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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ارتباط با والدین ،دلبستگی به خدا ،عزت نفس و کنترل ادراکشده با
اختالالت اضطرابی به منظور تدوین مدل انجامشد.
روش :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که بر روي  270دانشآموز دختر پایه پنجم و ششم دبستان شهر
اصفهان در سال تحصیلی  95 -96انجامگرفت .بهمنظور سنجش متغیرهاي پژوهش از پرسشنامههاي غربال اضطراب
وابسته به اختالالت هیجانی (بیرماهر ،)1997 ،عزت نفس (روزنبرگ ،)1989 ،کنترل اضطراب (ویمز ،)2003 ،مقیاس
رابطه والد -فرزند (فاین ،مورلند و شوبل )1983 ،و دلبستگی به خدا (غباري بناب و حدادي کوهسار )1390 ،استفادهشد.
همچنین ،بهمنظور سنجش برازش مدل پیشنهادي پژوهشگر از مدلیابی معادالت ساختاري و نرمافزار اِیموس نسخه 20
استفادهگردید.
نتایج :در بررسی اثرات مستقیم ،یافتهها نشانداد که رابطه با مادر منجر به کاهش اضطراب میشود ،اما رابطه
با پدر بهطور مستقیم تأثیر معناداري بر اضطراب کودکان ندارد؛ همچنین دلبستگی به خدا با افزایش اضطراب
همراه است .در بررسی اثرات غیرمستقیم در مدل نهایی ،تنها رابطه با پدر بهواسطه افزایش سطح عزتنفس و
کنترل ادراکشده کودکان باعث کاهش اضطراب آنها میشود.
بحث و نتیجهگیری :براساس یافتههاي پژوهش حاضر ،بهبود رابطه با مادر بهطور مستقیم و بهبود رابطه با پدر از طریق
باالبردن عزت نفس و کنترل اضطراب ،باعث کاهش اختالالت اضطرابی در کودکان میشوند .همچنین افزایش
دلبستگی به خدا بهطور مستقیم در افزایش اختالالت اضطرابی در کودکان نقش دارد.
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در گذر زمان ،دلبستگی اولیه به مراقب در دوران کودکی،
تحت نظامهای دیگری مانند دلبستگی به خدا و وطن تداوم
پیدا میکند []19؛ بنابراین ،رابطه فرد با خدا ،نوعی رابطه
دلبستگی در نظر گرفته میشود [ .]20در دهه نود میالدی،
کرک پاتریک ادعا کردهاست که مؤمنان با خدایی محبوب،
عالِم و پرقدرت رابطهای دو جانبه دارند .وی نام این نوع ارتباط
را دلبستگی به خدا 3گذاشتهاست [ .]21از نظر اینسورث،
تکیهگاه دلبستگی چهار ویژگی دارد که از این ویژگیها ،تنها
دو مالک درباره خداوند کاربرد دارد :هنگام ترس و آشفتگی،
خداوند منبع امنیت فرد است و هنگام اکتشاف و جستجوی
محیط ،خداوند تکیهگاه مطمئن و حمایتکننده فرد است
[.]22
فرد با اعتقاد به اینکه خدا اساس ایمنی است ،احساس
قدرت میکند و اعتماد به نفسش هنگام اضطراب و ترس
افزایش مییابد .این احسـاس ایمنـی ،منجر بـه آرامش درونی
در فرد میشود و وی را برای مقابله بـا مشـکالت و چالش
هـای زندگی آماده میکند .بنابراین ،این احساس ایمنی،
پادزهری در برابر ترس و اضطراب است [ .]23در واقع ،اگر
فرد دلبستگی ایمنی نسبت به خدا داشتهباشد ،بازنماییهای
درونی مثبتی نسبت به خدا دارد و میتواند با طرحوارههای
ذهنی مثبت خود با وقایع تهدیدآمیز زندگی روبرو شود و
نشانگان روانشناختی کمتری از خود نشاندهد [ .]24افراد
با تصویر ذهنی مثبت از خدا ،شکایت جسمانی ،افسردگی و
اضطراب پایینتری از دیگران دارند [ .]26 ،25در مقابل ،افراد
دلبسته دو سوگرا نسبت به خدا ،بیم دارند که محبت و
حمایت خداوند را از دست بدهند .درنتیجه ،درباره خداوند
مضطرب هستند و در بحرانهای زندگی اعتمادی به خدا
ندارند؛ پس احساس آرامش آنها کاهش مییابد و دچار
اضطراب میشوند .بهعالوه ،چنین افرادی فاقد پایهای ایمن
برای اکتشاف محیط و رویارویی با بحرانهای زندگی هستند
و در موقعیتهای مختلف ،به اضطراب شدیدی دچار میشوند
[.]27
در زمینه رابطه میان دلبستگی به خدا و اضطراب،
پژوهشها به نتایج ضد و نقیضی رسیدهاند .از سویی،
پژوهشها نشاندادهاند که روابط دلبستگی انسانی و
دلبستگی ایمن نسبت به خدا با شاخصهای بهزیستی از
جمله خوشبینی ،رضایت از زندگی [ ،]28سالمت روان [،29
 ،]30تابآوری [ ،]32 ،31بهبود روابط بین فردی [،]33
کاهش افسردگی و اضطراب [ ]34و کاهش آشفتگیهای

