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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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 پژوهشی

طراحی و آزمون مدل کیفیت روابط خانوادگی و اضطراب اجتماعی 
 خانوادهانسجام ای با نقش واسطه

 
   1شارحسین کشاورز اف

    2راضیه صفاری فرد    
    3مهرسا حسینی   
 4زهرا هدهدی   

 چكیده
با توجه به اهمیت روابط خانوادگی در رفتار فرزندان، پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزموون مود   و هدف: سابقه

آن بور اضوارا   و اثر بخشوی( تعارض والدین،روابط خواهر برادری و سبک های فرزندپروری) کیفیت روابط خانوادگی
 ای انسجام خانواده انجام شد. اجتماعی با نقش واساه

 052کلیه دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهر کرج بود که از این بین تعوداد شاملجامعه این تحقیق  ها:مواد و روش
اس اضوارا  اجتمواعی مقیوکنندگان شرکت انتخا  شدند. به عنوان نمونه ایچند مرحله ایخوشه گیریبا روش نمونهنفر 

شاخص راباه با برادر و راباوه  ،(CTSهای تعارض )مقیاس تاکتیک(، FCS) پرسشنامه انسجام خانواده،(SASA) نوجوانوان
ها و ها از شاخصبرای تحلیل داده ند.نمودتکمیل  را( BPSI( و پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند )IBR, ISRبا خواهر )

ای راوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی نقوش واسواههای آماری شامل فروش
 از تحلیل مسیر استفاده گردید.

های کیفیوت روابوط خوانوادگی، بوین تعوارض والودین و سوبک های پژوهش نشان داد که از میان مؤلفوهیافته ها:یافته
بوین کیفیوت روابوط خوواهر و بورادر بوا . و (p <25/2معنوادار )مثبوت همبسوتگی فرزندپروری مستبد با اضارا  اجتمواعی 

ای انسجام خانواده فقط در این پژوهش، نقش واساه. در (p <25/2دارد )اضارا  اجتماعی همبستگی منفی معنادار وجود 
ریوان  اضوارا  از وادرصود  02 مجموو،، درتأییود گردیود.  با اضارا  اجتماعی و برادر خواهر ابطور کیفیتراباه بین 

 های مد  پیشنهادی تبیین شد.راجتماعی از طریق متغی
کیفیت روابوط خوواهر و بورادر و سوبک ، تعارض والدینتوان نتیجه گرفت که کیفیت روابط خانوادگی )می استنتاج:

ال بوه اضوارا  هوای روانشوناختی بورای افوراد مبوتتوانند در تبیین نظوری و درمانو انسجام خانواده میفرزندپروری مستبد( 
 قرار گیرند.اجتماعی مورد توجه 

 

 اضارا  اجتماعیوالدین، انسجام سبک های فرزند پروری،  ابط خواهر و برادر،ور ،تعارض والدین،کیفیت واژه های کلیدی:

 مقدمه
توورس یووا اضووارا   اخوتال  اضووارا  اجتموواعی بوا

محسوس در مورد یک یا چند موقعیت اجتماعی خوا  
ترسود کوه ها، فورد مویاین موقعیت شود. درمشخص می
 ی دیگران قرارووه منفوی بالقوی دقیق و ارزیابومورد بررس

 

 ac.irkeshavarz1979@ut. mail:-E  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، :تهران - کشاورز افشار نیحس مولف مسئول:

 ، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایراناستادیار. 1

 تهران، تهران، ایران، دانشگاه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،یزشآمو یروانشناس یدکتر یدانشجو .0
 دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران ،، دانشکده روانشناسیکارشناسی ارشد مشاوره. 3
 ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانبالینیروانشناسی  کارشناس ارشد. 4

 : 00/10/1390تاریخ تصویب :                 09/8/1390تاریخ ارجا، جهت اصالحات :            09/8/1390 تاریخ دریافت 
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 پژوهشی

