

دهد  یمطالعه نشان م   نیا  ی هاافتهی   (12.)است  اضطراب پدرانه  مرتبط با   که اضطراب مادران( نشان دادند  2017همکاران)

  راتیمثبت، باعث کاهش تأث  یروانشناخت  صفاتو    کودکان دارد  ی افسردگ  جادیدر ا  یپدر و مادر ، نقش مهم  اضطرابکه  

بر رو نتایج  شود  ی م  هافسردکودک    یپدرانه  بیکر.  والد( نشان داد  2012)  1نیس، گرین و  رفتار  نیاسترس   یو مشکالت 

 ن یک رابطه دو طرفه بی   یکل  طوربه  دهد  نتایج به دست آمده نشان میمرتبط هستند    گری کدی  به صورت متقابل با  کودک  

کند کمبود  در تبیین این یافته بالبی تاکید می   وجود دارد.مادران و پدران    یکودک برا  یو مشکالت رفتار   نیاسترس والد

الت درون سازی است. رابطه گرم و صمیمانه با کودک می تواند یک جنبه از پاسخ عاطفی باشد که پیش بینی کننده مشک 

در مورد دلبستگی ، کودک در خالل اولین ماه های زندگی، تجربه خود را در رابطه تصویر مادر آغاز    2بر اساس نظریه بالبی 

کردن الگوهای عملیاتی نائل    می کند. این تجربه در جریان سالهای کودکی و نوجوانی ادامه می یابد تا کودک بتواند به بنا 

ایی که در مراقبت های والدین مشاهده می شود مانع شکل  بسیاری از محدودیت ها و نارسای هطبق نظریه بالبی    .گردد

گیری یک رابطه ایمن در کودک می شود. زمانی که والدین با رفتار مستبدانه خویش، کودک را از داشتن یک یک رابطه ی 

ن  گرم و صمیمی محروم می کنند دلبستگی ایمن در کودک شکل نمی گیرد زیرا کودک هیچگاه اطمینانی از محبت والدی

 دریافت نکرده است.  

که از بین مؤلفه نتایج نشان داد گرایی والدین بر اضطراب اجتماعی کودکان بررسی شد  همچنین در این پژوهش تاثیر کمال

و   مثبت  صورت  به  والدینی   انتقادگری  و  اعمال   درباره  شک  اشتباهات،  درباره  نگرانی  والدین،   گرایی  کمال  های 

ها  همسو با این یافته  کند.بینی میت منفی و معنادار  اضطراب اجتماعی در کودکان را پیشاستانداردهای شخصی  به صور

ابزانلو) و  را  1390عبدخدائی  اضطراب  تواند  می  اجتماعی  استرس  با  تعامل  در  مختار  خود  گرایی  کمال  که  دادند  نشان   )

کندپیش یافته  . بینی  این  با  نجمی)همسو  داد  1389ها  نشان  اضطراب(  پرخاشگر  یختالالت  صفات  با    ،یکودک 

  یو اختالالت خلق  نیکل آزمون والد  یو نمره  یریگمیدر تصم  اطیاحت  ،یدارشتن یخو  ت،یموفق  یتالش برا  ،یریپذانعطاف

نوع صفات  با  ترت  ، یدوستکودک  و  برا  ب،ینظم  احت  تیموفق  یتالش  تصم  اطیو  آشفته  یریگمیدر   رفتار  اختالالت   یو 

کودک با صفت   یو اختالل دفع  نیکل آزمون والد  یو نمره  تیموفق  یاحساسات، تالش برا  ل،یمثبت، تخ  جانیکودک با ه

( به این نتیجه رسید که کمال گرایی با افسردگی رابطه 1379سور شخانی )  .داشت  داریارتباط معن   نیوالد  یدارشتن یخو

تحص عملکرد  با  و  دارد.مثبت  منفی  رابطه  لویی)  یلی  پیشرفت 1382بهار  و  گرایی  کمال  بین  که  رسید  نتیجه  این  به    )