مقدمه
ترس بیش از اندازه ،اضطراب و رفتارهای نابهنجار مرتبط
با این عالئم ویژگی اصلی و مشترک اختالالت اضطرابی است
[ .]1در این اختالالت ،فرد بدون وجود خطر یا با وجود خطری
کماهمیت ،احساس میکند خطر بزرگی در کمین اوست ،به
همین خاطر از نظر فیزیولوژیک و هیجانی شدیداً برانگیخته
میشود .شیوع این اختالل در کودکان 8-15 ،درصد گزارش
شدهاست که وجود آن ،کیفیت زندگی خانواده را کاهش
میدهد [ .]2این اختالالت در دانشآموزان دختر بیشتر از
پسران است [ .]3رایجترین اختالالت اضطرابی دوران کودکی
و نوجوانی عبارتند از :اضطراب جدایی ،اضطراب تعمیمیافته،
اضطراب اجتماعی و سکوت انتخابی .وجود این اختالالت در
دوران کودکی میتواند مشکالتی برای بزرگسالی فرد از جمله
ابتال به سایر اختالالت اضطرابی ،حمالت وحشتزدگی و
افسردگی بهوجودآورد [.]4
در سببشناسی اختالالت اضطرابی به عوامل متعددی
اشارهشدهاست .روانشناسان بر این باورند که والدین خصوصاً
در دوران کودکی اولیه ،در ایجاد سالمت هیجانی کودکان
نقش برجستهای دارند [ .]6 ،5به مجموعه اقدامات و
رفتارهای والدین در برابر کودک «روابط والد -فرزند »1گویند.
ادراک کودکان از این روابط ،تأثیر بسیاری بر رشد ذهنی و
هیجانی آنها دارد [ .]7در پژوهشهای بسیاری
نشاندادهشدهاست که بین الگوهای ارتباطی والدین و سبک
والدگری آنها با ایجاد اختالالت اضطرابی در کودک رابطه
وجود دارد [ .]10 ،9 ،8پژوهشهای طولی به این نتیجه
رسیدهاند که با دلسوزی و یا محبت بیش از اندازه والدین
نسبت به کودک ،خطر ابتال به اختالالت اضطرابی در کودک
بیشتر میشود [.]4
2
دلبستگی کودک هم اهمیت دارد .بالبی  ،روانپزشک و
درمانگری بود که در دهه  1970میالدی نظریه دلبستگی را
ارائهکرد [ .]11به فرایند برقراری و حفظ ارتباط عاطفی با
والدین و دیگر افراد مهم زندگی «دلبستگی» گویند .این
فرایند باعث میشود که فرد احساس امنیت کرده و مبنایی
پایدار بهدست آورد تا بتواند به راحتی محیط را کاوش
کند[ .]13 ،12پژوهشها نشان میدهد که دلبستگی اولیه
نوزاد به مراقب خود در سالمت هیجانی و عاطفی آینده وی،
اهمیت بسیاری دارد []17 ،16 ،15 ،14؛ به گونهای که یکی
از عوامل بروز اختالالت اضطرابی در کودکان ،وجود دلبستگی
ناایمن در کودک نسبت به مراقبانش است [.]18
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روانشناختی [ ]35رابطه دارد و در مقابل ،دلبستگی ناایمن
نسبت به خدا باعث کاهش سالمت روان و افزایش مشکالت
سازگاری و هیجانهای منفی افراد میشود [ .]36بهعالوه،
دلبستگی ایمن به خداوند منجر به افزایش سالمت روانی،
دلبستگی اضطرابی باعث کاهش سالمت روانی و دلبستگی
اجتنابی موجب کاهش سالمت روانی و تابآوری میشود
[ .]37همچنین نشاندادهشدهاست که دلبستگی ایمن بـه
خدا در کاهش اضطراب اجتماعی مؤثر است [ .]38از سوی
دیگر ،بیانشدهاست که بین دلبستگی به خدا و اضطراب
رابطه مثبت معنیداری وجود دارد؛ به این معنی که هر چقدر
دلبستگی به خدا و تعهد به آن بیشتر باشد ،اضطراب و دلهره
افراد در درست انجامدادن کارهای روزمره بیشتر میشود و
در نتیجه ،آنها عالئم اضطراب بیشتری را نشان میدهند
[.]39
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر اضطراب ،عزت نفس 1است.
به مجموعه ارزشیابی ذهنی فرد از خود [ ،]40احساس
بهزیستی و تعلق داشتن به محیط اجتماعی حمایتگر «عزت
نفس» گویند [ .]41پژوهشها نشان دادهاند که دید مثبت
فرد نسبت به خود نقش مهمی در تعیین اهداف ،راهبردهای
مقابلهای و رفتارهایی که متضمن موفقیت فرد در روابط
اجتماعی ،شغل و بهزیستی هستند ،دارد [ ]42 ،40و عزت
نفس میزان موفقیت فرد در حوزههای مختلف زندگی اعم از
روابط میان فردی ،شغل و سالمتی را پیشبینی میکند [.]43
همچنین پژوهشهای پیشین نشاندادهاند که عزت نفس
پایین احتمال ابتال به عالئم افسردگی و اضطراب را افزایش
میدهد [.]46 ،45 ،44
براساس پژوهشهای موجود ،عواملی که بر عزت نفس
نوجوانان اثر دارد ،عبارتست از :محیط خانوادگی ،نوع
ارتباطات با والدین و شیوههای والدینی [.]49 ،48 ،47
پاسخگو بودن والدین باعث افزایش عزت نفس کودکان
میشود [ ،]50حتی وجود پدری حمایتگر با شیوههای
فرزندپروری مناسب ،بعد از طالق هم میتواند عزت نفس
کودک را افزایش دهد []51؛ در واقع ،والدینی که مهربان بوده
و کنترل معقول وحمایت عاطفی خوبی برای فرزندانشان در
خانواده فراهممیآورند ،کودکان آنها ارزشی احساس می
کنند که خودپنداره آنها را تغذیهمیکند و عزت نفس آنان
را افزایشمیدهد؛ درحالیکه محیط خانوادگی مبتنی
برکنترل ،کودکان را در یک چهارچوب انعطافناپذیر قرارمی
دهد ،فرصت خودشناسی را از آنها سلبمیکند و منجر به
کاهش عزت نفس فرزندان میشود [.]52