آور یا تحقیرآمیز رفتار کند. خجالت شکلیو یا به  گرفته

 کوه در بسیار شایع است یاختال  اضارا  اجتماعی اختالل

 درصد از کودکان و نوجوانان در طو  زندگیشوان 9حدود 

های توان جنبهطور کلی می به .(1،0)شوندچار میبه آن د

 شده در عملکرد شناختی افراد مضوار  اجتمواعی تحریف

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

های منفی و مثبت، فراوانی شناخت آمد شاملافکار ناکار

ارزیوابی منفوی و تعاد  افکار، خااهوای شوناختی و خود

و تفسوویر شووامل  گرایی؛  ( خااهووای قضوواوتکمووا 

 هوایسوگیری در موقعیت، سوگیری توجه، سوگیری تفسیر

نظور از صورف  .(3)مقابلوه ایاجتماعی مبه  و سووگیری 

ضارا  اجتماعی ممکن است تأثیر تجربه ا ارزیابی، نو،

طی چند دهه  .(4)فردی داشته باشدمنفی روی روابط بین

هوای چنود الگوی نظوری بورای تبیووین مکوانیزم ،گذشته

ه گردیوده اسوت ئزیربنایی اختال  اضارا  اجتماعی ارا

کیفیوت روابوط خوانواده تأکیوود  هوا بوورکه برخی از آن

دهند که از عوامل خاور ها نشان میپژوهش .(5،0)دارنود

شده بورای شورو، اضوارا  اجتمواعی کودکوان، اثبات 

 شناسی روانی والدین و محویط خوانوادگی نوامالو آسیب

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

 زاینابهنجار کودکان، در حقیقت پاسخ بوه شورایط اسوترس

ترین ع، خوانواده نخسوتین و بووادوامدر واقوو. محویط اسوت

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

بنای شخصویت و رفتارهوای ها به عنوان سازنده و زیرآن

بعدی کودک شناخته شده و بنا بر عقیده تعداد زیادی از 

روانشناسان و جامعه شناسان، باید ریشه بسیاری از انحرافوات 

 روانی را در پرورش اولیه خانوادههای شخصیت و بیماری

خانواده به واسواه دامنوه تعوامالت و  .(8)جو کردوجست

های گسترده، به شودت عملکردهوای روانشوناختی کنش

سوازد. سواختار خوانواده، میوزان فرد را از خوود متوأثر می

فوردی، هوای بینامکانات موجود در خانواده، نوو، کنش

ویژه تعارضوات میزان تعارضات بین اعضای خانواده )بوه

های میووودانزناشوووویی( و سوووبک والووودگری از جملوووه 

ویژه فرزنودان تأثیرگذار بر سالمت اعضای خانواده و بوه

هووای فرزنوودان در نظووام یکووی از مهارت .(9-11)باشوودمی

دانند چه کنشی داشته باشوند توا خانواده این است که می

مورد پسند خواهر و برادر خود قورار گیرنود. بسویاری از 

ها نقوش ناسان معتقدند که رشد ناکافی این مهارتروانش

های آتووی فرزنوودان بووه سووزایی در ناکووامی و شکسووت

هووای ضووروری بوورای کودکووانی کووه توانایی .(10)دارد

فردی مؤثر را یاد نگرفته اند، پرخاشگر، کارکردهای بین

تندخو، مضار  و منزوی هستند، توان همکواری موؤثر 

بووا دیگووران را ندارنوود و بووه شوودت در معوورض خاوورات 

 کیفیت روابط ایون کودکوان .(13)باشندجسمی و روحی می

احتمووا ع عاموول مهمووی در بووه وجووود آموودن اضووارا  

به این دلیول کوه روابوط  .(14)باشداجتماعی در آن ها می

فردی ایوون افووراد، بووه ویووژه هنگووام رویووارویی بووا میووان

مشوووکالت ناسوووازگاری در روابوووط، بووویش از معموووو  

 زایعنوان محرک تونشباشد و ممکن است بهزا میاسترس

فردی عمل کند و احتما  اضارا  اجتمواعی را در میان 

افووراد افووزایش دهوود. متعاقبوواع اضووارا  اجتموواعی بووا  

توانوود احتمووا  ناسووازگاری در روابووط خووانوادگی را یم

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

