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Abstract
Background and purpose: Family relationships have a major role on the behavior of children,
so, this study aimed at investigating the association between quality of family relationships (parental
conflict, sister brotherhood relationships, and parenting styles) and social anxiety while considering the
mediating role of family cohesion.
Materials and methods: The research population included all high school girls in Karaj, Iran
among whom 250 were selected using multi-stage cluster sampling. The participants completed Social
Anxiety Scale for Adolescents (SASA), Family Confidence Questionnaire (FCS), Conflict Tactics Scale
(CTS), Index Brother or Sister Relationship (IBR or ISR), and Baumrind Parenting Style Index (BPSI).
The path analysis was conducted to investigate the mediating role of family.
Results: The findings showed a significant positive correlation between social anxiety and parental
conflicts and authoritative parenting style (p<0.05). But, there was a significant negative correlation
between social anxiety and the quality of sibling relationships (p<0.05). The mediating role of family
cohesion was confirmed only between the quality of sibling relationships and social anxiety. In this
research, 60% of social anxiety variance was explained through the variables in the model proposed.
Conclusion: It is believed that the quality of family relationships (parental conflicts, the quality
of sibling relationships, and the authoritative parenting style) and family cohesion could be used for
theoretical explanations and psychological treatments in people with social anxiety.
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زهرا هدهدی

چكیده
سابقه و هدف :با توجه به اهمیت روابط خانوادگی در رفتار فرزندان ،پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزموون مود
کیفیت روابط خانوادگی ( تعارض والدین،روابط خواهر برادری و سبک های فرزندپروری) و اثر بخشوی آن بور اضوارا
اجتماعی با نقش واساه ای انسجام خانواده انجام شد.
مواد و روشها :جامعه این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهر کرج بود که از این بین تعوداد052
نفر با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه انتخا شدند .شرکتکنندگان مقیواس اضوارا اجتمواعی
نوجوانوان (،)SASAپرسشنامه انسجام خانواده ( ،)FCSمقیاس تاکتیکهای تعارض ( ،)CTSشاخص راباه با برادر و راباوه
با خواهر ( )IBR, ISRو پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند ( )BPSIرا تکمیل نمودند .برای تحلیل دادهها از شاخصها و
روشهای آماری شامل ف راوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی نقوش واسواهای
از تحلیل مسیر استفاده گردید.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که از میان مؤلفوه های کیفیوت روابوط خوانوادگی ،بوین تعوارض والودین و سوبک
فرزندپروری مستبد با اضارا اجتمواعی همبسوتگی مثبوت معنوادار ( .)p >2/25و بوین کیفیوت روابوط خوواهر و بورادر بوا
اضارا اجتماعی همبستگی منفی معنادار وجود دارد ( .)p >2/25در این پژوهش ،نقش واساهای انسجام خانواده فقط در
راباه بین کیفیت روابط خواهر و برادر با اضارا اجتماعی تأییود گردیود .در مجموو 02 ،،درصود از واریوان اضوارا
اجتماعی از طریق متغیرهای مد پیشنهادی تبیین شد.
استنتاج :میتوان نتیجه گرفت که کیفیت روابط خانوادگی (تعارض والدین ،کیفیت روابوط خوواهر و بورادر و سوبک
فرزندپروری مستبد) و انسجام خانواده میتوانند در تبیین نظوری و درمانهوای روانشوناختی بورای افوراد مبوتال بوه اضوارا
اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.
واژه های کلیدی :تعارض والدین،کیفیت ،روابط خواهر و برادر ،سبک های فرزند پروری ،انسجام والدین ،اضارا اجتماعی

مقدمه
اخوتال اضووارا اجتموواعی بوا توورس یووا اضووارا
محسوس در مورد یک یا چند موقعیت اجتماعی خوا

مشخص میشود .در این موقعیتها ،فورد مویترسود کوه
مورد بررسوی دقیق و ارزیابوی بالقووه منفوی دیگران قرار
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 .1استادیار  ،گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .0دانشجوی دکتری روانشناسی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد قزوین ،قزوین ،ایران
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طراحی و آزمون مدل کیفیت روابط خانوادگی و اضطراب اجتماعی
با نقش واسطهای انسجام خانواده

