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بینی اختالالت اضطرابی کودکان براساس مدل معادالت ساختاری پیش
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 چکیده
با  شدهعزت نفس و کنترل ادراکپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ارتباط با والدین، دلبستگی به خدا،  مقدمه:

 شد.انجام طرابی به منظور تدوین مدلاختالالت اض
آموز دختر پایه پنجم و ششم دبستان شهر دانش 270این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که بر روي  روش:

غربال اضطراب  هايپرسشنامهمنظور سنجش متغیرهاي پژوهش از گرفت. بهانجام 95 -96اصفهان در سال تحصیلی 
(، مقیاس 2003(، کنترل اضطراب )ویمز، 1989)روزنبرگ، عزت نفس ، (1997بیرماهر، ) یجانیوابسته به اختالالت ه

شد. ( استفاده1390( و دلبستگی به خدا )غباري بناب و حدادي کوهسار، 1983فرزند )فاین، مورلند و شوبل،  -رابطه والد
 20افزار اِیموس نسخه ختاري و نرمیابی معادالت سامنظور سنجش برازش مدل پیشنهادي پژوهشگر از مدلچنین، بههم

 گردید.استفاده
شود، اما رابطه داد که رابطه با مادر منجر به کاهش اضطراب میها نشاندر بررسی اثرات مستقیم، یافته نتایج: 

ضطراب با افزایش ابه خدا  یدلبستگطور مستقیم تأثیر معناداري بر اضطراب کودکان ندارد؛ همچنین با پدر به
نفس و واسطه افزایش سطح عزتاست. در بررسی اثرات غیرمستقیم در مدل نهایی، تنها رابطه با پدر به همراه

 شود.ها میشده کودکان باعث کاهش اضطراب آنکنترل ادراک
 ا پدر از طریقطور مستقیم و بهبود رابطه بمادر بهرابطه با  بهبودپژوهش حاضر،  هايیافتهبراساس  :گیریبحث و نتیجه

شوند. همچنین افزایش باالبردن عزت نفس و کنترل اضطراب، باعث کاهش اختالالت اضطرابی در کودکان می
 کودکان نقش دارد.طور مستقیم در افزایش اختالالت اضطرابی در دلبستگی به خدا به
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 مقدمه  
های نابهنجار مرتبط ترس بیش از اندازه، اضطراب و رفتار

با این عالئم ویژگی اصلی و مشترک اختالالت اضطرابی است 
[. در این اختالالت، فرد بدون وجود خطر یا با وجود خطری 1]

کند خطر بزرگی در کمین اوست، به اهمیت، احساس میکم
 ین خاطر از نظر فیزیولوژیک و هیجانی شدیداً برانگیختههم
درصد گزارش  8-15شود. شیوع این اختالل در کودکان، می

است که وجود آن، کیفیت زندگی خانواده را کاهش شده
آموزان دختر بیشتر از [. این اختالالت در دانش2دهد ]می

 دکیترین اختالالت اضطرابی دوران کو[. رایج3پسران است ]
ه، یافتو نوجوانی عبارتند از: اضطراب جدایی، اضطراب تعمیم

اضطراب اجتماعی و سکوت انتخابی. وجود این اختالالت در 
تواند مشکالتی برای بزرگسالی فرد از جمله دوران کودکی می

ابتال به سایر اختالالت اضطرابی، حمالت وحشتزدگی و 
 [.4آورد ]وجودافسردگی به

اختالالت اضطرابی به عوامل متعددی  سیشناسببدر 
شناسان بر این باورند که والدین خصوصاً است. روانشدهاشاره

در دوران کودکی اولیه، در ایجاد سالمت هیجانی کودکان 
[. به مجموعه اقدامات و 6، 5ای دارند ]نقش برجسته

گویند. « 1فرزند -روابط والد»های والدین در برابر کودک رفتار
ک کودکان از این روابط، تأثیر بسیاری بر رشد ذهنی و ادرا

های بسیاری [. در پژوهش7ها دارد ]هیجانی آن
است که بین الگوهای ارتباطی والدین و سبک شدهدادهنشان

ها با ایجاد اختالالت اضطرابی در کودک رابطه والدگری آن
های طولی به این نتیجه [. پژوهش10، 9، 8دارد ] وجود
اند که با دلسوزی و یا محبت بیش از اندازه والدین هرسید

نسبت به کودک، خطر ابتال به اختالالت اضطرابی در کودک 
 [. 4شود ]بیشتر می

پزشک و ، روان2دلبستگی کودک هم اهمیت دارد. بالبی
میالدی نظریه دلبستگی را  1970درمانگری بود که در دهه 

حفظ ارتباط عاطفی با  [. به فرایند برقراری و11کرد ]ارائه
گویند. این « دلبستگی»والدین و دیگر افراد مهم زندگی 

شود که فرد احساس امنیت کرده و مبنایی فرایند باعث می
دست آورد تا بتواند به راحتی محیط را کاوش پایدار به

اولیه  یدلبستگ که دهدیها نشان مپژوهش[. 13، 12کند]
وی، آینده  یو عاطف ییجاندر سالمت ه مراقب خود نوزاد به

ای که یکی [؛ به گونه17، 16، 15، 14] دارد یاهمیت بسیار
از عوامل بروز اختالالت اضطرابی در کودکان، وجود دلبستگی 

 [.18ناایمن در کودک نسبت به مراقبانش است ]
                                                           
1 Parent- child relationship 
2 Bowlby 
3 Attachment to God  

در گذر زمان، دلبستگی اولیه به مراقب در دوران کودکی،  
 ستگی به خدا و وطن تداومهای دیگری مانند دلبتحت نظام

[؛ بنابراین، رابطه فرد با خدا، نوعی رابطه 19کند ]می پیدا
[. در دهه نود میالدی، 20شود ]می دلبستگی در نظر گرفته
است که مؤمنان با خدایی محبوب، کرک پاتریک ادعا کرده

ای دو جانبه دارند. وی نام این نوع ارتباط قدرت رابطهعالِم و پر
[. از نظر اینسورث، 21است ]گذاشته 3بستگی به خدارا دل
ها، تنها گاه دلبستگی چهار ویژگی دارد که از این ویژگیتکیه

دو مالک درباره خداوند کاربرد دارد: هنگام ترس و آشفتگی، 
خداوند منبع امنیت فرد است و هنگام اکتشاف و جستجوی 

است کننده فرد گاه مطمئن و حمایتمحیط، خداوند تکیه
[22 .] 