ای در شخصویت، رشود عواطفی و نقوش عموده 1و برادر

نیوز و  (10)کنوداجتماعی کودکان و نوجوانوان بوازی می

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

 ترین روابط میان فردی در تموام طوو  زندگیشوانجمله مه 

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

توووان بووه نجاموود میاو روانووی کودکووان و نوجوانووان می

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

عنوووان عوودم توافووق والوودین تعریووف شووده اسووت و از 

 .(17)شووودناسووازگاری و اختالفووات معمووو  ناشووی می

زا همچون تعارض در خانوده، نقوش رویدادهای استرس

ر رشد افسردگی، اضارا  و مشکالت رفتواری مهمی د

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

آوری کوه اختالفوات و تعارضوات باورند که اثرات زیان

                                                 
1. Sibling relationship  

2. nterparental conflict  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 15

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10900-fa.html


 اجتماعي و اضطراب يروابط خانوادگ تيفيآزمون ک
 

 6931، آبان  611دوره بيست و هشتم، شماره                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                   18

گووذارد، از بووین والوودین بوور خووانواده و اعضووای آن می

 .(19)آیودشناسی خانواده به شومار میموضوعات مه  جامعه

 از ه  گسیختگی والدین دارای دامنه تأثیر وسویعی از نتوای 

 منفی بر فرزندان بوده و منجر به بروز اضارا  اجتمواعی در

ود. بر ه  خوردن روابوط عواطفی و احسواس شها میآن

توانود امنیوت ناامنی منوت  از تعارضوات بوین والودین می

ها با والدینشوان را چنین روابط آنشخصی فرزندان و ه 

توانند برای به خار اندازد؛ لذا، تعارضات بین والدین می

کودکان تعارضوات  .(02)فرزندان بسیار آزاردهنده باشند

بین والدین خود را درونی کرده و این کار بوا اضوارا  

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

( در پژوهشوی نشوان دادنود 0212امانی )زاده و سوعبداهلل

که بین تعارضات والدین و اضارا  اجتمواعی فرزنودان 

راباه مثبت و معنادار وجود دارد، بدین معنی که تعارض 

زیاد بین والدین و پیوندهای عاطفی کو  پودر و موادر بوا 

فرزندان باعث افزایش اضارا  اجتماعی و فشار روانوی 

دوسوت در هموین راباوه نشاط .(03)شووددر کودکان می

( در پووژوهش خووود نشووان دادکووه بووین شوودت 1380)

اضارا  اجتماعی و عواملی مانند دعواهای بین والدین، 

راباه والدین با فرزندانشان، اختالف عقیوده فرزنودان بوا 

 والدین و عدم احساس نزدیکی بین اعضوای خوانواده راباوه

نشوان دادنود  یز هادیگر پژوهش .(03)معنادار وجود دارد

بوا عملکورد تحصویلی، از  تعارض آشکار بین والدینکه 

فرزند و رفتار ضوداجتماعی، تعوارض  -طریق راباه والد

نهان بوین والودین بوا عملکورد تحصویلی از طریوق راباوه 

 -و راباوه والود گیوری و افسوردگیگوشه فرزند و-والد

 و رزنوود بووا عملکوورد تحصوویلی و رفتووار ضووداجتماعی

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

همبسووتگی خووانوادگی بووا  از احسوواس تنهووایی،  ،هوواآن

اضارا  و اجتنا  اجتماعی جلوگیری کرده و منجر بوه 

عدم گرایش و وابستگی شدید به روابط با افراد خارج از 

 chwartz و Siffert در ایون زمینووه .(07)شووودخوانواده می

( نشان دادند که رفتارهای ناسوازگارانه اجتمواعی 0211)