پژوهشی

حسین کشاورز افشار و همکاران

اختال اضارا اجتماعی اختاللی بسیار شایع است کوه در

خانواده این است که میدانند چه کنشی داشته باشوند توا

حدود  9درصد از کودکان و نوجوانان در طو زندگیشوان

مورد پسند خواهر و برادر خود قورار گیرنود .بسویاری از

به آن دچار میشوند( .)0،1به طور کلی میتوان جنبههای

روانشناسان معتقدند که رشد ناکافی این مهارتها نقوش

تحریف شده در عملکرد شناختی افراد مضوار اجتمواعی

بووه سووزایی در ناکووامی و شکسووتهای آتووی فرزنوودان

را به دو بخش تقسوی کورد :الوف) محتووای شوناختی و

دارد( .)10کودکووانی کووه تواناییهووای ضووروری بوورای

افکار ناکارآمد شامل فراوانی شناختهای منفی و مثبت،

کارکردهای بینفردی مؤثر را یاد نگرفته اند ،پرخاشگر،

تعاد افکار ،خااهوای شوناختی و خودارزیوابی منفوی و

تندخو ،مضار

و منزوی هستند ،توان همکواری موؤثر

کمووا گرایی؛ ) خااهووای قضوواوت و تفسوویر شووامل

بووا دیگووران را ندارنوود و بووه شوودت در معوورض خاوورات

سوگیری توجه ،سوگیری تفسیر ،سوگیری در موقعیتهوای

جسمی و روحی میباشند( .)13کیفیت روابط ایون کودکوان

اجتماعی مبه و سووگیری مقابلوه ای( .)3صورف نظور از

احتمووا ع عاموول مهمووی در بووه وجووود آموودن اضووارا

نو ،ارزیابی ،تجربه اضارا اجتماعی ممکن است تأثیر

اجتماعی در آن ها میباشد( .)14به این دلیول کوه روابوط

منفی روی روابط بینفردی داشته باشد( .)4طی چند دهه

میووانفردی ایوون افووراد ،بووه ویووژه هنگووام رویووارویی بووا

گذشته ،چنود الگوی نظوری بورای تبیووین مکوانیزمهوای

مشوووکالت ناسوووازگاری در روابوووط ،بووویش از معموووو

اجتماعی ارائه گردیوده اسوت

استرسزا میباشد و ممکن است بهعنوان محرک تونشزای

زیربنایی اختال اضارا

که برخی از آنهوا بوور کیفیوت روابوط خوانواده تأکیوود

میان فردی عمل کند و احتما اضارا اجتمواعی را در

دارنود( .)0،5پژوهشها نشان میدهند که از عوامل خاور

افووراد افووزایش دهوود .متعاقبوواع اضووارا اجتموواعی بووا

اثبات شده بورای شورو ،اضوارا

اجتمواعی کودکوان،

میتوانوود احتمووا ناسووازگاری در روابووط خووانوادگی را

آسیبشناسی روانی والدین و محویط خوانوادگی نوامالو

افزایش دهد( .)10 ،15در این میان ،کیفیت روابط خوواهر

است( .)7عدهای بر ایون باورنود کوه بعضوی از رفتارهوای

و برادر 1نقوش عمودهای در شخصویت ،رشود عواطفی و

نابهنجار کودکان ،در حقیقت پاسخ بوه شورایط اسوترسزای

اجتماعی کودکان و نوجوانوان بوازی میکنود( )10و نیوز

محویط اسوت .در واقوع ،خوانواده نخسوتین و بووادوامترین

برای بسیاری از افراد ،روابط آن ها با خواهر و بورادر ،از

عاملی است که اگور نوه در تموام جواموع ،در بسویاری از

جمله مه ترین روابط میان فردی در تموام طوو زندگیشوان

آنها به عنوان سازنده و زیربنای شخصویت و رفتارهوای

خواهد بود(.)10از دیگر عواملی که به آسیبهای رفتاری

بعدی کودک شناخته شده و بنا بر عقیده تعداد زیادی از

و روانووی کودکووان و نوجوانووان میانجاموود میتوووان بووه

روانشناسان و جامعه شناسان ،باید ریشه بسیاری از انحرافوات

تعارض والدین 0اشاره کرد( .)02تعارض بوین والودین بوه

شخصیت و بیماریهای روانی را در پرورش اولیه خانواده

عنوووان عوودم توافووق والوودین تعریووف شووده اسووت و از

جستوجو کرد( .)8خانواده به واسواه دامنوه تعوامالت و

ناسووازگاری و اختالفووات معمووو

ناشووی میشووود(.)17

کنشهای گسترده ،به شودت عملکردهوای روانشوناختی

رویدادهای استرسزا همچون تعارض در خانوده ،نقوش

فرد را از خوود متوأثر میسوازد .سواختار خوانواده ،میوزان

مهمی در رشد افسردگی ،اضارا و مشکالت رفتواری

امکانات موجود در خانواده ،نوو ،کنشهوای بینفوردی،

در کودکووان و نوجوانووان دارنوود( .)18برخووی نیووز بوور ایوون

میزان تعارضات بین اعضای خانواده (بوهویژه تعارضوات

باورند که اثرات زیانآوری کوه اختالفوات و تعارضوات

زناشوووویی) و سوووبک والووودگری از جملوووه میووودانهای
تأثیرگذار بر سالمت اعضای خانواده و بوهویژه فرزنودان
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گرفته و یا به شکلی خجالتآور یا تحقیرآمیز رفتار کند.