 (13د روابط اجتماعی رابطه منفی دارد)تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و همین طور کمال گرایی با ابراز وجود و ایجا

گرا داشتند به مراتب  کمال  مادرانکه    آموزاندانشگرایی در  داد که کمالنشان    (2014)  3های پژوهش بنسون و اِوا بررسی

 تر هستند.آموزان از نظر ابراز وجود ناتوان ها به این نتیجه رسیدند که این دانشبیشتر گزارش شد. همچنین آن

ای وجه به نقش واسطه ( نیز در تحقیقی ارتباط بین کمال گرایـی و اضطراب اجتماعـی با ت1392می، خیر و هاشمی)اسال

پایه سوم دبیرستان از آن بود که کمال  های شهر شیراز پرداختند. نتایج یافتهعزت نفس در میان دانش آموزان  ها حاکی 

اجتماعی می اضطراب  بینی کننده مثبت و معنی دار  بینی    مدارباشد. کمال گرایی جامعه  گرایی جامعه مدار پیش  پیش 

 
Neece, C. L, Green, S. A., & Baker, B. L 1 

2. Balby 

Benson & eva 1 
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ای در ارتباط باشد و عزت نفس نقش واسطه ودمدار پیش بینی کننده مثبت عزت نفس میکننده منفی و کمال گرایی خ

( نشان دادند والدین کمال گرا ممکن  2005) 1سونیس و همکارانکند. کمال گرایی جامعه مدار و اضطراب اجتماعی ایفا می

آنان برسند برای فرزندان خود بکار ببرند و رفتارهای آنان را به    به است آرزوها و آرمان هایی را که خودشان نتوانسته اند  

را پیش  ها باید گفت انتظارات نامناسب والدین از کودک ،اضطراب کودک  در تبیین این یافته  صورت انتقادی ارزیابی کنند. 

از  فراتر  انتظاراتی  را منعکس می کنند:  این مقیاس نمره بیشتری می گیرند، چند ویژگی  در  والدینی که  بینی می کند. 

توانایی های متناسب با رشد کودک دارند به دستوردادن و کنترل کردن کودک تمایل دارند نسبت به رشد طبیعی کودک  

ندارند. فرض شد  یا دانشی  اندکی دارند  باعث می شوند کودکان  دانش  از خود دارند  باالتری  انتظارات  والدینی که  ه است 

ری نشان داد که سبک فرزندپرو  (1387سورشخانی )  تحقیقاتنتایج    نسبت به شکست های اجتمایی بیشتر حساس شوند.

ایت بیش از حد،  کنترل بیش از حد، حم  های فرزند پروری از قبیل: فقدان محبت عاطفی، مستبدانه والدین و برخی رفتار

 نتقاد با ضطراب کودک رابطه دارد.رفتارهای منفی والدین، طرد و ا

یافته و کمالبه طور کلی  عاطفی خانواده  که جو  است  آن  نشانگر  پژوهش  این  به های  را  اجتماعی  والدین ضطراب  گرایی 

پیش معنادار  و  منفی  میصورت  شامل:  بینی  پژوهش  این  پیشنهادات  اساس  همین  بر  دوره  -1کند.  آموزشی  اجرای  های 

های غلط والدین نسبت به کودک.  آنها به منظور اصالح دیدگاه  گانجهت آشنا ساختن والدین با اضطراب کودکان و نشانه

 د. نمعرفی شو  الگوهای درست موفقیت و تناسب انتظارات والدین از کودکان کنند  تالشنهادهای فرهنگی   -2

اشاره  (  دهی  گزارش  خود )  پرسشنامه  طریق  از  اطالعات  آوری  جمع  روشتوان به  حاضر می  های پژوهشاز عمده محدودیت

 ای پسندانه  جامعه  نگرش  نآ  جای  به  و  نکنند   منعکس  پرسشنامه  در  را  خود  دیدگاه  و  نگرش  دارد  احتمال  افراد  که  چراکرد  
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