اینکه خدا اساس ایمنی است، احساس  به ادقبا اعت فرد
اضطراب و ترس  نفسش هنگام به اعتمادکند و می قدرت

درونی  بـه آرامش ، منجراحسـاس ایمنـی یابد. اینافزایش می
وی را برای مقابله بـا مشـکالت و چالش شود ومی فرد در

ایمنی،  احساس یناکند. بنابراین، زندگی آماده می هـای
واقع، اگر  [. در23]است  در برابر ترس و اضطراب پادزهری

های یباشد، بازنمایفرد دلبستگی ایمنی نسبت به خدا داشته
 هایتواند با طرحوارهدرونی مثبتی نسبت به خدا دارد و می

شود و  آمیز زندگی روبروذهنی مثبت خود با وقایع تهدید
افراد [. 24دهد ]ری از خود نشانشناختی کمتنشانگان روان
مثبت از خدا، شکایت جسمانی، افسردگی و  نیبا تصویر ذه

در مقابل، افراد  .[26، 25رند ]تری از دیگران دااضطراب پایین
دلبسته دو سوگرا نسبت به خدا، بیم دارند که محبت و 
حمایت خداوند را از دست بدهند. درنتیجه، درباره خداوند 

های زندگی اعتمادی به خدا در بحران مضطرب هستند و
یابد و دچار ها کاهش میندارند؛ پس احساس آرامش آن

ای ایمن عالوه، چنین افرادی فاقد پایهشوند. بهاضطراب می
های زندگی هستند برای اکتشاف محیط و رویارویی با بحران

شوند های مختلف، به اضطراب شدیدی دچار میو در موقعیت
[27.] 

ینه رابطه میان دلبستگی به خدا و اضطراب، در زم
اند. از سویی، ها به نتایج ضد و نقیضی رسیدهپژوهش
اند که روابط دلبستگی انسانی و دادهها نشانپژوهش

های بهزیستی از دلبستگی ایمن نسبت به خدا با شاخص
، 29[، سالمت روان ]28بینی، رضایت از زندگی ]جمله خوش

[، 33[، بهبود روابط بین فردی ]32 ،31آوری ][، تاب30
های [ و کاهش آشفتگی34کاهش افسردگی و اضطراب ]
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[ رابطه دارد و  در مقابل، دلبستگی ناایمن 35شناختی ]روان
نسبت به خدا  باعث کاهش سالمت روان و افزایش مشکالت 

عالوه، . به[36شود ]های منفی افراد میسازگاری و هیجان
 روانی، سالمت افزایش به اوند منجربه خد ایمن دلبستگی

 و دلبستگی روانی سالمت کاهش اضطرابی باعث دلبستگی

شود می آوریتاب و روانی سالمت کاهش موجب اجتنابی
دلبستگی ایمن بـه است که شدهدادهچنین نشان[. هم37]

. از سوی [38]ؤثر است خدا در کاهش اضطراب اجتماعی م
به خدا و اضطراب  دلبستگیین باست که شدهدیگر، بیان

 چقدر هر؛ به این  معنی که وجود دارد یداریرابطه مثبت معن
 لهرهاضطراب و د ،باشد یشتربه خدا و تعهد به آن ب یدلبستگ

شود و یم یشترروزمره ب کارهایدادن در درست انجام افراد
دهند یرا نشان م یشتریعالئم اضطراب بها آن یجه،در نت

[39]. 
است.  1گذار بر اضطراب، عزت نفسعوامل تأثیراز دیگر 

[، احساس 40به مجموعه ارزشیابی ذهنی فرد از خود ]
عزت »بهزیستی و تعلق داشتن به محیط اجتماعی حمایتگر 

اند که دید مثبت ها نشان داده[. پژوهش41گویند ]« نفس
های فرد نسبت به خود نقش مهمی در تعیین اهداف، راهبرد

هایی که متضمن موفقیت فرد در روابط فتارای و رمقابله
[ و عزت 42، 40اجتماعی، شغل و بهزیستی هستند، دارد ]

های مختلف زندگی اعم از نفس میزان موفقیت فرد در حوزه
[. 43کند ]بینی میروابط میان فردی، شغل و سالمتی را پیش

اند که عزت نفس دادههای پیشین نشانچنین پژوهشهم
ل ابتال به عالئم افسردگی و اضطراب را افزایش پایین احتما

 [.46، 45، 44دهد ]می
های موجود، عواملی که بر عزت نفس براساس پژوهش

نوجوانان اثر دارد، عبارتست از: محیط خانوادگی، نوع 
[. 49، 48، 47های والدینی ]ارتباطات با والدین و شیوه

ان گو بودن والدین باعث افزایش عزت نفس کودکپاسخ
های [، حتی وجود پدری حمایتگر با شیوه50شود ]می

تواند عزت نفس پروری مناسب، بعد از طالق هم میفرزند
والدینی که مهربان بوده [؛ در واقع، 51کودک را افزایش دهد ]

و کنترل معقول وحمایت عاطفی خوبی برای فرزندانشان در 
س میها ارزشی احساآورند، کودکان آنمیخانواده فراهم

نفس آنان  کند و عزتمیها را تغذیهکه خودپنداره آن کنند
که محیط خانوادگی مبتنی حالیدر ؛دهدمیرا افزایش

میقرار ناپذیرانعطاف برکنترل، کودکان را در یک چهارچوب
منجر به  ند وکمیها سلبفرصت خودشناسی را از آن، دهد

 .[52] شودمینفس فرزندان  کاهش عزت
                                                           
1 Self esteem 
2 Perceived control 

رت دیگر، با محدودکردن کودک، فرد ترسو و کمرو به عبا
گیری هم ندارد. بنابراین، پایه آید و حتی قدرت تصمیمبار می

های و اساس عزت نفس در خانواده و براساس شیوه رفتار
های اولیه شود و چنانچه در سالوالدین با کودک ریخته می

ا ب های بعدیزندگی عزت نفسی به وجود نیاید، فرد در دوره
 [. 53شود ]میمشکل مواجه

 2هشدیکی دیگر از عوامل مؤثر بر اضطراب، کنترل ادراک
 اند: باور فردکردهگونه تعریفشده را این. کنترل ادراکاست

در مورد توانائی خود برای تغییر فرایند و یا نتایج تجارب 
د آیزندگی که هنگام مواجهه با استرسورها به کمک فرد می

تواند درونی و یا بیرونی باشد. کنترل افراد می منبع[. 54]
افرادی که منبع کنترل درونی دارند، معتقدند که بر زندگی 

د پذیرنخود کنترل کافی دارند و مسئولیت اعمال خود را می
ین دارند، بر ا نیبیرو لکه منبع کنتر یافراد[. در مقابل، 55]

افتد و میقها اتفاها خارج از کنترل آنباورند که رویداد
ها به دست تقدیر، شانس و یا دیگر افراد است سرنوشت آن

[56.] 
شده، نقشی حیاتی در سالمتی فرد از زمان کنترل ادراک

[؛ افرادی که منبع کنترل 54کودکی تا زمان پیری دارد ]
[. 55درونی دارند، اضطراب کمتر و عزت نفس بیشتری دارند ]

زا بهتر استرس هایهمچنین، این افراد با رویداد
[. بنابراین، 57شوند ]ها سازگار میکنند و یا با آنمیمقابله

کند و بالعکس، شده، اضطراب را کم میاحساس کنترل ادراک
ود شهای اضطرابی میادراک فقدان کنترل باعث تداوم اختالل