هووای منفووی فرزنوودپروری و ی سووبکفرزنوودان در راباووه

کنود و تعارضات خانوادگی به عنوان میوانجی عمول موی

های حل تعارض با والدین، ناسوازگاری اجتمواعی سبک

 .(08)کندبینی میفرزندان را پیش

McLeod  ( در پووژوهش خووود 0227)و همکوواران

های والد گوری منفوی را علوت هیجانوات منفوی و سبک

بوه  .(43)مشکالت هیجانی کودکان و نوجوانوان دانسوتند

  خوواهر و بورادری غیر از روابط با والدین، روابط ناسال

 .(31)همراه اسوتاضارا   ،یخار افسردگ شیبا افزانیز 

 یهوایریواز درگ ییوجود دارد که سوا  بوا  یشواهد

خار ابوتال بوه عووارض بعود از  شیخواهر و برادر با افزا

 تیآزار و اذدر واقع مورد  (.30)شدن همراه است یدرون

بوه  یدوران کودک قرار گرقتن از طرف خواهر و برادرها

 ، اضارا  اجتمواعیاضارا  خار شیطور مستقل با افزا

 (.30)همراه اسوتسنین با تر در  بیخود آس رفتارهای و

( و Cohesionهای خانواده، انسجام )یکی دیگر از کنش

دهنده روابووط یوا همبسووتگی خووانوادگی اسوت کووه نشووان

عاطفی میان والدین و فرزندان در مراحل مختلف رشدی 

ها ها و نگرشانسجام، توافق در اهداف، ارزش .(33)است

شوود و محصوو  بوده، در فرآیندی اجتمواعی متولدود می

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

بوار بورای همیشوه ایجواد شوود،  ای نیست که یکپدیده

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

آن چه یوک خوانواده  راساس فرضیات مختلف در مورد

هووای کنوود، محققووان فهرسووتی از ویژگیرا مسووتحک  می

هوووای موفوووق سووواختاری و رفتووواری را دربووواره خانواده

اند. به غیر از تفاوت در نظ  و انظباط و آوری کردهجمع

رسد توافقی در مورد ابعاد اساسوی چش  انداز، به نظر می

هووا نشووان پژوهش .(35)یووک خووانواده سووال  وجووود دارد

دهند کوه انسوجام خوانوادگی بوا اضوارا  اجتمواعی می

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

 افزایش کارکرد سال  خانواده و میزان صومیمیت و اسوتقال 

ادراک شووده در خووانواده اصوولی، تعارضووات زناشووویی 

ه  چنین، به تبع روابط والدین با  .(39، 38)یابدکاهش می

نو، روابوط فرزنودان نیوز تحوت توأثیر قورار از یکدیگر، 
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خواهد گرفت. هر چقدر روابط زوجین با ه  صمیمی و 

دوستانه باشود، در ایجواد فضوای سوال  خوانوادگی موؤثر 

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

تواند بر نحوه تعامالت خواهرها و برادرها بوا خانواده می

 بووا توجووه بووه ادبیووات پووژوهش یکوودیگر اثرگووذار باشوود.

توان گفت تعارض والدین، کیفیت روابوط خوواهر و می

بینوی تواننود پویشهای فرزنود پوروری مویبرادر و سبک

جوانان باشند. با این حا ، کننده اضارا  اجتماعی در نو

ای بوه طوور آید که ماالعهاز پیشینه پژوهش چنین بر می

جامع به بررسی این متغیرها بوه صوورت یکجوا نارداختوه 

شوود. بوا است و در این زمینه خالء پژوهشی مشاهده می

این پوژوهش بوا هودف تعیوین توجه به مالحظات نظری، 

 های تعوارضهارتباط کیفیت روابط خانوادگی شوامل مؤلفو

های فرزند والدین، کیفیت روابط خواهر و برادر و سبک

)متغیور با اضارا  اجتماعی  بین()متغیرهای پیشپروری 

و نیز نقش واساه ای انسجام خوانواده در راباوه  مالک(

اضووارا  اجتموواعی بووین کیفیووت روابووط خووانوادگی و 

 طراحی و اجرا شد.
 