سمیرا زمانی و همکاران

به عبارت دیگر ،با محدودکردن کودک ،فرد ترسو و کمرو
بار میآید و حتی قدرت تصمیمگیری هم ندارد .بنابراین ،پایه
و اساس عزت نفس در خانواده و براساس شیوه رفتارهای
والدین با کودک ریخته میشود و چنانچه در سالهای اولیه
زندگی عزت نفسی به وجود نیاید ،فرد در دورههای بعدی با
مشکل مواجهمیشود [.]53
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اضطراب ،کنترل ادراکشده2
است .کنترل ادراکشده را اینگونه تعریفکردهاند :باور فرد
در مورد توانائی خود برای تغییر فرایند و یا نتایج تجارب
زندگی که هنگام مواجهه با استرسورها به کمک فرد میآید
[ .]54منبع کنترل افراد میتواند درونی و یا بیرونی باشد.
افرادی که منبع کنترل درونی دارند ،معتقدند که بر زندگی
خود کنترل کافی دارند و مسئولیت اعمال خود را میپذیرند
[ .]55در مقابل ،افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند ،بر این
باورند که رویدادها خارج از کنترل آنها اتفاقمیافتد و
سرنوشت آنها به دست تقدیر ،شانس و یا دیگر افراد است
[.]56
کنترل ادراکشده ،نقشی حیاتی در سالمتی فرد از زمان
کودکی تا زمان پیری دارد []54؛ افرادی که منبع کنترل
درونی دارند ،اضطراب کمتر و عزت نفس بیشتری دارند [.]55
همچنین ،این افراد با رویدادهای استرسزا بهتر
مقابلهمیکنند و یا با آنها سازگار میشوند [ .]57بنابراین،
احساس کنترل ادراکشده ،اضطراب را کم میکند و بالعکس،
ادراک فقدان کنترل باعث تداوم اختاللهای اضطرابی میشود
[]59 ،58؛ در واقع افکار آشفته در اضطراب ،ناشی از احساس
کنترل کم و فقدان کنترل ادراکشده است [ .]60در همین
زمینه ،پژوهشی نشان داد افرادی که اضطراب اجتماعی
باالئی دارند ،نسبت به افرادی که اضطراب اجتماعی کمتری
دارند ،کنترل ادراکشده خود را در سطح پائینتری ارزیابی
میکردند [ .]61همچنین ،پژوهش دیگری بیانکردهاست که
بین منبع کنترل و اضطراب امتحان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد ،به این صورت که هرچه منبع کنترل به سمت
بیرون میرود ،اضطراب فرد بیشتر میشود [.]62
پژوهشها نشانمیدهند رفتارهای والدگرانهای که با
کنترل ،ناسازگاری ،دخالت بیمورد و بیشمراقبتی همراه
باشند ،باورهای مربوط به کنترل کودکان را تحت تاثیر قرار
میدهند [ .]64 ،63پدران و مادران مهربان ،کودکان را
تشویق میکنند و معیارهای رفتاریشان باثبات است؛ چنین
والدینی ،فرزندانی پرورش میدهند که از احساس کارآیی
قوی و محور کنترل درونی برخوردارند [به نقل از  .]65از
Self esteem
Perceived control
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را در ارتباط بین رابطه والد-فرزند و دلبستگی به خدا با
اختالالت اضطرابی مورد بررسی قراردهد .در شکل  1مدل
تدوینی پژوهشگر ارائه شدهاست .در این مدل فرض بر آن
است که رابطه با والدین و دلبستگی به خدا از طریق دو متغیر
میانجی عزت نفس و کنترل ادراکشده ،میتوانند اختالالت
اضطرابی در کودکان را تبیینکنند.

آنجایی که پژوهشهای پیشین نشاندادهاند دو متغیر رابطه
والد-فرزند و دلبستگی به خدا با ایجاد اختالالت اضطرابی
رابطه دارند و میدانیم که در این رابطه ،متغیرهای بسیاری
میتوانند نقش واسطهای داشتهباشند ،اما تاکنون پژوهشی در
مورد نقش این متغیرهای واسطهای انجام نشدهاست؛ در این
پژوهش ،پژوهشگر در پی آن است تا به منظور تدوین یک
مدل ،تأثیر واسطهای دو متغیر عزت نفس و کنترل ادراکشده

ارتباط با مادر
عزت نفس
اضطراب

ارتباط با پدر
کنترل ادراک شده
دلبستگی به
شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهشگر

روش

خدا

 )1پرسشنامه غربال اضطراب وابسته به اختالالت
هیجانی :1این آزمون ابزاری خودگزارشی برای سنین 8-18
سال است که بیرماهر 2در سال  1997آن را به عنوان ابزار
غربالگری عملی برای سنجش اختالالت اضطرابی طراحی
کردهاست .فرم کنونی این آزمون  41عبارت دارد که از این
تعداد  13ماده مربوط به زیرمقیاس هراس /جسمانی شکل،
 9ماده مربوط به زیرمقیاس اضطراب تعمیمیافته 8 ،ماده
مربوط به زیرمقیاس اضطراب جدایی 7 ،ماده مربوط به زیر
مقیاس اضطراب اجتماعی و  4ماده مربوط به زیرمقیاس
اجتناب از مدرسه است .گویهها در یک مقیاس سه امتیازی
درجهبندیشدهاند [ .]66در پژوهشی [ ]67همسانی درونی
این مقیاس  0/89و پایایی آزمون -باز آزمون  0/77و در
پژوهش دیگری [ ]68ضریب آلفای  0/91گزارششدهاست که
ثبات درونی مناسب این پرسشنامه را نشانمیدهد .در
پژوهشهای داخلی نیز ضریب آلفای کرونباخ  0/87و 0/89
گزارششدهاست [ .]70 ،69مقدار آلفای کرونباخ در پژوهش
حاضر  0/87به دستآمد.
 )2پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ :این پرسشنامه
توسط روزنبرگ 3در سال  1989تهیهشده و  10عبارت کلی
دارد که در آن پنج جمله بهصورت منفی و پنج جمله بهصورت
مثبت بیانشده و به هر سوال براساس مقیاس چهار گزینهای
نمره داده میشود .پژوهشها ضرایب آلفای کرونباخ  0/79و
 0/83را برای این پرسشنامه گزارشکردهاند [ .]72 ،71مقدار

نوع پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با مدل معادالت
ساختاری است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری شامل تمامی
دانشآموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی مشغول به
تحصیل در سال تحصیلی  1395-1396شهر اصفهان بود.
ب) نمونه آماری :نمونهگیری با روش خوشهای چند
مرحلهای انجامشد؛ به این صورت که از بین نواحی شهر
اصفهان ،چند ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر
ناحیه ،چند مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند .سپس
با مراجعه به مدارس ،به  270نفر از دانشآموزان پرسشنامه
دادهشد .مالکهای ورود به پژوهش عبارتند از-1 :دانشآموز،
دختر باشد و -2در سال تحصیلی  95-96در یکی از مدارس
شهر اصفهان در پایه پنجم و یا ششم مشغول به تحصیل باشد.
ابزارهای پژوهش

بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای غربال
اضطراب وابسته به اختالالت هیجانی ،عزت نفس روزنبرگ،
کنترل اضطراب ،مقیاس رابطه والد -فرزند و دلبستگی به خدا
استفادهشد.