واقع افکار آشفته در اضطراب، ناشی از احساس  [؛ در59، 58]
[. در همین 60شده است ]نترل ادراککنترل کم و فقدان ک

زمینه، پژوهشی  نشان داد افرادی که اضطراب اجتماعی 
باالئی دارند، نسبت به افرادی که اضطراب اجتماعی کمتری 

تری ارزیابی شده خود را در سطح پائیندارند، کنترل ادراک
است که  کرده[. همچنین، پژوهش دیگری بیان61کردند ]می

ل و اضطراب امتحان رابطه مثبت و معناداری بین منبع کنتر
وجود دارد، به این صورت که هرچه منبع کنترل به سمت 

 [.62شود ]رود، اضطراب فرد بیشتر میبیرون می
 که با یاوالدگرانه یرفتارها دهندیمها نشانپژوهش

همراه مراقبتییشو ب موردیدخالت ب ی،ناسازگار کنترل،
قرار  یرکودکان را تحت تاث به کنترلمربوط  یباشند، باورها

و مادران مهربان، کودکان را  انپدر[. 64، 63دهند ]یم
؛ چنین ثبات استکنند و معیارهای رفتاریشان باتشویق می
دهند که از احساس کارآیی فرزندانی پرورش میوالدینی، 

از [. 65رند ]به نقل از قوی و محور کنترل درونی برخوردا
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اند دو متغیر رابطه دادههای پیشین نشانوهشجایی که پژآن 
فرزند و دلبستگی به خدا با ایجاد اختالالت اضطرابی -والد

دانیم که در این رابطه، متغیرهای بسیاری رابطه دارند و می
باشند، اما تاکنون پژوهشی در ای داشتهتوانند نقش واسطهمی

؛ در این استای انجام نشدهمورد  نقش این متغیرهای واسطه
پژوهش، پژوهشگر در پی آن است تا به منظور تدوین یک 

شده ای دو متغیر عزت نفس و کنترل ادراکمدل، تأثیر واسطه

فرزند و دلبستگی به خدا با -را در ارتباط بین رابطه والد
مدل  1دهد. در شکل اختالالت اضطرابی مورد بررسی قرار

دل فرض بر آن است. در این متدوینی پژوهشگر ارائه شده
است که رابطه با والدین و دلبستگی به خدا از طریق دو متغیر 

توانند اختالالت شده، میمیانجی عزت نفس و کنترل ادراک
کنند.اضطرابی در کودکان را تبیین

 
 

 
. مدل پیشنهادی پژوهشگر1شکل 

 

 روش
 وع پژوهشن

 با مدل معادالت یاز نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توص
 است.  یاختارس

 آزمودنی  

 یشامل تمام یآمار جامعه :آماری جامعهالف( 
مشغول به  ییپنجم و ششم ابتدا یهآموزان دختر پادانش

  شهر اصفهان بود. 1395-1396تحصیل در سال تحصیلی 
چند  یابا روش خوشه یریگنمونه :ب( نمونه آماری

ر شه ینواح ینصورت که از ب ینشد؛ به اانجام یامرحله
 انتخاب شد و از هر یبه صورت تصادف یهاصفهان، چند ناح

 سپ. سندانتخاب شد یچند مدرسه به صورت تصادف ناحیه،
آموزان پرسشنامه نفر از دانش 270با مراجعه به مدارس، به 

آموز، دانش-1های ورود به پژوهش عبارتند از: .  مالکشدداده
از مدارس در یکی  95-96در سال تحصیلی -2دختر باشد و 

 شهر اصفهان در پایه پنجم و یا ششم مشغول به تحصیل باشد.

 های پژوهشابزار
غربال های ها از پرسشنامهآوری دادهمنظور جمعبه

یجانی، عزت نفس روزنبرگ، اضطراب وابسته به اختالالت ه
ا فرزند و دلبستگی به خد -کنترل اضطراب، مقیاس رابطه والد

 شد.استفاده

                                                           
1 Screen for Child Anxiety Related Emotion Disorder (SCARED) 
2 Birmaher  
3 Rosenberg 

 
غربال اضطراب وابسته به اختالالت  هپرسشنام( 1

 8-18 ینسن یبرا یخودگزارش یآزمون ابزار این :1یجانیه
آن را به عنوان ابزار  1997در سال  2یرماهرسال است که ب

یطراح یسنجش اختالالت اضطراب یبرا یعمل یغربالگر
 ینعبارت دارد که از ا 41آزمون  ینا یاست. فرم کنونکرده

شکل،  یهراس/ جسمان یاسمقیروط به زماده مرب 13تعداد 
ماده  8 یافته،یماضطراب تعم یاسمقیرماده مربوط به ز 9

یرماده مربوط به ز 7 یی،اضطراب جدا یاسمقیرمربوط به ز
 یاسمقیرماده مربوط به ز 4و  یاضطراب اجتماع یاسمق

 یازیامت سه یاسمق یکدر  هایهاجتناب از مدرسه است. گو
 یدرون یهمسان[ 67[. در پژوهشی ]66] اندشدهیبنددرجه

در و  77/0باز آزمون   -آزمون یاییو پا 89/0  مقیاس ینا
که  استشدهگزارش 91/0 یآلفا یبضر [68] پژوهش دیگری

. در دهدیمپرسشنامه را نشان ینمناسب ا یثبات درون
 89/0و  87/0کرونباخ  یآلفا یبضرنیز  یداخل یهاپژوهش
[. مقدار آلفای کرونباخ در پژوهش 70، 69است ]شدهگزارش
  آمد.به دست 87/0حاضر 
 این پرسشنامه :عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه( 2

 یعبارت کل 10 ه وشدیهته 1989در سال  3توسط روزنبرگ
 ورتصهو پنج جمله ب یمنف صورتهدارد که در آن پنج جمله ب

 یاینهچهار گز یاساساس مقو به هر سوال بر شدهیانمثبت ب
و  79/0ونباخ کر یآلفا ایبضرها پژوهششود. مینمره داده 

مقدار  .[72، 71] نداهکردپرسشنامه گزارش ینا یرا برا 83/0

 ارتباط با مادر

 ارتباط با پدر

دلبستگی به 

 خدا                

 عزت نفس

 کنترل ادراک شده

 اضطراب
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 آمد.دستبه 84/0آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 
و  1996در سال  :1کنترل اضطراب پرسشنامه( 3

 یارب یژهو یابزار براساس مدل بارلو در مورد کنترل اضطراب،
 کراسک، برون و توسط راپی،کنترل اضطراب در بزرگساالن 

 یناز ا یدیفرم جد 2003[. در سال 73شد ]یطراح 2بارلو
مربوط به کنترل اضطراب  یکه باورهاشد یطراح پرسشنامه

 30پرسشنامه  ینا یفرم اصل. [74]سنجیدیدر کودکان م را
 یعقا: کنترل بر وسنجدیسؤال دارد و دو بعد کنترل را م