 ها روشمواد و 
توصوویفی از نووو،  روش ایوون پووژوهش تحقیقووات

 آموزانهمبستگی است. جامعه آماری دراین پژوهش دانش

های دخترانه شهرکرج بوود. از ایون میوان، کلیه دبیرستان

آمووزانی کوه در نفور از دانش 052طبق جدو  مورگان، 

 های تحصویلیدر تمامی رشوته 1395تا  1394سا  تحصیلی 

بوه  دانشوگاهی مشوغو های او ، دوم، سوم و پیشو پایه

 ایمرحلهای چندگیری خوشهتحصیل بودند، به روش نمونه

 32نفر بود که  082ها انتخا  شدند. تعداد کل آزمودنی

هایشووان و هووا بووه علووت نوواقص بووودن پرسشنامهنفوور از آن

این پوژوهش حوذف گردیدنود. در ایون فرزندی، از تک

های دخترانوه پژوهش بوه دلیول آن کوه تعوداد دبیرسوتان

هووا دشوووار و گیری از همووه آند و نمونووهشووهرکرج زیووا

گیری بر بوود، بورای انتخوا  نمونوه از روش نمونوهزموان

گیری مرحله ای استفاده شد. مراحل نمونوهای چندخوشه

های کلیوه دبیرسوتانبه این صورت بوود کوه ابتودا از بوین 

تصووادفی سوواده  دبیرسووتان بوه طووور 4دخترانوه شووهر کوورج، 

ها بوا توجوه بوه یون دبیرسوتانانتخا  شد؛ سا ، از بین ا

از هوور کووالس و  19آموووزان، هووا و دانشتعووداد کالس

 نفوور انتخووا  شوودند. 15الع تصووادفی، طووور کووامکووالس بووه

های ورود به پژوهش شامل موافقت آگاهانه جهت  ک

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

 لجنسیت یکسان )دختر(، و معیارهای خروج یا حذف شوام

فرزند بودن، از دست دادن یکی از والدین، طالق و تک

 ها بوود. مالحظواتاعتیاد والدین و مخدوش بودن پرسشنامه

اخالقی که در این پژوهش در نظر گرفته شد عبارت بود 

ها اطمینان خاطر داده شد کوه اطالعوات از این که به آن

شخصی آنان محرمانه حفظ خواهد شد و شرکت در این 

 ی برای آزمودنی در پی ندارد.چ ضررتحقیق هی
 

این پژوهش به شرح زیور  ابزارهای مورد استفاده در

 باشند:می

 1مقیووواس اضوووارا  اجتمووواعی بوووورای نوجوانووووان

(SASAهووا، گویووه اسووت کووه نگرانی 08شووامل : (41)؛

هوای ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان را در موقعیتترس

اجتماعی مختلف، ماننود تعامول بوا دوسوتان و تعامول در 

ها که در یک مقیواس کند. سؤا گیری میمدرسه اندازه

شوند، در دو زیرمقیاس بی  و گذاری میای نمرهدرجه 5

گویه و تونش  15د شناختی( )بع 0ترس از ارزشیابی منفی

گویوه  13)بعد رفتاری(  3و بازداری در برخورد اجتماعی

قوورار دارنوود. در پووژوهش گرانونوود، شوواکری، خوودایی 

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

توورس از ارزیووابی منفووی و توونش و بووازداری در برخووورد 

برابور اجتماعی و نمره کلی اضارا  اجتماعی به ترتیب 

 .(40)به دست آمد 83/2و  08/2، 84/2با 

ایون مقیواس  :( CTS) 4های تعارضمقیاس تاکتیک

توسط اشوتراوس بورای ارزیوابی خشوونت  1979در سا  

                                                 
1. Social Anxiety Scale for Adolescents  

2. Apprehension and fear of negative evaluation  

3. Tension and inlibition in social contact  

4. Conflict Tactic Scale 
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کالمی، روانی و جسومانی )فیزیکوی( تهیوه شوده اسوت. 