1

)Screen for Child Anxiety Related Emotion Disorder (SCARED
Birmaher
3 Rosenberg
2
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آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  0/84بهدستآمد.
 )3پرسشنامه کنترل اضطراب :1در سال  1996و
براساس مدل بارلو در مورد کنترل اضطراب ،ابزاری ویژه برای
کنترل اضطراب در بزرگساالن توسط راپی ،کراسک ،برون و
بارلو 2طراحیشد [ .]73در سال  2003فرم جدیدی از این
پرسشنامه طراحیشد که باورهای مربوط به کنترل اضطراب
را در کودکان میسنجید[ .]74فرم اصلی این پرسشنامه 30
سؤال دارد و دو بعد کنترل را میسنجد :کنترل بر وقایع
بیرونی و کنترل بر وقایع درونی .فرم کوتاه این پرسشنامه در
سال  2005توسط ویمز طراحیشد [ .]75این فرم  10سؤال
دارد که آزمودنی باید آنها را بخواند و براساس درستی آنها
درمورد خودش یکی از نمرات را در کنار آن بنویسد .ضریب
آلفای این آزمون  0/85و ضریب پایایی آن 0/58
گزارششدهاست که ضرایب مطلوبی است [ .]75در پژوهشی
داخلی نیز پایایی فرم فارسی این پرسشنامه 0/89
گزارششدهاست [ .]76در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ
 0/84بهدستآمد.
3
 )4مقیاس رابطه والد -فرزند  :این پرسشنامه در سال
 1983و به منظور سنجش کیفیت روابط والد -فرزند توسط
فاین ،مورلند و شوبل 4طراحیشدهاست .این پرسشنامه،
ابزاری  24گویهای است که پاسخها در یک طیف لیکرت 7
درجهای تنظیمشدهاست .این مقیاس دو فرم دارد :یک فرم
برای سنجیدن رابطه فرزند با مادر و فرم دیگر برای سنجیدن
رابطه فرزند با پدر .نمره باالتر در این مقیاس نشاندهنده
رابطه خوب و مطلوب با پدر و مادر است و نمره پایین
نشاندهنده ارتباط کم با والدین و تعارض با آنهاست .در
پژوهشی ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای
کرونباخ  0/89تـا  0/94برای خردهمقیاسهای مربوط به پدر
و نیز آلفای کلی  0/96و ضرایب آلفای  0/61تا  0/94برای
خردهمقیاسهای مربوط به مادر و نیز آلفای کلی 0/96
بهدستآمد .همچنین برای تعیین روایی مقیاس از روش
تحلیل عاملی استفادهشد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ارتباط
باال و خوبی بین مادهها را نشانداد [ .]77در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس مربوط به پدر ،0/84
خردهمقیاس مربوط به مادر  0/88و برای کل مقیاس 0/90
بهدستآمد.
 )5پرسشنامه دلبستگی به خدا :فرم کوتاه پرسشنامه
دلبستگی به خدا ،ابزار خودگزارشی  16سؤالی است که در

سمیرا زمانی و همکاران

سال  1390توسط غباری بناب و حدادی کوهسار
تهیهشدهاست و در مقیاس لیکرت پنجگزینهای نمرهگذاری
میشود .هدف این پرسشنامه بررسی شش بعد دلبستگی به
خدا میباشد که عبارتند از :جوارجویی ،پناهگاه امن ،پایگاه
امن ،اعتراض به جدایی (نگرانی از جدایی از منبع دلبستگی)،
ادراک مثبت از خود و ادراک مثبت از خدا .پایایی این مقیاس
با استفاده از آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس جوارجویی ،0/90
پناهگاه امن  ،0/93پایگاه امن  ،0/88اعتراض به جدایی
(نگرانی از جدایی از منبع دلبستگی)  ،0/86ادراک مثبت از
خود  ،0/90ادراک مثبت از خدا  0/85و برای کل مقیاس
 0/95گزارششده و همچنین برای بهدستآوردن روایی سازه
این مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی استفادهشدهکه نتیجه به
برازش بسیار مناسبی از ساختار عاملی ابعاد ششگانه این
مقیاس منتهیشدهاست[ .]24در پژوهش حاضر مقدار آلفای
کرونباخ برابر با  0/87بهدستآمد.
شیوه انجام پژوهش

پس از کسب مجوز و انجام هماهنگیهای اداری الزم با
اداره آموزش و پرورش اصفهان ،پرسشنامهها تکثیر شدند و
پژوهشگر از بین نواحی شهر اصفهان ،چند ناحیه را به صورت
تصادفی انتخاب نمود .سپس از هر ناحیه ،چند مدرسه
دخترانه به صورت تصادفی انتخاب و با مراجعه به این مدارس،
پرسشنامهها به صورت تصادفی میان دانشآموزان پایه پنجم
و ششم توزیع گردید .توضیحاتی درمورد شیوه پاسخگویی به
سواالت و اصول اخالقی چون تمایل به شرکت در پژوهش،
رازداری و محرمانه بودن پاسخها نیز ارایه شد .در نهایت پس
از تکمیل پرسشنامهها ،پژوهشگر آنها را جمعآوری نمود و
بررسی اولیه انجام شد .سپس پرسشنامههای ناقص کنار
گذاشته شدند و از بقیه پرسشنامهها جهت انجام تجزیه و
تحلیل آماری ،دادهها استخراج گردید.
شیوه تحلیل دادهها

بهمنظور بررسی برازش مدل پیشنهادی پژوهشگر ،از
شاخصهای برازش مطلق ،نسبی و اقتصادی و نرمافزار
اِیموس 5نسخه  20استفادهشد .در این مدل رابطه با پدر،
رابطه با مادر و دلبستگی به خدا در قالب متغیر پیشبین،
عزت نفس و کنترل ادراکشده در قالب متغیر واسطهای و
اضطراب وابسته به اختالالت هیجانی در قالب متغیر مالک
بررسی شدند.
1

)Anxiety Control Questionnaire for Children (ACQ-C
Rapee, Craske, Brown & Barlow
)3 Parent Child Relationship Scale (PCRS
4 Fine, Moreland & Schwebel
5 AMOS
2
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درصد نمونه خانهدار 15/7 ،درصد کارمند و بقیه آزاد بود.
وضعیت اقتصادی  9/6درصد نمونه ضعیف 42/5 ،درصد نمونه
متوسط و  50درصد نمونه خوب بود .در جدول  ،1آمارههای
توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش آوردهشدهاست.