میباشوود( .)9-11یکووی از مهارتهووای فرزنوودان در نظووام

آزمون کيفيت روابط خانوادگي و اضطراب اجتماعي

بووین والوودین بوور خووانواده و اعضووای آن میگووذارد ،از

تعارضات خانوادگی به عنوان میوانجی عمول مویکنود و

جامعهشناسی خانواده به شومار میآیود(.)19

سبکهای حل تعارض با والدین ،ناسوازگاری اجتمواعی

موضوعات مه

منفی بر فرزندان بوده و منجر به بروز اضارا اجتمواعی در

 McLeodو همکوواران ( )0227در پووژوهش خووود

آنها میشود .بر ه خوردن روابوط عواطفی و احسواس

سبکهای والد گوری منفوی را علوت هیجانوات منفوی و

ناامنی منوت از تعارضوات بوین والودین میتوانود امنیوت

مشکالت هیجانی کودکان و نوجوانوان دانسوتند( .)43بوه

شخصی فرزندان و ه چنین روابط آنها با والدینشوان را

غیر از روابط با والدین ،روابط ناسال خوواهر و بورادری

به خار اندازد؛ لذا ،تعارضات بین والدین میتوانند برای

نیز با افزایش خار افسردگی ،اضارا

همراه اسوت(.)31

فرزندان بسیار آزاردهنده باشند( .)02کودکان تعارضوات

شواهدی وجود دارد که سوا بوا یی از درگیوریهوای

بین والدین خود را درونی کرده و این کار بوا اضوارا

خواهر و برادر با افزایش خار ابوتال بوه عووارض بعود از

اجتماعی کودک و نوجوان ارتباط دارد( .)01در ایون راباوه

درونی شدن همراه است( .)30در واقع مورد آزار و اذیت

عبداهللزاده و سوامانی ( )0212در پژوهشوی نشوان دادنود

قرار گرقتن از طرف خواهر و برادرها دوران کودکی بوه

که بین تعارضات والدین و اضارا اجتمواعی فرزنودان

طور مستقل با افزایش خار اضارا  ،اضارا اجتمواعی

راباه مثبت و معنادار وجود دارد ،بدین معنی که تعارض

و رفتارهای خود آسیب در سنین با

تر همراه اسوت(.)30

زیاد بین والدین و پیوندهای عاطفی کو پودر و موادر بوا

یکی دیگر از کنشهای خانواده ،انسجام ( )Cohesionو

فرزندان باعث افزایش اضارا اجتماعی و فشار روانوی

یوا همبسووتگی خووانوادگی اسوت کووه نشوواندهنده روابووط

در کودکان میشوود( .)03در هموین راباوه نشاطدوسوت

عاطفی میان والدین و فرزندان در مراحل مختلف رشدی

( )1380در پووژوهش خووود نشووان دادکووه بووین شوودت

است( .)33انسجام ،توافق در اهداف ،ارزشها و نگرشها

اضارا اجتماعی و عواملی مانند دعواهای بین والدین،

بوده ،در فرآیندی اجتمواعی متولدود میشوود و محصوو

راباه والدین با فرزندانشان ،اختالف عقیوده فرزنودان بوا

کنش عقالنی و مختار آن هاست .از سوی دیگر ،انسجام

والدین و عدم احساس نزدیکی بین اعضوای خوانواده راباوه

پدیدهای نیست که یک بوار بورای همیشوه ایجواد شوود،

معنادار وجود دارد( .)03دیگر پژوهشها یز نشوان دادنود

بلکووه نیازمنوود بازسووازی و بازتولیوود مستمراسووت(.)34،09

که تعارض آشکار بین والدین بوا عملکورد تحصویلی ،از

راساس فرضیات مختلف در مورد آن چه یوک خوانواده

طریق راباه والد -فرزند و رفتار ضوداجتماعی ،تعوارض

را مسووتحک میکنوود ،محققووان فهرسووتی از ویژگیهووای

نهان بوین والودین بوا عملکورد تحصویلی از طریوق راباوه

سووواختاری و رفتووواری را دربووواره خانوادههوووای موفوووق

والد-فرزند و گوشهگیوری و افسوردگی و راباوه والود-

جمعآوری کردهاند .به غیر از تفاوت در نظ و انظباط و

رزنوود بووا عملکوورد تحصوویلی و رفتووار ضووداجتماعی و

چش انداز ،به نظر میرسد توافقی در مورد ابعاد اساسوی

افسردگی روابط معنی داری دارنود( )00-04و بور خوالف

یووک خووانواده سووال وجووود دارد( .)35پژوهشهووا نشووان

آنهووا ،همبسووتگی خووانوادگی بووا از احسوواس تنهووایی،

میدهند کوه انسوجام خوانوادگی بوا اضوارا اجتمواعی

اضارا و اجتنا اجتماعی جلوگیری کرده و منجر بوه

همبستگی منفی معنادار دارد( .)37،33از سووی دیگور ،بوا

عدم گرایش و وابستگی شدید به روابط با افراد خارج از

افزایش کارکرد سال خانواده و میزان صومیمیت و اسوتقال

خوانواده میشووود( .)07در ایون زمینووه  Siffertو chwartz

ادراک شووده در خووانواده اصوولی ،تعارضووات زناشووویی

( )0211نشان دادند که رفتارهای ناسوازگارانه اجتمواعی

کاهش مییابد( .)39 ،38ه چنین ،به تبع روابط والدین با

فرزنوودان در راباووهی سووبکهووای منفووی فرزنوودپروری و

یکدیگر ،از نو ،روابوط فرزنودان نیوز تحوت توأثیر قورار
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از ه گسیختگی والدین دارای دامنه تأثیر وسویعی از نتوای

فرزندان را پیشبینی میکند(.)08

پژوهشی

حسین کشاورز افشار و همکاران

دوستانه باشود ،در ایجواد فضوای سوال خوانوادگی موؤثر

دخترانوه شووهر کوورج 4 ،دبیرسووتان بوه طووور تصووادفی سوواده

خواهد بود( .)42در نتیجه ،با بودن انسجام و همبسوتگی

انتخا شد؛ سا  ،از بین ایون دبیرسوتانها بوا توجوه بوه

خانواده می تواند بر نحوه تعامالت خواهرها و برادرها بوا

تعووداد کالسهووا و دانشآموووزان 19 ،کووالس و از هوور

یکوودیگر اثرگووذار باشوود .بووا توجووه بووه ادبیووات پووژوهش

کووالس بووهطووور کووامالع تصووادفی 15 ،نفوور انتخووا شوودند.

می توان گفت تعارض والدین ،کیفیت روابوط خوواهر و

کهای ورود به پژوهش شامل موافقت آگاهانه جهت

برادر و سبکهای فرزنود پوروری مویتواننود پویشبینوی

شرکت در ماالعه ،داشتن سون  15توا  18سوا و داشوتن

کننده اضارا اجتماعی در نوجوانان باشند .با این حا ،

جنسیت یکسان (دختر) ،و معیارهای خروج یا حذف شوامل

از پیشینه پژوهش چنین بر میآید که ماالعهای بوه طوور

تکفرزند بودن ،از دست دادن یکی از والدین ،طالق و

جامع به بررسی این متغیرها بوه صوورت یکجوا نارداختوه

اعتیاد والدین و مخدوش بودن پرسشنامهها بوود .مالحظوات

است و در این زمینه خالء پژوهشی مشاهده میشوود .بوا

اخالقی که در این پژوهش در نظر گرفته شد عبارت بود

توجه به مالحظات نظری ،این پوژوهش بوا هودف تعیوین

از این که به آنها اطمینان خاطر داده شد کوه اطالعوات

ارتباط کیفیت روابط خانوادگی شوامل مؤلفوههای تعوارض

شخصی آنان محرمانه حفظ خواهد شد و شرکت در این

والدین ،کیفیت روابط خواهر و برادر و سبکهای فرزند

تحقیق هیچ ضرری برای آزمودنی در پی ندارد.

پروری (متغیرهای پیشبین) با اضارا اجتماعی (متغیور
مالک) و نیز نقش واساه ای انسجام خوانواده در راباوه
بووین کیفیووت روابووط خووانوادگی و اضووارا اجتموواعی
طراحی و اجرا شد.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیور
میباشند:
مقیووواس اضوووارا اجتمووواعی بوووورای

نوجوانووووان1

(SASA؛( :)41شووامل  08گویووه اسووت کووه نگرانیهووا،

مواد و روش ها

ترسها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان را در موقعیتهوای

روش ایوون پووژوهش تحقیقووات توصوویفی از نووو،

اجتماعی مختلف ،ماننود تعامول بوا دوسوتان و تعامول در

همبستگی است .جامعه آماری دراین پژوهش دانشآموزان

مدرسه اندازهگیری میکند .سؤا ها که در یک مقیواس

کلیه دبیرستانهای دخترانه شهرکرج بوود .از ایون میوان،

 5درجهای نمرهگذاری میشوند ،در دو زیرمقیاس بی و

طبق جدو مورگان 052 ،نفور از دانشآمووزانی کوه در

ترس از ارزشیابی منفی( 0بعد شناختی)  15گویه و تونش
اجتماعی3

(بعد رفتاری)  13گویوه

سا تحصیلی  1394تا  1395در تمامی رشوتههای تحصویلی

و بازداری در برخورد

و پایههای او  ،دوم ،سوم و پیشدانشوگاهی مشوغو بوه

قوورار دارنوود .در پووژوهش گرانونوود ،شوواکری ،خوودایی

تحصیل بودند ،به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای

طو بی ( ،)1392ضرایب آلفا برای زیرمقیاس های بی و

انتخا شدند .تعداد کل آزمودنیها  082نفر بود که 32

توورس از ارزیووابی منفووی و توونش و بووازداری در برخووورد

نفوور از آنهووا بووه علووت نوواقص بووودن پرسشنامههایشووان و

اجتماعی و نمره کلی اضارا

اجتماعی به ترتیب برابور

تکفرزندی ،از این پوژوهش حوذف گردیدنود .در ایون

با  2/08 ،2/84و  2/83به دست آمد(.)40

پژوهش بوه دلیول آن کوه تعوداد دبیرسوتانهای دخترانوه

مقیاس تاکتیکهای تعارض : )CTS( 4ایون مقیواس

شووهرکرج زیوواد و نمونووهگیری از همووه آنهووا دشوووار و

در سا  1979توسط اشوتراوس بورای ارزیوابی خشوونت

زموانبر بوود ،بورای انتخوا نمونوه از روش نمونوهگیری
خوشهای چندمرحله ای استفاده شد .مراحل نمونوهگیری
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خواهد گرفت .هر چقدر روابط زوجین با ه صمیمی و