نفور از  0143اشتراوس پایوایی و روایوی مقیواس را روی 

های آمریکایی ارزیابی نمووده و بوا ضوریب آلفوای زوج

رای مقیاس خشونت بوه را ب 78/2کرونباخ پایایی حداقل 

 های تعارض یک ابزارتاکتیکمقیاس . (43دست آورد )

 سؤالی است که برای سنجش سه تاکتیک حول تعوارض 15

بوین اعضوای ( استد  ، پرخاشگری کالمی و خشوونت)

 «اسوتد  » زیرمقیواسنمورات . خانواده تدوین شده است

تعوووارض از  هوووایهوووای تاکتیکیوووک از مقیاس در هووور

با جمع  «پرخاشگری کالمی» ، نمراتEتا  Aهای پرسش

بووا جمووع  «پرخاشووگری فیزیکووی» و Jتووا  Fهای پرسووش

 بنابر اطالعات موجود، .آیدبه دست می Oتا  Kهای پرسش

هوای شش کوار تحقیقواتی، همسوانی درونوی زیرمقیواس

استد  ، پرخاشگری کالمی و پرخاشوگری فیزیکوی را 

ها مورد تأیید قرار روایی این پرسشنامه بار. کنندتأیید می

ضووریب آلفووا بوورای زیرمقیوواس  10 دامنووه .گرفتووه اسووت

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

 هوا ازضریب آلفا موجود است کوه دامنوه آن 10 کالمی

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

 اتو 40/2 هوا ازضریب آلفا موجود است که دامنه آن 17

 .(43)است 90/2

  1شووواخص راباوووه بوووا بووورادر و راباوووه بوووا خوووواهر

(IBR, ISR):  شاخص راباه با برادر و راباه با خواهر دو

گیری میوزان یوا سوؤالی اسوت کوه بورای انودازه 05ابزار 

بوا بورادران و خوواهران شدت مشکالت فرد در راباه او 

اند به جوز ایون کوه یکسان. ابزارها (44)استتدوین شده 

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

 10کند. این ابزار به ویژه برای کودکوان سون استفاده می

گذاری آن بر اسواس سا  به با  طراحی شده است. نمره

ر نظور گرفتوه ای دگزینوه 7مقیاس لیکرت و به صوورت 

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

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

اسوت. نمورات  72این زمینوه اسوت. دوموین نموره بورش 

                                                 
1. Index of brother and sister Relation 

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

کنود و فرد در این راباوه اسوترس شودیدی احسواس می

مابین، ا  بارزی وجود دارد که برای حل مشکل فیاحتم

نوعی خشونت در این راباوه اسوتفاده شوده اسوت. بورای 

هوای ارتبواط بوا بورادر و ارزیابی اعتبار آزموون شواخص

ای برخوردار العادهاز همسانی فوق 92/2خواهر با آلفای 

های راباوه بوا بورادر و خوواهر بوا ضوریب است. شاخص

ر، از روایوی محتوووایی، عوواملی و توویووا بویش 02/2روایوی 

 .(59)باشدای برخوردار میسازه

(: ایون مقیواس را FCS) 0انسجام خوانواده پرسشنامه

بر پایه بررسی متون موجود در زمینه همبستگی و با الهام 

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

ها در بررسی ایون پرسش است. آن 08مقیاس دارای این 

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

یری، ارتبوواط عوواطفی، روابووط گتعاموول، مکووان، تصوومی 

زناشویی و راباه والدین با فرزندان( کفایت این مقیواس 

ضوریب را برای ارزیابی انسجام خوانواده تأییود نمودنود. 