نتایج

از نظر متغیرهای جمعیتشناختی 41/2 ،درصد نمونه
پایه پنجم و  58/7درصد نمونه پایه ششم بودند .شغل پدر
 47/1درصد نمونه آزاد و بقیه کارمند و شغل مادر 71/6

جدول .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر  /آماره

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

-1عاطفه مثبت (پدر)

45/2336

8/35871

12/00

56/00

-2احترام/اعتماد(پدر)

45/1492

9/12382

8/00

117/00

-3همانندسازی با پدر

29/8089

5/08846

6/00

42/00

-4خشم(پدر)

10/3125

2/84537

2/00

14/00

-5عاطفه مثبت (مادر)

49/2980

7/43258

20/00

56/00

-6احترام/اعتماد(مادر)

47/4000

8/39414

9/00

56/00

-7همانندسازی با مادر

31/1612

5/28958

12/00

42/00

10/1274

3/31825

2/00

14/00

7/8682

1/82242

2/00

10/00

 -10پناهگاه امن

12/7945

2/29155

3/00

15/00

 -11پایگاه امن

13/0394

3/98150

3/00

63/00

-12اعتراض به جدایی

9/2183

2/26597

3/00

29/00

 -13ادراک مثبت از خود

8/7570

2/50705

3/00

15/00

 -14ادراک مثبت از خدا

8/4125

1/58634

2/00

10/00

 -15عزت نفس

2/1434

5/01689

-10/00

23/00

 -16کنترل اضطراب

32/1765

8/27161

10/00

50/00

-17اختالل وحشتزدگی

22/3320

4/88093

13/00

39/00

-18اضطراب فراگیر

16/4204

3/05570

10/00

27/00

-19اضطراب جدایی

15/7004

3/09462

8/00

24/00

 -20اضطراب اجتماعی

14/0000

2/91548

7/00

34/00

 -21اجتناب از مدرسه

5/0965

2/33583

3/00

25/00

-8خشم(مادر)
 -9جوارجویی

در جدول  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آورده
شدهاست.
جدول .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر
1
2

*0/65
0
1
1

1

2

3
*0/49
*0/36

4
*0/39
*0/16

5

*0/35

*0/13

*0/15

*0/17

*0/3

*0/59

-0/04

0/06

*0/34

0/08

*0/15

*0/16
-0/11

*0/47

*0/38

*0/15

*0/31

*0/34

*0/47

*0/33

-0/1

*0/17

*0/46

*0/29

*0/15
*0/24
*0/25

0/02
0/07

-0/09

*0/38

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*0/17
0/05
-0/12

3
4

1

5

*0/19

0/1
*0/8

*0/47

*0/4

*0/41

1

*/19
0
*/29
0
1

*/23
0
0/08
0/03

*0/5

*0/16

0/11
*0/4

*/23
0
*/27
0
*/18
0
0/05

-0/00

*0/3

*0/15
0/02

*0/16
-0/04

*/24
0
*/13
0
-0/1
0/08
*0/39

*0/16
*0/22
*0/21

0/09
0/06
*0/16
0/09

-0/08

*-0/2

*0/17
*0/14
*0/23
*0/16

-0/04
0/01

0/07
0/09
*/14
0
-0/1
-0/1
*0/13
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متغیر

1

2

3

4

6
7
8

1

*0/48
1

5

6

7

8
*0/41
*0/16
1

9

0/1

*0/36

*0/22

*0/15

*-0/17

-0/02

0/06

*-0/15

0/1

*0/26

0/11

*-0/17

*-0/27

0/1

*0/16

0/03

-0/06

0/09

0/03

0/11
*-0/22

*0/3

*0/31

*0/24

0/03

-0/02

*0/36

*0/21

*0/18
*0/15

*-0/2

-0/11

0/04
0/09
-0/05

*0/15

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
-0/1
0/05
-0/11

9

*/59
0
1

0/09
*/25
0
*0/2

0/00
*0/4

0/15

0/04

0/04

0/01

0/07

0/00

10
11

1

0/06

*/42
0
0/05

1

*0/48

-0/06

0/08

*0/62

*0/15
0/08

*0/14

-0/08

-0/00

0/09

0/1

-0/08

0/08
*/16
-0
*/15
0
0/04
0/08
0/08

12
13
14

-0/1

15

*-0/14

0/07

16

-0/04

17
18
19

1

*-0/33

*-0/29

*-0/2
-0/03

-0/00

*-0/13
*0/2
-0/12
*0/35

20

*/29
-0
1

0/06
-0/03
1

0/11
*0/29
*0/17
1

*0/19
1

0/1
*0/15
*0/22

-0/12
*-0/21
*-0/26
1

*/23
0
*0/2
*-0/22
*-0/21
*0/56
1

0/1
*-0/22
0/*5
*0/55
1

0/01

-0/06

-0/12
*0/25
*0/28
*0/37
1

0/1
*0/21
*0/25
0/05

21

1

-1عاطفه مثبت (پدر)-2-احترام/اعتماد(پدر)-3-همانندسازی با پدر-4-خشم(پدر)-5-عاطفه مثبت (مادر)-6-احترام/اعتماد(مادر)-7-همانندسازی
با مادر-8-خشم(مادر)-9-جوارجویی -10-پناهگاه امن -11-پایگاه امن-12-اعتراض به جدایی -13-ادراک مثبت از خود -14-ادراک مثبت از خدا-15-
عزت نفس -16-کنترل اضطراب -17-اختالل وحشتزدگی-18-اضطراب فراگیر-19-اضطراب جدایی -20-اضطراب اجتماعی -21-اجتناب از مدرسه

است که به منظور بررسی برازش مطلق ،نسبی و اقتصادی آن
از شاخصهای برازش مطلق ،نسبی و اقتصادی استفادهشد.
الگوی ارائهشده بر این فرض است که بخش قابل توجهی از
واریانس اضطراب وابسته به اختالالت هیجانی با استفاده از
متغیرهای پنهان رابطه با پدر و مادر و دلبستگی به خدا و
میانجیگری عزت نفس و کنترل اضطراب قابلتبییناست.
الگوی معادله ساختاری تدوینی پژوهشگر به همراه ضرایب

نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان
میدهد که بیشترین همبستگی بین ابعاد اضطراب وابسته به
اختالالت هیجانی و متغیرهای دیگر پژوهش همبستگی
معکوس بین اختالل وحشتزدگی و بعد ادراک از خود متغیر
دلبستگی به خدا بودهاست .بهمنظور بررسی الگوی مفهومی
پژوهشگر از الگوسازی معادالت ساختاری استفادهگردید.
الگوی تدوینی پژوهشگر ،یک الگوی معادله ساختاری
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تدوینی پژوهشگر ،در جدول  ،3ضرایب استاندارد مسیرها و
سطح معناداری ارائهشدهاست.