به این صورت بوود کوه ابتودا از بوین کلیوه دبیرسوتانهای

آزمون کيفيت روابط خانوادگي و اضطراب اجتماعي

اشتراوس پایوایی و روایوی مقیواس را روی  0143نفور از

فرد در این راباوه اسوترس شودیدی احسواس میکنود و

زوجهای آمریکایی ارزیابی نمووده و بوا ضوریب آلفوای

احتما بارزی وجود دارد که برای حل مشکل فیمابین،

کرونباخ پایایی حداقل  2/78را برای مقیاس خشونت بوه

نوعی خشونت در این راباوه اسوتفاده شوده اسوت .بورای

دست آورد ( .)43مقیاس تاکتیکهای تعارض یک ابزار

ارزیابی اعتبار آزموون شواخصهوای ارتبواط بوا بورادر و

 15سؤالی است که برای سنجش سه تاکتیک حول تعوارض

خواهر با آلفای  2/92از همسانی فوقالعادهای برخوردار

 ،پرخاشگری کالمی و خشوونت) بوین اعضوای

است .شاخصهای راباوه بوا بورادر و خوواهر بوا ضوریب

خانواده تدوین شده است .نمورات زیرمقیواس «اسوتد »

روایوی  2/02یووا بویشتور ،از روایوی محتوووایی ،عوواملی و

در هووور یوووک از مقیاسهوووای تاکتیکهوووای تعوووارض از

سازهای برخوردار میباشد(.)59

(استد

پرسشهای  Aتا  ،Eنمرات «پرخاشگری کالمی» با جمع

پرسشنامه انسجام خوانواده :)FCS( 0ایون مقیواس را

پرسووشهای  Fتووا  Jو «پرخاشووگری فیزیکووی» بووا جمووع

بر پایه بررسی متون موجود در زمینه همبستگی و با الهام

پرسشهای  Kتا  Oبه دست میآید .بنابر اطالعات موجود،

از الگوی ترکیبی السوون ( )1999سواخته شوده اسوت (.)31

شش کوار تحقیقواتی ،همسوانی درونوی زیرمقیواسهوای

این مقیاس دارای  08پرسش است .آنها در بررسی ایون

 ،پرخاشگری کالمی و پرخاشوگری فیزیکوی را

مقیاس بر پایه  8عامل (همبستگی با پودر و موادر ،مودت

تأیید میکنند .روایی این پرسشنامه بارها مورد تأیید قرار

تعاموول ،مکووان ،تصوومی گیری ،ارتبوواط عوواطفی ،روابووط

گرفتووه اسووت .دامنووه  10ضووریب آلفووا بوورای زیرمقیوواس

زناشویی و راباه والدین با فرزندان) کفایت این مقیواس

از 2/40تا  2/70است .برای زیرمقیاس پرخاشوگری

را برای ارزیابی انسجام خوانواده تأییود نمودنود .ضوریب

کالمی  10ضریب آلفا موجود است کوه دامنوه آنهوا از

پایایی مقیواس بوه روش بازآزموایی  2/92و بوه روش آلفوای

 2/00تا  2/88است .برای زیرمقیاس پرخاشگری فیزیکی

کرونباخ  2/79گزارش شده است .در پژوهش حاضر ضوریب

 17ضریب آلفا موجود است که دامنه آنهوا از  2/40توا

پایایی به روش آلفایکرونباخ 2/82بهدستآمد(.)32

استد

استد

پرسشنامه سبک فرزند پروری :)BPSI( 3ایون ابوزار

 2/90است(.)43
بوووا خوووواهر1

اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براسواس نظریوه

( :)IBR, ISRشاخص راباه با برادر و راباه با خواهر دو

«بامریند» از سه الگوی آزادگذاری ،اسوتبدادی و اقتودار

ابزار  05سوؤالی اسوت کوه بورای انودازهگیری میوزان یوا

مناقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه هوای

شدت مشکالت فرد در راباه او بوا بورادران و خوواهران

فرزند پروری ساخته شده است .فرم اولیه ایون پرسشونامه

تدوین شده است( .)44ابزارها یکساناند به جوز ایون کوه

دارای  32موواده اسووت کووه توسووط دیانووا بامرینوود ()1973

بسته به شخص مورد نظر فرد ،از کلموه خوواهر یوا بورادر

طراحی و ساخته شوده اسوت( 12 .)40مواده آن بوه شویوه

استفاده میکند .این ابزار به ویژه برای کودکوان سون 10

آزادگذاری مالق 12 ،ماده به شیوه استبدادی و  12ماده

سا به با طراحی شده است .نمرهگذاری آن بر اسواس

دیگر به شیوه اقتدار مناقی والدین در امر پرورش فرزند

مقیاس لیکرت و به صوورت  7گزینوهای در نظور گرفتوه

مربوط می شود( .)47میزان پایایی این پرسشنامه را بووری

شده است .اولین برش نمره ( 32مثبت و منفوی  )5اسوت

در سوا  1991بووه روش بازآزموایی انجووام داد کووه 81/2

که نمرات ک تر از آن نشانه عدم مشکل بالینی جدی در

برای آزادگوذاری 85/2 ،بورای اسوتبدادی و  90/2بورای

این زمینوه اسوت .دوموین نموره بورش  72اسوت .نمورات

اقتدار مناقی پدران را گزارش کورد( .)48هو چنوین وی

1. Index of brother and sister Relation

2. Family Cohesion Scale
3. Baumrind parental scale Index

شووواخص راباوووه بوووا بووورادر و راباوووه
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کالمی ،روانی و جسومانی (فیزیکوی) تهیوه شوده اسوت.