نامه در پرسش ینفرم کوتاه ا .یدرون یعو کنترل بر وقا یرونیب
سؤال  10 فرم ین. ا[75شد ]یطراح یمزتوسط و 2005سال 

ها آن یها را بخواند و براساس درستآن یدبا یآزمودندارد که  
 یب. ضریسدرا در کنار آن بنو تااز نمر یکیدرمورد خودش 

 58/0ی آن و ضریب پایای 85/0 آزمون ینا یآلفا
در پژوهشی . [75ست ]ا یمطلوب یبکه ضرااست شدهگزارش

 89/0پرسشنامه ی این فرم فارس یاییپا یزنداخلی 
[. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 76است ]شدهگزارش

 آمد.دستبه 84/0
این پرسشنامه در سال  : 3فرزند -رابطه والد یاسمق( 4
ط توس فرزند -دروابط وال یفیتبه منظور سنجش ک و 1983
پرسشنامه،  ین. ااستشدهیطراح 4مورلند و شوبل فاین،
 7 یکرتل یفط یکها در است که پاسخ اییهگو 24 یابزار

 یک فرمدو فرم دارد:  یاسمق یناست. اشدهیمتنظ یادرجه
 یدننجس یبرا فرم دیگررابطه فرزند با مادر و  یدنسنج یبرا

 دهندهنشان یاسمق ینر ارابطه فرزند با پدر. نمره باالتر د
 یینرابطه خوب و مطلوب با پدر و مادر است و نمره پا

در  هاست.و تعارض با آن یندهنده ارتباط کم با والدنشان
 یبا استفاده از آلفا یاسمق ینا یاییپا یبضرپژوهشی 
های مربوط به پدر مقیاسخردهبرای  94/0تـا  89/0کرونباخ 

برای  94/0تا  61/0یب آلفای و ضرا 96/0نیز آلفای کلی  و
 96/0های مربوط به مادر و نیز آلفای کلی مقیاسخرده

از روش  یاسمق ییروا یینتع یبرا یننچ. همآمددستبه
ارتباط  ییدیتأ یعامل یلتحل یج. نتاشداستفاده یعامل یلتحل

[. در پژوهش حاضر 77] دادها را نشانماده ینب یباال و خوب
، 84/0مقیاس مربوط به پدر خرده آلفای کرونباخ برای

 90/0و برای کل مقیاس  88/0مقیاس مربوط به مادر خرده
  آمد.دستبه

نامه کوتاه پرسش فرم  به خدا: یپرسشنامه دلبستگ( 5
در است که  یسؤال 16 یبه خدا، ابزار خودگزارش یدلبستگ

                                                           
1 Anxiety Control Questionnaire for Children (ACQ-C) 
2 Rapee, Craske, Brown & Barlow  
3 Parent Child Relationship Scale (PCRS) 
4 Fine, Moreland & Schwebel  
5 AMOS 

حدادی کوهسار بناب و  یغبارتوسط  1390سال 
 یگذارنمره ایینهگزپنج یکرتل سیاو در مق استشدهتهیه

به  یدلبستگ بعدشش  یپرسشنامه بررس ین. هدف اشودیم
 یگاهپناهگاه امن، پا یی،که عبارتند از: جوارجو باشدیخدا م

(، یاز منبع دلبستگ ییاز جدا ی)نگران ییامن، اعتراض به جدا
 یاسمق ینا یاییپاخدا. ادراک مثبت از خود و ادراک مثبت از 

، 90/0 ییجوارجو یاسمقیرز یکرونباخ برا یفاده از آلفابا است
 یی، اعتراض به جدا88/0امن  یگاه، پا93/0پناهگاه امن 

، ادراک مثبت از 86/0( یاز منبع دلبستگ ییاز جدا ی)نگران
یاس کل مق یو برا 85/0، ادراک مثبت از خدا 90/0خود 

ازه س ییآوردن روادستبه رایب ینهمچنو  شدهگزارش 95/0
به  یجهکه نتشدهاستفاده ییدیتأ یعامل یلاز تحل یاسمق ینا

 نیگانه اابعاد شش یاز ساختار عامل یمناسب یاربرازش بس
در پژوهش حاضر مقدار آلفای  .[24است]هشدیمنته یاسمق

 آمد.دستبه 87/0کرونباخ برابر با 

 شیوه انجام پژوهش
 با الزم اداری هایهماهنگی انجام و مجوز کسب از پس

 و شدند تکثیر هاپرسشنامه اصفهان، پرورش و آموزش اداره
 تصور به را ناحیه چند اصفهان، شهر نواحی بین از پژوهشگر
 مدرسه چند ناحیه، هر از سپس. نمود انتخاب تصادفی
 س،مدار این به مراجعه با و انتخاب تصادفی صورت به دخترانه

 جمپن پایه موزانآدانش میان تصادفی صورت به هاپرسشنامه
 به ییگوپاسخ شیوه درمورد توضیحاتی. گردید توزیع ششم و

 پژوهش، در شرکت به تمایل چون اخالقی اصول و سواالت
 پس نهایت در. شد ارایه نیز هاپاسخ بودن محرمانه و رازداری

 و نمود آوریجمع را هاآن پژوهشگر ها،پرسشنامه تکمیل از
 کنار ناقص هایپرسشنامه سپس. شد انجام اولیه بررسی
 و تجزیه انجام جهت هاپرسشنامه بقیه از و شدند گذاشته
 .گردید استخراج هاداده آماری، تحلیل

 هاشیوه تحلیل داده
از  پژوهشگر، یشنهادیبرازش مدل پ یمنظور بررسبه

 افزارو نرم یو اقتصاد یبرازش مطلق، نسب یهاشاخص
مدل رابطه با پدر،  ینشد. در ااستفاده 20نسخه  5اِیموس

ن، یبیشپ یربه خدا در قالب متغ یرابطه با مادر و دلبستگ
و  یاواسطه یرشده در قالب متغرل ادراکنتعزت نفس و ک

 مالک یردر قالب متغ یجانیاضطراب وابسته به اختالالت ه
 شدند. یبررس
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 نتایج  
درصد نمونه  2/41شناختی، از نظر متغیرهای جمعیت

بودند. شغل پدر درصد نمونه پایه ششم  7/58پایه پنجم و 
 6/71کارمند و شغل مادر  یهدرصد نمونه آزاد و بق 1/47

آزاد بود.  یهو بق کارمند درصد 7/15 دار،درصد نمونه خانه
درصد نمونه  5/42 یف،درصد نمونه ضع 6/9 یاقتصاد یتوضع

 های، آماره1درصد نمونه خوب بود. در جدول  50متوسط و 
است.شدهپژوهش آورده یرهایربوط به متغم یفیتوص

 
 های توصیفی متغیرهای پژوهش. آماره1جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیر  /  آماره