استاندارد مسیرهای ترسیمی ،در شکل  2نمایشدادهشده
است.
بهمنظور بررسی معناداری مسیرهای ترسیمی در الگوی

شکل .2الگوی تدوینی پژوهشگر
جدول  .3ضرایب مسیرمستقیم استاندارد و غیراستاندارد الگوی تدوینی
ضریب غیراستاندارد در مدل
تدوینی()B

ضریب استاندارد در مدل
تدوینی()β

نسبت
بحرانی()C.R

سطح معناداری در مدل
تدوینی

عزت نفس
کنترل اضطراب

0/162
-0/055

0/265
-0/046

3/187
-0/578

0/001
0/563

عزت نفس

مسیر در الگوی تدوینی

-1رابطه با پدر
 -2رابطه با مادر
 -3دلبستگی به خدا

-0/252

-0/058

-0/65

0/516

 -4رابطه با مادر

عزت نفس

0/093

0/129

1/628

0/103

 -5رابطه با پدر

کنترل اضطراب

0/227

0/226

2/706

0/007

 -6دلبستگی به خدا
 -7رابطه با مادر
 -8عزت نفس

کنترل اضطراب
اضطراب اختالالت هیجانی
اضطراب اختالالت هیجانی
اضطراب اختالالت هیجانی
اضطراب اختالالت

0/681

0/095

1/048

0/295

-0/117

-0/227

-2/546

0/011

-0/121

-0/169

-2/434

0/015

-0/117

-0/271

-3/89

***

-0/031

-0/071

-0/768

0/443

0/663

0/215

2/125

0/034

10/989

***

 -9کنترل اضطراب
 -10رابطه با پدر
هیجانی
 -11دلبستگی به خدا
هیجانی
 -12رابطه با پدر

عاطفه مثبت پدر

1

0/982

 -13رابطه با پدر

احترام/اعتماد پدر

0/733

0/659

 -14رابطه با پدر

همانندسازی با پدر

اضطراب اختالالت

 -15رابطه با پدر

خشم پدر

 -16رابطه با مادر

عاطفه مثبت مادر

 -17رابطه با مادر
 -18رابطه با مادر

احترام مادر
همانندسازی با مادر

0/31

0/501

8/19

***

0/138

0/398

6/435

***

1

0/931

0/038

0/856

16/322

***

0/39

0/511

8/589

***

0/211

0/441

7/238

***

 -20دلبستگی به خدا

جوارجویی

1

0/636

 -21دلبستگی به خدا
 -22دلبستگی به خدا

1/723

0/871

10/237

 -23دلبستگی به خدا

 -19رابطه با مادر

خشم مادر
پناهگاه امن
پایگاه امن

1/822

0/53

7/33

***

اعتراض به جدایی

0/059

0/03

0/453

0/651

 -24دلبستگی به خدا

ادراک از خود

0/083

0/038

0/57

0/569

 -25دلبستگی به خدا

ادراک از خدا

0/982

0/717

9/337

***

1

0/734

 -26اضطراب اختالالت هیجانی

وحشتزدگی
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 -27اضطراب اختالالت هیجانی

فراگیر

0/646

 -28اضطراب اختالالت هیجانی

جدایی

 -29اضطراب اختالالت هیجانی

اجتماعی

 -30اضطراب اختالالت هیجانی
مدرسه

اجتناب از

سمیرا زمانی و همکاران
9/904

0/758

***

0/613

0/71

9/576

***

0/303

0/372

5/308

***

0/235

0/359

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

5/131

***

حذفگردند .همچنین دو زیرمقیاس اعتراض به جدایی و
ادراک از خود با مقیاس اصلی دلبستگی به خدا ارتباط
معناداری نشاننداد .نتایج حاصل از برازش الگوی اولیه با داده
ها در جدول  4آوردهشدهاست.

جدول .4شاخصهای نیکویی برازش برای الگوی تدوینی پژوهشگر
نوع برازش
شاخص
الگوی نهایی

𝟐𝑿
679/033

مطلق
GFI
df
0/803 177

AGFI
0/743

CFI
0/74

تطبیقی
TLI
0/691

IFI
0/744

نتایج جدول  4نشانمیدهد که اکثر شاخصهای نیکویی
برازش از جمله شاخصهای مهم  X^2⁄dfو  RMSEAو نیز
شاخصهای  AGFIو  TLIدر محدوده مناسب قرار ندارند و
الگو نیازمند اصالح است .با حذف مسیرهای غیرمعنادار در

PGFI
0/615

مقتصد
PCFI PNFI
0/624 0/575

RMSEA
0/104

کای اسکوئر بهنجار
X^2⁄df
3/836

الگوی اولیه و ایجاد کوواریانس بین خطاهای  e2با e3 ،e11
با  e4 ،e7با  e9 ، e8با  e11 ،e11با  e20و  e19با  e20در

الگوی اولیهی پژوهش مدل اصالح شده همراه با ضرایب
استاندارد در شکل  3آوردهشدهاست.

شکل .3الگوی اصالح شده

تطبیقی و مقتصد جدول  6در محدوده مورد قبول ،الگوی
نهایی از برازش مناسبی با دادهها برخوردار است و قابل قبول
میباشد.
نتایج این پژوهش نشانداد که در ارتباط رابطه با پدر با
اضطراب وابسته به اختالالت هیجانی ،دو متغیر عزت نفس و
کنترل اضطراب نقش میانجی کامل را دارند؛ اما در رابطه با

ضرایب مسیر الگوی اصالحی در جدول  5آوردهشدهاست.
همانگونه که از شکل  3و جدول  5مشخصاست ،در
الگوی اصالحی ،تمامی مسیرها در سطح  p>0/005معنادار
است .به منظور تایید الگو عالوه بر معناداری مسیرها باید
شاخصهای نیکویی برازش نیز در محدوده مناسب قرارداشته
باشند که نتایج آن در جدول  6آوردهشدهاست.
با توجه به قرارگیری کلیهی شاخصهای برازش مطلق،
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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
هیجانی رابطه مستقیم دارند .با توجه به ضرایب مسیر در
شکل  3با افزایش دلبستگی به خدا ،اضطراب وابسته به

اختالالت هیجانی نیز افزایشمییابد؛ درحالیکه با افزایش
رابطه با مادر و رابطه با پدر ،نمره اضطراب وابسته به اختالالت
هیجانی کودک کاهشیافتهاست.