با تر از این نقاه تقریباع همیشه د لت بر ایون دارنود کوه

پژوهشی

در مورد اعتبار پرسشنامه گزارش کرده است کوه مسوتبد
بودن پدر راباه معکوس با آزادگذاری ( )2/52و اقتودار
( )1374مورد استفاده قرار گرفته است .اسوفندیاری پایوایی
بازآزمایی این پرسشنامه را برای آزادگذاری  ،09/2برای

جدول شماره  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش حاضر
فاصله اطمینان

میانگین

انحراف معیار

48-142

79/00

15/13

متغیر
تعارض والدین

0-79

41/02

00/93

کیفیت راباه برادر-خواهری

10-00

43/70

8/85

04-100

83/54

5/17

سبک فرزند پروری سهل گیر

5-41

32/14

5/17

سبک فرزند پروری مستبد

10-40

09/50

4/95

سبک فرزند پروری مقتدر

15-48

35/40

7/27

اضارا اجتماعی

انسجام خانواده

اسووتبداد  ،77/2و اقتوودار مناقووی  73/2گووزارش کوورده
است( .)49جهت تحلیول دادههوا از شواخصها و روشهوای
آموواری نظیوور فراوانووی ،درصوود ،محاسووبه شوواخصهای

فاصله اطمینان ،میانگین و انحراف معیوار متغیرهوای
پژوهش در جدو شماره  1نشان داده شده است.

گرایش مرکزی ،پراکندگی دادهها و ضریب همبسوتگی

همبسووتگی بووین

جوودو شووماره  ،0نتووای موواتری

پیرسون و برای بررسی نقش واساهای متغیرها از تحلیول

متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .بر این اساس ،سوبک

مسیر استفاده گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

فرزند پروری مستبد ،بیشتورین همبسوتگی بوا اضوارا

و  Amosتجزیه و تحلیل شدند.

اجتماعی و در ردههای بعدی انسجام خانواده و تعوارض

یافته ها

والدین با اضارا اجتماعی کودکان همبسوتگی دارنود.
بین تعارض والدین و سبک فرزندپروری مستبد با اضارا

ویژگیهای جمعیتشناختی دانشآموزان آزمودنی

اجتماعی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد (.)p>2/25

بدین صورت بود که بیشتر دانشآموزان موورد ماالعوه

ه چنین بین کیفیت روابط خواهر و برادر و انسجام خانواده

در پایه سوم ( 55/0درصد) و بعد از آن به ترتیب در پایه

با اضارا اجتماعی همبستگی منفی معنادار وجود دارد

دوم ( 19/0درصوود) و پوویش دانشووگاهی ( 17/0درصوود)

( .)p>2/25نتای نشان میدهند که بین سبک فرزنودپروری

مشغو به تحصیل بودند .دانشآمووزان سوا او دبیرسوتان

سهلگیر و مقتدر والدین با اضارا اجتمواعی فرزنودان

ک ترین مشارکت ( 8درصد) را در ماالعوه حاضور داشوتند.

راباه معناداری وجود ندارد .قبل از تحلیل فرضویه هوای

توزیع فراوانی و درصد آزمودنیهوای موورد ماالعوه بور

پژوهش و به منظور اطال ،از چگونگی حضور هور یوک

پایه تحصیالت پدران این گونه بود کوه بویشتور پودران

از متغیرهووای معرفووی شووده در الگوووی کلووی ،بووه عنوووان

دانش آموزان مورد ماالعه ،دارای تحصویالت در مقاوع

نخستین گام ،الگوی پیشنهادی ارائوه میگوردد (نموودار

کوواردانی ( 38/4درصوود) بودنوود .درصوودهای بعوودی بووه

شماره  .)1سا

ضرایب مستقی  ،غیر مستقی و کل بوین

ترتیووب تحصوویالت در مقوواطع کارشناسووی ،زیوور دیووال ،

متغیرهای درونی و بیرونی بوه صوورت بورآورد پوارامتر،

دیال و کارشناسی ارشد دارای بودند .توزیوع فراوانوی و

پارامتر استاندارد شده و  tگزارش میشود.

درصد آزمودنیهوای موورد ماالعوه بور پایوه تحصویالت
مووادران نیووز نشووان داد کووه درصوود بووا تری از مووادران

جدول شماره  .2ماتری

دانشآموزان مورد ماالعوه ،دارای تحصویالت در مقاوع

پژوهش

کارشناسی ( 33/0درصد) بودنود .بعود از آن تحصویالت
درمقاطع دیال  ،کاردانی ،کارشناسی ارشد و زیردیال به
ترتیب در ردههای بعدی قرار داشتند .فاصلهی اطمینوان،

متغیرها
 .1تعارض والدین

1

0

*2/100

1

3

2/217

2/103

1

.4سبک فرزند پروری سهل گیر

**-2/00

2/248

2/280

 .3انسجام خانواده
.5سبک فرزند پروری مستبد

**-2/15

*2/15

2/12

.0سبک فرزند پروری مقتدر

**-2/19

-2/219

-2/229

*2/14

**-2/05

**-2/01

میانگین و انحراف معیوار متغیرهوای پوژوهش حاضور در
جدو شماره  1توصیف شدهاند.

*p>2/25

4

5

7

0

1

.0کیفیت راباه برادر -خواهری

.7اضارا اجتماعی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

همبستگی بین متغیرهوای درونوی و بیرونوی

1
**2/45

1

**-2/07** -2/30
2/214

**2/31

1
-2/277

1

**p>2/21
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مناقی ( )2/50او دارد .این پرسشنامه توسط اسوفندیاری

حسین کشاورز افشار و همکاران

آزمون کيفيت روابط خانوادگي و اضطراب اجتماعي

111/3
تعارض

( 0/50 )0/51
اضطراب اجتماعی

570/5

( -0/12
)-0/00

انسجام خانواده

(0/15

(0/51

)0/02

)0/51

570/2

رابطه برادر -خواهری

(-0/05) -0/55

73/1

سبک سهل گیر

12/7

(0/03
)5/52

سبک مستبد

12/2

(0/01
)0/00

سبک مقتدر

10/01

نمودار شماره  :1الگوی پیشنهادی ارتباط کیفیت روابط خانوادگی با اضارا اجتماعی دختران نوجوان

جدو شماره  ،3میزان اثرات مستقی  ،غیر مستقی و

شدند که اثر آن ها بسیار ک و غیر معنی دار بوده است.

کل استاندارد شده و نیز ارزش کمیت  tرا نشان میدهد.

مجمو ،اثرات مستقی و غیر مستقی هور متغیور بور متغیور

بر اساس ارزش  tنشان داده شده برای هر مسیر ،میتووان

وابسته اثرات کل و  R0آن را تشکیل میدهد.