 00/56 00/12 35871/8 2336/45 عاطفه مثبت )پدر(-1

 00/117 00/8 12382/9 1492/45 احترام/اعتماد)پدر(-2

 00/42 00/6 08846/5 8089/29 همانندسازی با پدر-3

 00/14 00/2 84537/2 3125/10 خشم)پدر(-4

 00/56 00/20 43258/7 2980/49 عاطفه مثبت )مادر(-5

 00/56 00/9 39414/8 4000/47 احترام/اعتماد)مادر(-6

 00/42 00/12 28958/5 1612/31 همانندسازی با مادر-7

 00/14 00/2 31825/3 1274/10 خشم)مادر(-8       

 00/10 00/2 82242/1 8682/7 جوارجویی -9          

 00/15 00/3 29155/2 7945/12 پناهگاه امن -10

 00/63 00/3 98150/3 0394/13 پایگاه امن -11

 00/29 00/3 26597/2 2183/9 اعتراض به جدایی-12

 00/15 00/3 50705/2 7570/8 ادراک مثبت از خود -13

 00/10 00/2 58634/1 4125/8 ادراک مثبت از خدا -14

 00/23 -00/10 01689/5 1434/2 عزت نفس -15

 00/50 00/10 27161/8 1765/32 کنترل اضطراب -16

 00/39 00/13 88093/4 3320/22 زدگیاختالل وحشت-17

 00/27 00/10 05570/3 4204/16 اضطراب فراگیر-18

 00/24 00/8 09462/3 7004/15 اضطراب جدایی-19

 00/34 00/7 91548/2 0000/14 راب اجتماعیاضط -20

 00/25 00/3 33583/2 0965/5 اجتناب از مدرسه -21

ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آورده 2در جدول 
 است.شده

 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول

یر
تغ

م
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 

*
65/0
0 

*
49/0 

*
39/0 

*
47/0 

*
38/0 

*
15/0 

*
31/0 

*
34/0 

*
47/0 

*
33/0 

1/0- 

*
17/0 

*
46/0 

*
29/0 

*
25/0 

*
24/0
- 

*
15/0
- 02/0 

05/0 

*
17/0
- 

2  1 

*
36/0 

*
16/0 

*
38/0 

*
35/0 

*
13/0 

*
15/0 

*
17/0 

* 3/0 

*
59/0 

04/0- 

06/0 

*
34/0 

08/0 

*
15/0 

11/0- 

*
16/0
- 

07/0 

09/0- 

12/0- 

3   1 

*
29/ 0 

*
19/ 0 

08/0 

*
23/ 0 

05/0 

*
18/ 0 

*
27/ 0 

*
23/ 0 

1/0- 

*
13/ 0 

*
24/ 0 

*
16/0 

06/0 

09/0
- 

1/0- 

*
14/ 0 

09/0
- 07/0
- 

4    1 

*
19/0 

1/0 

03/0 

* 5/0 

*
16/0 

11/0 

02/0 

*
15/0
- 

*
16/0 

08/0 

*
22/0 

*
16/0 

*
23/0
- 

*
14/0
- 

*
17/0
- 

04/0- 

1/0- 

5     1 

* 8/0 

*
47/0 

* 4/0 

*
41/0 

* 4/0 

* 3/0 

00/0- 

04/0- 

*
39/0 

*
21/0 

09/0 

*
16/0
- 

* 2/0- 

08/0- 

01/0 

*
13/0 
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یر
تغ

م
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

6      1 

*
48/0 

*
41/0 

*
36/0 

*
31/0 

*
24/0 

03/0 

02/0- 

*
36/0 

*
21/0 

*
15/0 

*
18/0
- 

* 2/0- 

11/0- 

04/0 

1/0- 

7       1 

*
16/0 

* 3/0 

*
22/0 

*
15/0 

06/0 

*
15/0- 

*
16/0 

03/0 

06/0- 

09/0 

03/0 

11/0 

09/0 

05/0 

8        1 

*
15/0 

1/0 

02/0- 

*
17/0- 

1/0 

1/0 

*
26/0 

11/0 

*
17/0- 

*
27/0- 

*
22/0- 

05/0- 

11/0- 

9         1 

*
59/ 0 

* 2/0 

*
25/ 0 

09/0
- 

* 4/0 

00/0
- 15/0 

04/0 

04/0 

01/0 

07/0 

00/0 

10          1 

*
48/0 

06/0- 

08/0 

*
62/0 

*
15/0 

*
14/0 

08/0- 

00/0- 

09/0 

1/0 

08/0- 

11           1 

06/0 

05/0 

*
42/ 0 

08/0 

08/0 

08/0
- 

04/0
- 

*
15/ 0 

*
16/
0- 

08/0
- 

12            1 

*
29/
0- 

06/0 

11/0 

1/0 

* 2/0 

*
23/ 0 

1/0 

01/0 

1/0 

13             1 

03/0- 

*
29/0 

*
15/0 

*
33/0- 

*
29/0- 

* 2/0- 

12/0- 

06/0- 

14              1 

*
17/0 

*
22/0 

12/0- 

1/0- 

03/0- 

00/0- 

*
13/0- 

15               1 

*
19/0 

*
21/0- 

*
22/0- 

*
14/0- 

07/0 

* 2/0 

16                1 

*
26/0- 

*
21/0- 

*
22/0- 

04/0- 

12/0- 

17                 1 

*
56/0 

5* /0 

*
25/0 

*
35/0 

18                  1 

*
55/0 

*
28/0 

*
21/0 

19                   1 

*
37/0 

*
25/0 

20                    1 

05/0 

21                     1 

 همانندسازی-7-(مادر)اعتماد/احترام-6-(مادر) عاطفه مثبت-5-(پدر)خشم-4-پدر با همانندسازی-3-(پدر)اعتماد/احترام-2-(پدر) مثبت عاطفه-1
 -15-خدا از مثبت ادراک -14-خود از مثبت ادراک -13-ییجدا به اعتراض-12-امن گاهیپا -11-امن پناهگاه -10-ییجوارجو-9-(مادر)خشم-8-مادر با

مدرسه از اجتناب -21-یاجتماع اضطراب -20-ییجدا اضطراب-19-ریفراگ اضطراب-18-زدگیوحشت اختالل -17-اضطراب کنترل -16-نفس عزت

نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان
دهد که بیشترین همبستگی بین ابعاد اضطراب وابسته به می

گی اختالالت هیجانی و متغیرهای دیگر پژوهش همبست
زدگی و بعد ادراک از خود  متغیر معکوس بین اختالل وحشت

منظور بررسی الگوی مفهومی است. بهدلبستگی به خدا بوده
 گردید.پژوهشگر از الگوسازی معادالت ساختاری استفاده

الگوی تدوینی پژوهشگر، یک الگوی معادله ساختاری  

ن آاست که به منظور بررسی برازش مطلق، نسبی و اقتصادی 
شد. های برازش مطلق، نسبی و اقتصادی استفادهاز شاخص
شده بر این فرض است که بخش قابل توجهی از الگوی ارائه