جدول  .5ضرایب مسیرمستقیم استاندارد و غیراستاندارد الگوی اصالحی
مسیر در الگوی تدوینی
عزت نفس
 -1رابطه با پدر
کنترل اضطراب
 -2رابطه با پدر
اضطراب اختالالت هیجانی
 -3رابطه با مادر
اضطراب اختالالت هیجانی
 -4عزت نفس
اضطراب اختالالت هیجانی
 -5کنترل اضطراب
اضطراب اختالالت هیجانی
 -6دلبستگی به خدا
عاطفه مثبت پدر
 -7رابطه با پدر
احترام/اعتماد پدر
 -8رابطه با پدر
همانندسازی با پدر
 -9رابطه با پدر
خشم پدر
 -10رابطه با پدر
عاطفه مثبت مادر
 -11رابطه با مادر
احترام مادر
 -12رابطه با مادر
همانندسازی با مادر
 -13رابطه با مادر
خشم مادر
 -14رابطه با مادر
جوارجویی
 -15دلبستگی به خدا
پناهگاه امن
 -16دلبستگی به خدا
پایگاه امن
 -17دلبستگی به خدا
ادراک از خدا
 -18دلبستگی به خدا
وحشتزدگی
 -19اضطراب اختالالت هیجانی
فراگیر
 -20اضطراب اختالالت هیجانی
جدایی
 -21اضطراب اختالالت هیجان
اجتماعی
 -22اضطراب اختالالت هیجانی
اجتناب از
 -23اضطراب اختالالت هیجانی
مدرسه

ضریب غیراستاندارد در مدل
تدوینی()B
0/18
0/262
-0/132
-0/145
-0/121
0/557
1
0/727
0/331
0/123
1
1/086
0/425
0/221
1
1/667
1/901
0/925
1
0/644
0/592
0/257
0/238

سطح معناداری در مدل
تدوینی

ضریب استاندارد در مدل
تدوینی()β
0/295
0/259
-0/25
-0/202
-0/279
0/186
0/981
0/656
0/525
0/359
0/911
0/876
0/537
0/449
0/659
0/874
0/581
0/7
0/739
0/761
0/69
0/314

نسبت
بحرانی()C.R
4/756
4/168
-2/916
-2/991
-4/085
2/121



0/004
0/003

0/034

11/739
8/987
6/362





16/881
9/321
8/057





10/695
7/723
9/477





9/676
9/245
4/44





0/367

5/201



جدول .6شاخصهای نیکویی برازش برای الگوی اصالح شده
نوع برازش
شاخص
الگوی نهایی

مطلق
𝟐𝑿
272/897

df
137

GFI
0/905

AGFI
0/868

تطبیقی
CFI
0/925

TLI
0/906

IFI
0/926

مقتصد
PGFI
0/653

PNFI
0/69

PCFI
0/74

RMSEA
0/062

کای اسکوئر بهنجار
X^2⁄df
1/992

فرزندپروری مناسب حتی بعد از طالق موجب افزایش عزت
نفس کودک میشود [ ]51و رفتارهای والدین در باورهای
مربوط به کنترل کودکان تأثیر دارد [ ،]65 ،64 ،63همسو
میباشد .همچنین این یافته با پژوهشهای قبلی که معتقدند
عزت نفس پایین احتمال ابتال به عالئم افسردگی و اضطراب
را افزایش میدهد [ ]46 ،45 ،44و احساس کنترل
ادراکشده ،اضطراب را کم میکند و بالعکس ،ادراک فقدان
کنترل باعث تداوم اختاللهای اضطرابی میشود []59 ،58؛
همخوان است .در تبیین این یافته میتوان گفت که یکی از
عوامل رشد عزت نفس فرد ،بازخوردهایی است که وی از افراد
مهم زندگی و به خصوص والدین خود دریافت میکند.
بنابراین ،هرچه رابطه فرد با پدر بیشتر و بهتر باشد ،فرد
بازخوردهای بیشتر و مثبتتری از پدر خود دریافت میکند،
در نتیجه احترام بیشتری برای خود قائل میشود و عزت نفس

بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای دو متغیر
عزت نفس و کنترل ادراکشده در رابطه میان ارتباط با مادر،
ارتباط با پدر و دلبستگی به خدا با اختالالت اضطرابی بود .در
این پژوهش تمامی مسیرها مورد بررسی قرارگرفت و مدل
نهائی بهدستآمد .همانگونه که یافتههای جدول  5و شکل
 3نشانمیدهد ،ارتباط با پدر با اختالالت اضطرابی رابطهای
منفی و معنا دار دارد و در این رابطه دو متغیر عزت نفس و
کنترل ادراکشده ،نقش میانجی کامل را دارند .با توجه به
ضرایب مسیرها در شکل  3رابطه با پدر با عزت نفس و
همچنین با کنترل ادراکشده رابطهای مثبت و معنادار دارد.
این یافته با پژوهشهای قبلی که معتقدند محیط خانوادگی،
نوع ارتباطات با والدین و شیوههای والدینی بر عزت نفس
فرزندان اثر دارد [ ،]49 ،48 ،47وجود پدری حمایتگر با شیوه
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وی باال میرود .همچنین با افزایش رابطه با پدر عالوه بر
افزایش عزت نفس ،فرد احساس توانمندی کرده و احساس
کارایی و مسئولیتپذیریاش در برابر مسائل و چالشهای
موجود بیشتر میشود که این امر ،در نهایت منجر به افزایش
کنترل ادراکشده میگردد .فردی که عزت نفس و کنترل
ادارک شده باالیی داشتهباشد ،بهتر میتواند با مسائل و
چالشهای زندگی کنار بیاید .در نتیجه احتمال ابتالی چنین
فردی به اختالالت اضطرابی کاهش مییابد .به طور کلی،
میتوان گفت پدر بهترین پشتوانه و منبع اطمینان و آرامش
برای فرد است .بنابراین ،افزایش ارتباط با پدر باعث افزایش
عزت نفس و باورهای مربوط به کنترل کودکان میشود که
این افزایش ،منجر به کاهش اختالالت اضطرابی میشود.
یافته دیگری که از شکل  3قابل استنباط است این است
که رابطه با مادر بهطور مستقیم منجر به کاهش اضطراب
میشود و در این رابطه ،دو متغیر عزت نفس و کنترل
ادراکشده نقشی ندارند .این یافته با پژوهشهای قبلی که
معتقدند رابطه با والدین در ایجاد سالمت هیجانی کودکان
نقش برجستهای دارد [ ]5 ،6و ادراک کودکان از این روابط،
تأثیر بسیاری در رشد ذهنی و هیجانی آنها دارد [،]7
همخوان است .همچنین ،این یافته نشان از اهمیت نقش مادر
در بروز اختالالت اضطرابی دارد.
میدانیم که اولین روابط کودک با دنیا از طریق مادر است.
بنابراین پاسخدهی و نوع رفتارهای مادر با کودک ،اولین و
مهمترین منبعی است که کودک از طریق آن ،دنیا را تجربه
میکند .به این روابط اولیه «دلبستگی» گویند که «الگوی
عامل درونی» را در فرد شکل میدهد .کودک براساس این
الگو ،تمامی روابط خود با دنیا در سراسر زندگیاش را تنظیم
میکند [ .]78درواقع ،میتوان گفت رابطه فرد با مادر
مهمترین و برجستهترین عامل تأثیرگذار بر ادراک فرد از
دنیاست و کودک تمام تجربههای خود را براساس رابطه خود
با مادر در نظر میگیرد .بنابراین ،هرچه رابطه فرد با مادر
بیشتر و بهتر شود ،فرد دنیا را ایمنتر و با آرامش بیشتری
درک میکند .پس منطقی به نظر میرسد که رابطه با مادر
بدون در نظر گرفتن عزت نفس و کنترل ادراکشده ،با
اختالالت اضطرابی رابطهای مستقیم و منفی داشته باشد؛
بدین معنا که با بهبود رابطه با مادر ،اختالالت اضطرابی
کاهش پیدا میکند.
همچنین براساس یافتههای حاصل از شکل ،3دلبستگی
به خدا بهصورت مستقیم بر اختالالت اضطرابی تأثیر میگذارد
و در این رابطه دو متغیر عزت نفس و کنترل ادارکشده نقشی
ندارند .این یافته با پژوهشهای قبلی که دلبستگی به خدا را
با شاخصهای بهزیستی از جمله خوشبینی ،رضایت از
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زندگی [ ،]28سالمت روان [ ،]30 ،29تابآوری [،]32 ،31
بهبود روابط بین فردی [ ،]33کاهش افسردگی و اضطراب
[ ]34و کاهش آشفتگیهای روانشناختی [ ]35مرتبط
میدانند ،ناهمخوان است .اما با یافته پژوهشی که رابطه مثبت
و معناداری بین اضطراب و دلبستگی به خدا بهدستآورد
[ ،]39همسو میباشد.
در تبیین این یافته میتوان به نقش آموزههای والدین و
دیگر افراد مهم جامعه در حوزه باورهای دینی و اعتقاد به
خداوند اشارهکرد .در فرهنگ ما بیش از جنبههای مثبت و
رحمانی خدواند ،دائماً پیامدهای عملنکردن به دستورات
دینی و در نهایت جنبههای منفی و عذاب خداوند برای کودک
مطرح میشود .بنابراین کودک بیش از آن که تصویر مثبتی
از خداوند داشتهباشد و آن را منبع آرامش خود بداند ،تصویری
منفی از خدا در ذهن خود دارد که سعی میکند با انجام
درست اعمال و رفتارهای خود ،از عذاب او دور بماند .در این
شرایط ،هرچه دلبستگی فرد به خدا بیشتر باشد ،فرد احساس
تعهد بیشتری نسبت به خدا پیدا میکند و پیوسته به دنبال
انجام کارهای درست است .در نتیجه چنین فردی دائماً
مضطرب بوده و در مقابله با مسائل زندگی ،دچار نوعی تنش
و نگرانی است .در نهایت این امر میتواند باعث افزایش
اختالالت اضطرابی در چنین افرادی شود.
برایناساس ،در صورت تأیید یافته اخیر پژوهش حاضر در
دیگر پژوهشها ،میتوان پیشنهاد داد که به ویژه درمورد
کودکان جنبههای مثبت و رحمانی خداوند بیشتر از
جنبههای منفی و عذاب او بیانشود.
در خصوص محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به
موارد زیر اشارهکرد:
-1دادههای این پژوهش حاصل از پرسشنامه هستند .با
توجه به اینکه جمعآوری دادهها تنها از طریق یک روش،
میتواند بر کیفیت دادهها و نتایج حاصل اثرگذارد،
توصیهمیشود سایر پژوهشگران از روشهای دیگری مانند
مشاهده و مصاحبه نیز استفادهکنند.
-2در این پژوهش با توجه به اینکه اختالالت اضطرابی در
دختران و بهخصوص در سنین پائین ،بیشتر مشاهدهمیشود،
تنها از دانشآموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدائی
نمونهگیریشد .پیشنهاد میشود بهمنظور شناسایی عوامل
مؤثر بر اضطراب ،در گروه پسران و در ردههای سنی دیگر هم
پژوهشی انجامشود.
-3این پژوهش در قالب طرح همبستگی صورتگرفته
است ،بنابراین در استنباط نتایج به صورت روابط علَی باید
جانب احتیاط را رعایتکرد.
-4پژوهش حاضر در شهر اصفهان انجامشدهاست .با توجه
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به متغیرهای بومشناختی خاص هر شهر امکاندارد یافتههای
این پژوهش ،قابلتعمیم به سایر استانها نباشد.
از اینرو توصیهمیشود در دیگر استانها نیز به جهت
شناسایی عواملی که در ایجاد اختالالت اضطرابی نقشدارند،
پژوهشهایی انجامگیرد .باتوجه به اثر مستقیم رابطه با مادر
بر اختالالت اضطرابی ،مداخلههای مبتنی بر بهبود رابطه با
مادر مورد بهمنظور کاهش اضطراب کودکان نیز مورد توصیه
میبا شد؛ اما از آنجایی که رابطه با پدر از طریق افزایش عزت
نفس و کنترل ادراکشده نقش کاهشدهنده اضطراب
کودکان را داراست ،مداخالت مورد استفاده باید مبتنی بر
افزایش عزتنفس و کنترل ادراکشده باشند تا رابطه با پدر
بتواند منجر به کاهش سطح اضطراب کودکان شود .همچنین
با توجه به اینکه در مدل نهایی ،افزایش دلبستگی به خدا
بهطور مستقیم منجر به افزایش اضطرب کودکان میشود،
بهنظرمیرسد تغییر تصور کودکان از خداوند بهعنوان منبع
مهربانی و رحمت میتواند تغییردهنده رابطه بهدستآمده
باشد که این امر مستلزم تجدیدنظر در نوع آموزش و تربیت
دینی کودکان است.
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