مشاهده کورد کوه مسویرهای فورض شودهی اثور مسوتقی
تعارض ،کیفیت روابط خواهر برادری ،انسوجام خوانواده

جدول شماره  . 3ضرایب مستقی  ،غیرمستقی و کل اسوتاندارد شوده

و سبک فرزندپروری مستبد بر اضارا اجتماعی کودکوان

مد مفهومی

معنی دار است و برای سایر مسویرهای مسوتقی معنویدار
نیست .همانگونه که درجدو شماره 3مشاهده میشود،
بیشترین اثر مستقی را متغیر سبک فرزندپروری مسوتبد
بوور اضووارا اجتموواعی دارد .مسوویرهای غیوور مسووتقی
تعارض و کیفیوت روابوط خوواهر بورادری بور اضوارا
اجتماعی نیز بررسوی شودند کوه البتوه معنوی دار نبودنود.
هو چنووین مسوویرهای مسووتقی تعووارض و کیفیووت روابووط

اثر مستقی

جهت مسیر

اثر غیرمستقی

2

کل R

پارامتر

 Tمسیرهای

استاندارد شده

مستقی

به روی اضارا اجتماعی
تعارض والدین

2/12

2/21

2/12

2/15

**0/45

انسجام خانواده

-2/32

-

-2/32

-2/00

**-4/70

کیفیت روابط خواهر و برادر

-2/30

2/19

-2/31

-2/01

**-3/00

سبک فرزند پروری سهل گیر

-2/31

-

-2/31

-2/11

-1/59

سبک فرزند پروری مستبد

1/10

-

1/10

2/38

**5/90

سبک فرزند پروری مقتدر

2/23

-

2/23

2/20

2/00

تعارض والدین

2/221

-

-

2/221

2/24

کیفیت روابط خواهر و برادر

-2/19

-

-

2/10

-1/90

به روی انسجام خانواده

*p>2/25

**p>2/21

خواهر و برادری بوه سومت انسوجام خوانوادگی بررسوی
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(0)0

پژوهشی

حسین کشاورز افشار و همکاران

روابط خانوادگی با اضارا اجتماعی دختوران نوجووان

را مشخص میکنند .به عبارت دیگر ،الگوی موذکور بوا

از حذف متغیرهای بیمعنی را نشان میدهد.

پووذیرش احتمووا خاووای  2/25قابوول تعمووی بووه جامعووه

را پ

پژوهش میباشد.

در نمووودار متغیرهووایی کووه راباووهی معنوویداری در
تحلیل مسیر نداشتند حذف شده و فقط متغیرهای دارای
روابط معنادار ،یعنی تعارض والدین ،انسجام خانوادگی،

جدول شماره  .4شاخص هوای مربووط بوه نیکوویی بورازش مود در

کیفیت روابوط خوواهر بورادری و سوبک فرزنودپوروری

پژوهش حاضر
مورد پذیرش

الگوی پژوهش حاضر

ک تر از 5

2/95

مقادیر  2/20یا ک تر

2/222

شاخص نیکوئی برازش ()GFI

<2/295

1

شاخص تعدیل شده نیکوئی برازش ()AGFI

<2/95

1

شاخص برازش هنجار شده )(NFI

<2/295

2/99

شاخص برازش هنجار نشده )(NNFI

<2/95

1

شاخص برازش مقایسهای )(CFI

<2/295

1

شاخص برازش فزاینده )(IFI

<2/95

1

شاخص

مستبدانه ،همراه با اثرات مستقی آنها بر اضارا اجتمواعی

نسبت مجذور کای به درجه آزادی()χ2/df

آورده شده و مد نهایی را سواختهانود .در ایون نموودار،

ریشه خاای میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA

اعداد با ی هر متغیر نشان دهندهی خاای برآورد شوده
هرکدام ازمتغیرها درتحلیل مسیر و اعداد روی فلشهای
منتهی به متغیور اضوارا

معیار تفسیر و مقادیر

مقدار شاخص در

اجتمواعی نشوان دهنودهی اثور

مستقی هر متغیر بر اضارا اجتماعی میباشد.

RMSEA : Root Mean Square Error of Approximation
GFI : Goodness of Fit Index
AGFI : Adjusted Goodness of Fit Index

در جدو شماره  ،4شواخصهوای نیکوویی بورازش

NFI : Normed Fit Index
NNFI : on-Normed Fit Index
CFI : Comparative Fit Index
IFI : Incremental Fit Index

برای مد پژوهش حاضر گزارش شودهانود .هموان طوور
کووه مشوواهده میشووود مقووادیر شوواخصهای مربوووط بووه
111/3
تعارض

( 0/50 )0/51

اضطراب اجتماعی

570/5

( -0/12
)-0/00

انسجام خانواده

570/2

(0/02) 0/15
رابطه برادر -خواهری

73/1

(5/52) 0/03
سبک مستبد

12/2

نمودار شماره  :2الگوی نهایی ارتباط کیفیت روابط خانوادگی با اضارا اجتماعی دختران نوجوان
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نمووودار شووماره  ،0الگوووی نهووایی ارتبوواط کیفیووت

نیکویی برازش مد  ،برازش کامل مد پژوهش حاضور

آزمون کيفيت روابط خانوادگي و اضطراب اجتماعي

( )X2/dfک تر از  ،5ریشوه خاوای میوانگین مجوذورات

رشوود عوواطفی و اجتموواعی کودکووان و نوجوانووان بووازی

تقریب ( 2/20 )1RMSEAیوا کو تور ،شواخص نیکوویی

میکند( .)10ماالعات انجام شده دربواره کیفیوت روابوط

بوورازش ( ،)0GFIشوواخص تعدیلشووده نیکوووئی بوورازش

خواهر و برادر نشان میدهند که اغلوب ایون راباوهها دو

( ،)3AGFIشاخص برازش هنجوار شوده ) ،(4NFIشواخص

بعد دارند ،مانند گرما ،صمیمیت و پشتیبانی از یکودیگر،

برازش هنجار نشده ( ،)5NNFIشواخص بورازش مقایسوهای

و درگیووری و نووزا )0217( Pike .)14(،نیووز معتقدنوود کووه

( )0CFIوشاخص برازش فزاینده ( )7IFIبوه  1نزدیوکتر

چهار تبیین کوه درگیریهوای خواهرهوا و برادرهوا را بوا

باشند ،مود بورازش بهتوری خواهود داشوت .بوه عبوارت

مشووکالت نوجوانووان موورتبط میکننوود عبارتنوود از :او ،

دیگر الگوی مذکور با پذیرش احتما خاای  2/25قابل

درگیری خواهر و برادر ممکن است به طوور مسوتقی بوه

تعمی به جامعه تحقیق میباشد .ذکر این نکته زم است

افسردگی یا اضارا منجر شود؛ دوم ،کودکوان ممکون

که هر یک از این شاخصها را به تنهوایی نمویتووان بوه

است تعوارض موجوود در روابوط خوواهر و بورادر را در

عنوان دلیلی بر برازندگی دانست یا بر عک  ،بلکوه ایون

تعامل با دیگران (مثالع همسا ن) نیز تجربه کنند؛ این امر

شاخصها را باید در کنار یکدیگر تفسیر نمود(.)57

به نوبه خود احتما ع در بروز مشکالتی از قبیل بزهکاری
نقش دارد؛ سوم ،کودکانی که تعارض در روابط خواهر
و برادر را تجربه میکننود ،در تنظوی احساسوات خوود و