واریانس اضطراب وابسته به اختالالت هیجانی با استفاده از 
متغیرهای پنهان رابطه با پدر و مادر و دلبستگی به خدا و 

است. یینتبگری عزت نفس و کنترل اضطراب قابلمیانجی
الگوی معادله ساختاری تدوینی پژوهشگر به همراه ضرایب 
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شدهدادهنمایش 2استاندارد مسیرهای ترسیمی، در شکل  
 است.
منظور بررسی معناداری مسیرهای ترسیمی در الگوی به

، ضرایب استاندارد مسیرها و 3تدوینی پژوهشگر، در جدول 
 است.شدهسطح معناداری ارائه

 

 
 تدوینی پژوهشگر . الگوی2شکل

 . ضرایب مسیرمستقیم استاندارد و غیراستاندارد الگوی تدوینی3جدول 

 مسیر در الگوی تدوینی
ضریب غیراستاندارد در مدل 

 (Bتدوینی)
ضریب استاندارد در مدل 

 (βتدوینی)
نسبت 

 (C.Rبحرانی)
سطح معناداری در مدل 

 تدوینی

 001/0 187/3 265/0 162/0 رابطه با پدر            عزت نفس-1

 563/0 -578/0 -046/0 -055/0 رابطه با مادر           کنترل اضطراب -2

 516/0 -65/0 -058/0 -252/0 دلبستگی به خدا           عزت نفس -3

 103/0 628/1 129/0 093/0 رابطه با مادر            عزت نفس -4

 007/0 706/2 226/0 227/0 رابطه با پدر             کنترل اضطراب -5

 295/0 048/1 095/0 681/0 دلبستگی به خدا            کنترل اضطراب -6

 011/0 -546/2 -227/0 -117/0 رابطه با مادر             اضطراب اختالالت هیجانی -7

 015/0 -434/2 -169/0 -121/0 عزت نفس           اضطراب اختالالت هیجانی -8

 *** -89/3 -271/0 -117/0 طراب           اضطراب اختالالت هیجانیکنترل اض -9

رابطه با پدر               اضطراب اختالالت  -10
 هیجانی

031/0- 071/0- 768/0- 443/0 

دلبستگی به خدا           اضطراب اختالالت  -11
 هیجانی

663/0 215/0 125/2 034/0 

   982/0 1 طفه مثبت پدررابطه با پدر             عا -12

 *** 989/10 659/0 733/0 رابطه با پدر             احترام/اعتماد پدر -13

 *** 19/8 501/0 31/0 رابطه با پدر             همانندسازی با پدر -14

 *** 435/6 398/0 138/0 رابطه با پدر             خشم پدر -15

   931/0 1 عاطفه مثبت مادررابطه با مادر             -16

 *** 322/16 856/0 038/0 رابطه با مادر             احترام مادر -17

 *** 589/8 511/0 39/0 رابطه با مادر           همانندسازی با مادر -18

 *** 238/7 441/0 211/0 رابطه با مادر           خشم مادر -19

   636/0 1 جوارجویی دلبستگی به خدا             -20

 *** 237/10 871/0 723/1 دلبستگی به خدا             پناهگاه امن -21

 *** 33/7 53/0 822/1 دلبستگی به خدا            پایگاه امن -22

 651/0 453/0 03/0 059/0 دلبستگی به خدا            اعتراض به جدایی -23

 569/0 57/0 038/0 083/0 راک از خوددلبستگی به خدا            اد -24

 *** 337/9 717/0 982/0 دلبستگی به خدا            ادراک از خدا -25

   734/0 1 زدگیاضطراب اختالالت هیجانی           وحشت -26
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 *** 904/9 758/0 646/0 اضطراب اختالالت هیجانی             فراگیر -27

 *** 576/9 71/0 613/0  نی             جداییاضطراب اختالالت هیجا -28

 *** 308/5 372/0 303/0 اضطراب اختالالت هیجانی             اجتماعی -29

اضطراب اختالالت هیجانی          اجتناب از  -30
 مدرسه

235/0 359/0 131/5 *** 

براساس این جدول تمام مسیرهای ترسیمی به غیر از 
معنادار  05/0در سطح  24و  23، 10 ،6، 4، 3، 2مسیرهای 

هستند. با توجه به این نتایج، مسیرهای غیرمستقیم رابطه با 
مادر و دلبستگی به خدا با اخنالالت هیجانی و مسیر مستقیم 
رابطه با پدر و اختالالت هیجانی معنادار نبوده و باید از الگو 

گردند. همچنین دو زیرمقیاس اعتراض به جدایی و حذف
ک از خود با مقیاس اصلی دلبستگی به خدا ارتباط ادرا

نداد. نتایج حاصل از برازش الگوی اولیه با دادهمعناداری نشان
است.شدهآورده 4ها در جدول 

 های نیکویی برازش برای الگوی تدوینی پژوهشگر. شاخص4جدول
 کای اسکوئر بهنجار مقتصد تطبیقی مطلق نوع برازش
 𝑿𝟐 df GFI AGFI CFI TLI IFI PGFI PNFI PCFI RMSEA X^2⁄df شاخص

 836/3 104/0 624/0 575/0 615/0 744/0 691/0 74/0 743/0 803/0 177 033/679 الگوی نهایی

های نیکویی دهد که اکثر شاخصمینشان 4نتایج جدول 
و نیز  RMSEAو  X^2⁄dfهای مهم برازش از جمله شاخص

مناسب قرار ندارند و  در محدوده TLIو  AGFIهای شاخص
الگو نیازمند اصالح است. با حذف مسیرهای غیرمعنادار در 

 e11 ،e3با  e2الگوی اولیه و ایجاد کوواریانس بین خطاهای 
در  e20با  e19و  e20با  e11 ،e11با  e8  ،e9با  e7 ،e4با 

ی پژوهش مدل اصالح شده همراه با ضرایب الگوی اولیه
است.شدهدهآور 3استاندارد در شکل 

 

 
 . الگوی اصالح شده3شکل

 است.شدهآورده 5ضرایب مسیر الگوی اصالحی در جدول 
است، در مشخص 5و جدول  3گونه که از شکل همان

معنادار  p<005/0الگوی اصالحی، تمامی مسیرها در سطح 
است. به منظور تایید الگو عالوه بر معناداری مسیرها باید 

نیز در محدوده مناسب قرارداشتههای نیکویی برازش شاخص
 است.شدهآورده 6باشند که نتایج آن در جدول 

های برازش مطلق، ی شاخصبا توجه به قرارگیری کلیه

مورد قبول، الگوی  در محدوده 6تطبیقی و مقتصد جدول 
ها برخوردار است و قابل قبول نهایی از برازش مناسبی با داده

  باشد.می
داد که در ارتباط رابطه با پدر با شاننتایج این پژوهش ن

اضطراب وابسته به اختالالت هیجانی، دو متغیر عزت نفس و 
کنترل اضطراب نقش میانجی کامل را دارند؛ اما در رابطه با 
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-مادر و دلبستگی به خدا این دو متغیر هیچ نقشی ایفا نمی 