بحث
هدف از پژوهش حاضور ،بررسوی میوزان اضوارا
اجتماعی (متغیور موالک) نوجوانوان از طریوق متغیرهوای
شیوه فرزندپروری،کیفیت روابط خواهر و برادر ،تعوارض
و انسجام خانواده (متغیرهای پیشبین) و نیز بررسی نقش
واساهای انسجام خانواده در این راباه میباشد .نتای بوه
دست آمده نشان دادند که متغیر تعارض والدین اثر مسوتقی
معنادار بر روی اضارا اجتماعی دارد ،اموا اثور غیرمسوتقی
تعارض والودین بور اضوارا اجتمواعی بوا واسواهگری
انسووجام خووانواده در ایوون پووژوهش تأییوود نشوود .از سوووی
دیگر ،اثرات مستقی و غیرمستقی کیفیت روابط خوواهر
و برادر بر اضارا اجتماعی معنادار بوود .بنوابراین ،موی
توان گفت بهبود کیفیوت راباوه خوواهران و بورادران از
طریق با بردن انسجام و همبسوتگی خوانواده ،اضوارا
اجتموواعی فرزنوودان را کوواهش موویدهوود .یافتووههای ایوون
پژوهش برحسب این احتما ت تبیین میشود که کیفیت
1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Normed Fit Index
5. on-Normed Fit Index
6. Comparative Fit Index
7. Incremental Fit Index

39
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حل تعارض دچار مشکل خواهند شد؛ چهارم ،بوا فورض
وجووود درگیووری در راباووه دوطرفووه بووین خواهرهووا و
برادرها ،مشوکالتی در مهارتهوای اجتمواعی و عواطفی
فرزندان به وجود خواهد آمد( .)17ماابق با یافتههای این
پوژوهش ،هرچوه کیفیووت روابوط خووواهر و بورادر بووا تر
باشد ،اضارا اجتماعی ک تر خواهود بوود .ایون یافتوه
همسو بوا نتوای پوژوهش  Johnsonو همکواران ()0221
است که نشان می دهد در میوان دانشجویان،کسوانی کوه
روابط بین خواهر و برادر را منفی گزارش کرده بودنود،
از حمایت اجتمواعی کو تور و سواوح بوا تر اضوارا
اجتماعی برخوردار بودند(.)52

ماالعه انجام شده نشان مویدهدکوه کیفیوت روابوط
خواهر و برادر بوا اضوارا

اجتمواعی همبسوتگی منفوی

دارد؛ اما ،پرسش اصلی این است که آیا کیفیوت روابوط
خواهر و برادر با اضارا اجتماعی فرزندان یک راباوه
خای ساده است یا سایر متغیرهوای مربووط بوه تعوامالت
خووانوادگی میتواننوود در ایوون راباووه نقووش میووانجی ایفووا
نمایند؟ مرور ادبیات پژوهش حاکی از وجود ارتباط بین
کیفیت روابط خواهر و برادر با انسجام خانوادگی است،
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هوور چقوودر نسووبت مجووذور کووای بووه درجووه آزادی

راباه بین خواهرها و برادرها نقوش عمودهای در شخصویت،

پژوهشی

حسین کشاورز افشار و همکاران

برادر بر انسجام خانواده را مورد ارزیابی قرار دهد ،یافت

نشان دادند که خانوادههایی که در آن ها میوزان همودلی

نگردید .به همین دلیل و با توجه بوه مالحظوات نظوری و

ک است،کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی پوایینی را تجربوه

ادبیووات پووژوهش ،نقووش واسوواهای انسووجام خووانواده در

کرده و در روابط بینفوردی خوود مشوکالت بویشتوری

راباه بوین کیفیوت روابوط خوواهر و بورادر بوا اضوارا

دارند(.)42

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد .در تبیوین

ماالعه حاضر در بسط پژوهشهای قبلوی()34،04،03،11

این یافته میتوان گفت که خانواده تأثیر بسیار زیادی بور

نشووان داد کووه تعووارض زناشووویی بووه عنوووان یووک عاموول

کیفیت روابط صمیمانه فرزندان با دیگران داشته و روابط

استرسزا ،میتواند پیشبینیکننده افزایش خار ابوتال بوه

میووان اعضووای خووانواده ،تجربووهای مه و بوورای یووادگیری

اضارا

اجتماعی باشد .به طور کلی فرض بر این است

مهارتهای اجتماعی و روابط بینفردی سال به حسوا

که کیفیت روابوط خوانواده ،اثورات مسوتقیمی بور ایجواد

میآید .لذا هرچه انسجام خانواده بیشتر باشد ،اضارا

اخووتال ت عوواطفی ،رفتوواری و اجتموواعی فرزنوودان دارد.

اجتماعی فرزندان ک تر خواهد بوود .در میوان تعوامالت

میدانی آنچه زمینهساز رفتار سازگارانه انسان در محویط

اعضوای خوانواده بوا یکودیگر ،کیفیوت نامناسوب روابوط

زندگی خویش میباشد ،کیفیت مالو و سال عواملی

خواهر و بورادر از اهمیوت زیوادی برخووردار بووده و بوه

است که ساخت شخصیت او را از سا های اولیه کوودکی،

عملکرد تحصیلی و مشکالت روانشناختی مانند افسردگی

در اولووین محوویط اجتموواعی یعنووی خووانواده شووکل داده

و سوءمصرف مواد منجر میشود( .)30ه چنین این نتای

است( .)04هنگامی که فضای خانواده در برگیرندة محیط

با یافتههای  Buistو همکاران ( )0213همسوو مویباشود،

سال  ،روابط گرم و تعامل صمیمانه میان فردی باشد ،می

آنها در تحقیقات خود نشان دادنود در خانوادههوایی بوا

توانود موجوب رشود و پیشورفت اعضوای خوانواده شوود.

همبسووتگی بووا  ،اعضووا حمایووت بوویشتووری از یکوودیگر

ارتباط زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده و اختال در

دریافت میکنند ،احسواس نزدیکوی و گرموی بویشتوری

آن به منزله تهدیدی جدی برای بقاء خوانواده اسوت(.)11

نسبت به ه دارند ،وقت بیشتری را بورای بوا هو بوودن و

بر اساس بسیاری از ماالعات ،نوجوانانی کوه در معورض

صوومیمیت روانووی -فیزیکووی میگذارنوود و اضووارا

ناسووازگاری زناشووویی افراطووی والوودین قوورار گرفتهانوود،

اجتماعی ک تری را تجربه مینمایند( .)32ه چنین پوژوهش

مشکالت روانشناختی بیشتری را تجربوه کردهانود .ایون

 Johnsonو همکوواران ( )0221نشووان داد کووه همبسووتگی

نوجوانان معضالت ناشی از ناسازگاری والدین را درونی

خانواده با شاخص های عدم سازگاری (احساس تنهایی،

کوورده و مسووتعد ابووتال بووه مشووکالت سووالمتی (از قبیوول

اضارا و اجتنا اجتماعی) در میان نوجوانان راباه ی

اضارا

و افسردگی) و ه چنین ناسازگاری در روابط

منفی دارد( .)52لذا همبستگی خانوادگی بوا از احسواس

اجتماعی (مانند پرخاشگری) میشوند(.)03

تنهایی ،اضارا و اجتنا اجتماعی جلوگیری کورده و

یافتههای پژوهش نشان داد کوه از میوان سوبکهای

منجر به عدم گرایش و وابستگی شدید به روابط با افوراد

فرزنوود پووروری ،سووبک فرزنوودپروری مسووتبد بوویشتوورین

خووارج از خووانواده میشووود .نتووای پووژوهش سووامانی و

همبسووتگی را بووا اضووارا اجتموواعی دارا میباشوود .ایوون

همکواران ( )1392نیوز نشوان داد افورادی کوه همبسووتگی

یافتووه همسووو بووا یافتووههووایگرجووی و همکوواران (،)1394

خانوادگی بیشتری داشتند ،مشکالت عاطفی ک تری را

نشاندهنده مشکلزا بودن این سبک فرزند پروری بووده

افرادی که همبسوتگی خوانوادگی

و اضووارا کودکووان و نوجوانووان در خووانواده را زیوواد

ک تری داشوتند ،مشوکالت عواطفی بویشتوری را نشوان

میکند .نتوای پوژوهش هو چنوین نشوان داد کوه سوبک

نشان دادند و برعک
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اگرچه پژوهشی که مستقیماع تأثیر کیفیت روابط خواهر و

دادنوود( .)00همووانطووور کووه  Kagerو همکوواران ()0222

آزمون کيفيت روابط خانوادگي و اضطراب اجتماعي

فرزندان راباه معنیداری ندارد( .)34همسو با ایون یافتوه،

فردی (تفاوت در میزان انگیزه ،درک ماالب ،عالقوه بوه

پژوهش  McLeodو همکاران ( )0227نشوان داده اسوت

موضو ،و بهره هوشی) ،تواناییهای ذاتی و تفاوتهوای

که اشکا خفیف سبکهای والودگری منفوی منجور بوه

اجتماعی و فرهنگوی آزمودنیهوا روبوهرو بوود .پیشونهاد

اخووتال هووای هیجووانی در نوجوانووان ،بووه ویووژه اضووارا

می شود به منظور ارزیابی تأثیر روابط خواهرها و برادرها

میشود( .)09اموا در هموه پژوهشهوا چنوین نتیجوهای بوه

بر روی اضارا اجتماعی نوجوانان ،شیوههای آموزشی

دسووت نیامووده اسووت .در پووژوهش فوورا تحلیوول  Easterو

و درمانی مانند آموزش رفتاری به فرزنودان انجوام شوود.

همکاران ( ،)0215شیوههای والودگری سوهلگیر سوبب

هو چنووین بوورای تعمووی نتووای حاصول از ایوون پووژوهش،

اجتماعی گردید .در این پژوهش نشوان

پژوهشهایی با نمونههای بالینی و با حج بیش تور و در

داده شد که مادرانی که سبک والدگری آن هوا ،طورد و

نظر گرفتن متغیرهایی مانند جن  ،ترتیوب تولود ،تعوداد

بیتوجهی را در بر مویگرفوت ،بوا نشوانههوای اضوارا

فرزندان خانواده ،سوا متفواوت اجتماعی و اقتصوادی و

اجتموواعی همبسووته بووود( .)51شوواید دلیوول ایوون اموور ،نووو،

میزان تحصیالت انجام گیرد .میتوان دربرنامههای بهداشت

متفاوت سهلانگاری والدین در جامعه غربی با جامعه موا

روانووی بووه عنوووان یووک راهبوورد پیشووگیرانه و ارتقووابخش

و تفاوت فرهنگی موجود باشد که سهلگیری در جامعه

سالمت روانی ،برای تمامی زنان و مردان و به ویوژه کسوانی

ایرانی را با اضارا اجتماعی والدین ارتباط نداده است.

که در آستانه ازدواج هستند ،آموزش روابط والودین در

عالوه بر سبک فرزندپروری سهلگیر ،در ایون پوژوهش

نظر گرفت تا والدین آگاه بتوانند ه در ارتقای سالمت

راباووه معنوواداری بووین سووبک فرزنوودپروری مقتوودر بووا

روانی فرزندان و ه در پیشگیری از اختال ت روانوی و

اجتماعی به دست نیامد .احتما ع والدین دارای

رفتاری موفق باشند .با توجه به ایونکوه ماالعوات کموی

سبک فرزندپروری مقتدرانوه فشوار خاصوی بور فرزنودان

دربارهی تأثیر روابط خواهر و برادر بر اضارا اجتمواعی

خود وارد نمیکنند و در واقع سال ترین نو ،سبکهوای

و کیفیت روابط خواهر و بورادر بوا واسواهگری انسوجام

فرزندپروری مویباشود ،بنوابراین انتظوار معنویدار نشودن

خانواده بر میزان اضارا اجتماعی صوورت گرفتوه اسوت،

توسعه اضارا

اضارا

زم است در این زمینه پژوهشهای بیشتری انجام شود.

راباه میرفت.
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