کنند و خود این متغیرها با اضطراب وابسته به اختالالت 
مستقیم دارند. با توجه به ضرایب مسیر در  رابطه هیجانی
با افزایش دلبستگی به خدا، اضطراب وابسته به  3شکل 

که با افزایش یابد؛ درحالیمیاختالالت هیجانی نیز افزایش
رابطه با مادر و رابطه با پدر، نمره اضطراب وابسته به اختالالت 

است.یافتههیجانی کودک کاهش

 
 مسیرمستقیم استاندارد و غیراستاندارد الگوی اصالحی. ضرایب 5جدول 

 مسیر در الگوی تدوینی
ضریب غیراستاندارد در مدل 

 (Bتدوینی)
ضریب استاندارد در مدل 

 (βتدوینی)
نسبت 

 (C.Rبحرانی)
سطح معناداری در مدل 

 تدوینی
  756/4 295/0 18/0 رابطه با پدر           عزت نفس -1

  168/4 259/0 262/0 کنترل اضطراب          رابطه با پدر  -2

 004/0 -916/2 -25/0 -132/0 رابطه با مادر          اضطراب اختالالت هیجانی -3

 003/0 -991/2 -202/0 -145/0 عزت نفس           اضطراب اختالالت هیجانی -4

  -085/4 -279/0 -121/0 اضطراب اختالالت هیجانی          کنترل اضطراب -5

 034/0 121/2 186/0 557/0 دلبستگی به خدا          اضطراب اختالالت هیجانی -6

   981/0 1 رابطه با پدر            عاطفه مثبت پدر -7

  739/11 656/0 727/0 رابطه با پدر            احترام/اعتماد پدر -8

  987/8 525/0 331/0 پدررابطه با پدر           همانندسازی با  -9

  362/6 359/0 123/0 پدر رابطه با پدر            خشم -10

   911/0 1 رابطه با مادر           عاطفه مثبت مادر -11

  881/16 876/0 086/1 رابطه با مادر            احترام مادر -12

  321/9 537/0 425/0 رابطه با مادر           همانندسازی با مادر -13

  057/8 449/0 221/0 رابطه با مادر          خشم مادر -14

   659/0 1 دلبستگی به خدا            جوارجویی -15

  695/10 874/0 667/1 دلبستگی به خدا            پناهگاه امن -16

  723/7 581/0 901/1 دلبستگی به خدا            پایگاه امن -17

  477/9 7/0 925/0 دلبستگی به خدا            ادراک از خدا -18

   739/0 1 زدگیاضطراب اختالالت هیجانی          وحشت -19

  676/9 761/0 644/0 اضطراب اختالالت هیجانی            فراگیر -20

  245/9 69/0 592/0 اضطراب اختالالت هیجان            جدایی  -21

  44/4 314/0 257/0 اضطراب اختالالت هیجانی             اجتماعی -22

اضطراب اختالالت هیجانی          اجتناب از  -23       
 مدرسه

238/0 367/0 201/5  

 های نیکویی برازش برای الگوی اصالح شده. شاخص6جدول
 اربهنجکای اسکوئر  مقتصد تطبیقی مطلق نوع برازش

 𝑿𝟐 df GFI AGFI CFI TLI IFI PGFI PNFI PCFI RMSEA X^2⁄df شاخص

 992/1 062/0 74/0 69/0 653/0 926/0 906/0 925/0 868/0 905/0 137 897/272 الگوی نهایی

 گیری بحث و نتیجه
ای دو متغیر هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه

ه میان ارتباط با مادر، شده در رابطعزت نفس و کنترل ادراک
ارتباط با پدر و دلبستگی به خدا با اختالالت اضطرابی بود. در 

قرارگرفت و مدل بررسی  این پژوهش تمامی مسیرها مورد
و شکل  5های جدول گونه که یافتهآمد. هماندستنهائی به

ای دهد، ارتباط با پدر با اختالالت اضطرابی رابطهمینشان 3
دار دارد و در این رابطه دو متغیر عزت نفس و منفی و معنا

شده، نقش میانجی کامل را دارند. با توجه به کنترل ادراک
رابطه با پدر با عزت نفس و  3ضرایب مسیرها در شکل 

ای مثبت و معنادار دارد. شده رابطهچنین با کنترل ادراکهم
 ی،خانوادگ یطمحهای قبلی که معتقدند این یافته با پژوهش

ینی بر عزت نفس والد هاییوهو ش یننوع ارتباطات با والد
، وجود پدری حمایتگر با شیوه [49، 48، 47] فرزندان اثر دارد

فرزندپروری مناسب حتی بعد از طالق موجب افزایش عزت 
[ و رفتارهای والدین در باورهای 51شود ]نفس کودک می

همسو  [،65، 64، 63مربوط به کنترل کودکان تأثیر دارد ]
 های قبلی که معتقدندباشد. همچنین این یافته با پژوهشمی

راب و اضط یاحتمال ابتال به عالئم افسردگ یینعزت نفس پا
احساس کنترل و  [46، 45، 44] دهدیم یشرا افزا
و بالعکس، ادراک فقدان  کندیشده، اضطراب را کم مادراک

 [؛59، 58] شودیم یاضطراب یهاکنترل باعث تداوم اختالل
توان گفت که یکی از همخوان است.  در تبیین این یافته می

عوامل رشد عزت نفس فرد، بازخوردهایی است که وی از افراد 
کند. مهم زندگی و به خصوص والدین خود دریافت می

بنابراین، هرچه رابطه فرد با پدر بیشتر و بهتر باشد، فرد 
د، کندریافت میتری از پدر خود بازخوردهای بیشتر و مثبت

س شود و عزت نفدر نتیجه احترام بیشتری برای خود قائل می
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رود. همچنین با افزایش رابطه با پدر عالوه بر وی باال می
افزایش عزت نفس،  فرد احساس توانمندی کرده و احساس 

 هایاش در برابر مسائل و چالشپذیریکارایی و مسئولیت
در نهایت منجر به افزایش شود که این امر، موجود بیشتر می

گردد. فردی که عزت نفس و کنترل شده میکنترل ادراک
تواند با مسائل و باشد، بهتر میادارک شده باالیی داشته

های زندگی کنار بیاید. در نتیجه احتمال ابتالی چنین چالش
یابد. به طور کلی، فردی به اختالالت اضطرابی کاهش می

پشتوانه و منبع اطمینان و آرامش توان گفت پدر بهترین می
بنابراین، افزایش ارتباط با پدر باعث افزایش  برای فرد است.

شود که عزت نفس و باورهای مربوط به کنترل کودکان می
  شود.این افزایش، منجر به کاهش اختالالت اضطرابی  می

قابل استنباط است این است  3یافته دیگری که از شکل 
طور مستقیم منجر به کاهش اضطراب بهکه رابطه با مادر 

شود و در این رابطه، دو متغیر عزت نفس و کنترل می
های قبلی که شده نقشی ندارند. این یافته با پژوهشادراک

معتقدند رابطه با والدین در ایجاد سالمت هیجانی کودکان 
[ و ادراک کودکان از این روابط، 5، 6ای دارد ]نقش برجسته
[، 7ها دارد ]در رشد ذهنی و هیجانی آن تأثیر بسیاری

همخوان است. همچنین، این یافته نشان از اهمیت نقش مادر 
 در بروز اختالالت اضطرابی دارد. 

دانیم که اولین روابط کودک با دنیا از طریق مادر است. می
دهی و نوع رفتارهای مادر با کودک، اولین و بنابراین پاسخ

ودک از طریق آن، دنیا را تجربه ترین منبعی است که کمهم
گوی ال»گویند که « دلبستگی»کند. به این روابط اولیه می

دهد. کودک براساس این را در فرد شکل می« عامل درونی
م اش را تنظیالگو، تمامی روابط خود با دنیا در سراسر زندگی

توان گفت رابطه فرد با مادر واقع، می[. در78کند ]می
ترین عامل تأثیرگذار بر ادراک فرد از ستهترین و برجمهم

های خود را براساس رابطه خود دنیاست و کودک تمام تجربه
گیرد. بنابراین، هرچه رابطه فرد با مادر با مادر در نظر می

 تر و با آرامش بیشتریبیشتر و بهتر شود، فرد دنیا را ایمن
 ررسد که رابطه با مادکند. پس منطقی به نظر میدرک می

شده، با بدون در نظر گرفتن عزت نفس و کنترل ادراک
ای مستقیم و منفی داشته باشد؛ اختالالت اضطرابی رابطه

بدین معنا که با بهبود رابطه با مادر، اختالالت اضطرابی 
 کند.کاهش پیدا می

، دلبستگی 3های حاصل از شکلهمچنین براساس یافته
گذارد طرابی تأثیر میصورت مستقیم بر اختالالت اضبه خدا به

 یشده نقشعزت نفس و کنترل ادارک یررابطه دو متغ یندر ا و
ه خدا را ب یکه دلبستگ یقبل یهابا پژوهش یافته ینندارند. ا

از  یترضا ینی،باز جمله خوش یستیبهز یهابا شاخص

[، 32، 31] یآور[، تاب30، 29[، سالمت روان ]28] یزندگ
و اضطراب  ی[، کاهش افسردگ33] یفرد ینبهبود روابط ب

[ مرتبط 35] یشناختروان هایی[ و کاهش آشفتگ34]
که رابطه مثبت  یپژوهش یافتهناهمخوان است. اما با  دانند،یم

آورد دستبه خدا به یاضطراب و دلبستگ ینب یو معنادار
 . باشدمی[، همسو 39]

و  نیوالد یهابه نقش آموزه توانیم یافته ینا ییندر تب
و اعتقاد به  ینید یر افراد مهم جامعه در حوزه باورهایگد

های مثبت و بیش از جنبهکرد. در فرهنگ ما خداوند اشاره
نکردن به دستورات عمل هاییامدپرحمانی خدواند، دائماً 

 کودک یبرا خداوند عذاب های منفی ویت جنبهو در نها ینید
 یبتمث یراز آن که تصو یشکودک ب ین. بنابراشودیمطرح م

 رییبداند، تصو دباشد و آن را منبع آرامش خواز خداوند داشته
با انجام  کندیم یاز خدا در ذهن خود دارد که سع یمنف

در این خود، از عذاب او دور بماند.  یدرست اعمال و رفتارها
اس باشد، فرد احس یشترفرد به خدا ب یهرچه دلبستگ شرایط،
نبال پیوسته به د کند ویم یدانسبت به خدا پ یشتریتعهد ب

دائماً  یفرد ینچن یجه. در نتانجام کارهای درست است
ش تن یدچار نوع ی،مضطرب بوده و در مقابله با مسائل زندگ

 یشباعث افزا تواندیامر م ینا یتاست. در نها یو نگران
 شود. یافراد یندر چن یاختالالت اضطراب

ر هش حاضر داساس، در صورت تأیید یافته اخیر پژوبراین
توان پیشنهاد داد که به ویژه درمورد ها، میدیگر پژوهش

های مثبت و رحمانی خداوند بیشتر از کودکان جنبه
 شود. های منفی و عذاب او بیانجنبه

توان به های پژوهش حاضر میدر خصوص محدودیت
 کرد:موارد زیر اشاره

 های این پژوهش حاصل از پرسشنامه هستند. باداده-1 
ها تنها از طریق یک روش، آوری دادهتوجه به اینکه جمع

ها و نتایج حاصل اثرگذارد، تواند بر کیفیت دادهمی
های دیگری مانند شود سایر پژوهشگران از روشمیتوصیه

 کنند. مشاهده و مصاحبه نیز استفاده
در این پژوهش با توجه به اینکه اختالالت اضطرابی در -2

شود، میدر سنین پائین، بیشتر مشاهده خصوصدختران و به
آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدائی تنها از دانش

منظور شناسایی عوامل شود بهشد. پیشنهاد میگیرینمونه
های سنی دیگر هم مؤثر بر اضطراب، در گروه پسران و در رده

 شود.پژوهشی انجام
گرفتهاین پژوهش در قالب طرح همبستگی صورت-3 

است، بنابراین در استنباط نتایج به صورت روابط علَی باید 
 کرد. جانب احتیاط را رعایت

است. با توجه شدهپژوهش حاضر در شهر اصفهان انجام-4
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 هایدارد یافتهشناختی خاص هر شهر امکانبه متغیرهای بوم 
 ها نباشد.تعمیم به سایر استاناین پژوهش، قابل

ها نیز به جهت در دیگر استان شودمیرو توصیهاز این 
ند، دارشناسایی عواملی که در ایجاد اختالالت اضطرابی نقش

گیرد. باتوجه به اثر مستقیم رابطه با مادر هایی انجامپژوهش
های مبتنی بر بهبود رابطه با بر اختالالت اضطرابی، مداخله

منظور کاهش اضطراب کودکان نیز مورد توصیه مادر مورد به
شد؛ اما از آنجایی که رابطه با پدر از طریق افزایش عزت بامی

دهنده اضطراب شده نقش کاهشنفس و کنترل ادراک
کودکان را داراست، مداخالت مورد استفاده باید مبتنی بر 

شده باشند تا رابطه با پدر نفس و کنترل ادراکافزایش عزت
بتواند منجر به کاهش سطح اضطراب کودکان شود. همچنین 

ا توجه به اینکه در مدل نهایی، افزایش دلبستگی به خدا ب
، شودطور مستقیم منجر به افزایش اضطرب کودکان میبه
ع عنوان منبرسد تغییر تصور کودکان از خداوند بهنظرمیبه

آمده دستتواند تغییردهنده رابطه بهمهربانی و رحمت می
ت تربی باشد که این امر مستلزم تجدیدنظر در نوع آموزش و

 دینی کودکان است. 
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