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

ضوریب  حاضرگزارش شده است. در پژوهش  79/2کرونباخ 

 .(32)آمددستهب 82/2کرونباخآلفای پایایی به روش

ایون ابوزار  (:BPSI) 3پرسشنامه سبک فرزند پروری

اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براسواس نظریوه 

دی و اقتودار از سه الگوی آزادگذاری، اسوتبدا« بامریند»

مناقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه هوای 

فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه ایون پرسشونامه 

( 1973توسووط دیانووا بامرینوود )موواده اسووت کووه  32دارای 

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

ماده  12ماده به شیوه استبدادی و  12آزادگذاری مالق، 

ر به شیوه اقتدار مناقی والدین در امر پرورش فرزند دیگ

پایایی این پرسشنامه را بووری  میزان. (47)می شودمربوط 

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

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

چنوین وی هو  . (48)کورداقتدار مناقی پدران را گزارش 

                                                 
2. Family Cohesion Scale 
3. Baumrind parental scale Index 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 15

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-10900-fa.html


   
 حسین کشاورز افشار و همکاران     

 11      6931، آبان  611دوره بيست و هشتم، شماره             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              

 پژوهشی

ر پرسشنامه گزارش کرده است کوه مسوتبد در مورد اعتبا

و اقتودار ( 52/2)بودن پدر راباه معکوس با آزادگذاری 

توسط اسوفندیاری او دارد. این پرسشنامه  (50/2)مناقی 

پایوایی  اسوفندیاریرد استفاده قرار گرفته است. مو( 1374)

، برای 2/09بازآزمایی این پرسشنامه را برای آزادگذاری 

کوورده گووزارش  2/73اقتوودار مناقووی ، و 2/77اسووتبداد 

 هوایها و روشهوا از شواخصجهت تحلیول داده .(49)است

های آموواری نظیوور فراوانووی، درصوود، محاسووبه شوواخص

ها و ضریب همبسوتگی گرایش مرکزی، پراکندگی داده

ای متغیرها از تحلیول پیرسون و برای بررسی نقش واساه

 SPSSافزار نرمها با استفاده از مسیر استفاده گردید. داده

 تجزیه و تحلیل شدند. Amosو 
 

 یافته ها
 آموزان آزمودنیشناختی دانشهای جمعیتویژگی

آموزان موورد ماالعوه تر دانشبدین صورت بود که بیش

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

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

 آمووزان سوا  او  دبیرسوتاندانشدند. مشغو  به تحصیل بو

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

هوای موورد ماالعوه بور فراوانی و درصد آزمودنیتوزیع 

تور پودران پایه تحصیالت پدران این گونه بود کوه بویش

دانش آموزان مورد ماالعه، دارای تحصویالت در مقاوع 

صوودهای بعوودی بووه درصوود( بودنوود. در 4/38کوواردانی )

ترتیووب تحصوویالت در مقوواطع کارشناسووی، زیوور دیووال ، 

فراوانوی و دیال  و کارشناسی ارشد دارای بودند. توزیوع 

هوای موورد ماالعوه بور پایوه تحصویالت درصد آزمودنی

مووادران نیووز نشووان داد کووه درصوود بووا تری از مووادران 

آموزان مورد ماالعوه، دارای تحصویالت در مقاوع دانش

درصد( بودنود. بعود از آن تحصویالت  0/33)کارشناسی 

درمقاطع دیال ، کاردانی، کارشناسی ارشد و زیردیال  به 

ی اطمینوان، های بعدی قرار داشتند. فاصلهترتیب در رده

میانگین و انحراف معیوار متغیرهوای پوژوهش حاضور در 

 اند.توصیف شده 1جدو  شماره 

 رهای پژوهش حاضرمیانگین و انحراف معیار متغی: 1جدول شماره 
 

 انحراف معیار میانگین فاصله اطمینان متغیر

 13/15 00/79 48-142 اضارا  اجتماعی 

 93/00 02/41 0-79 تعارض والدین

 85/8 70/43 10-00 خواهری-کیفیت راباه برادر

 17/5 54/83 04-100 انسجام خانواده

 17/5 14/32 5-41 سبک فرزند پروری سهل گیر

 95/4 50/09 10-40 وری مستبدسبک فرزند پر

 27/7 40/35 15-48 سبک فرزند پروری مقتدر

 

متغیرهوای  فاصله اطمینان، میانگین و انحراف معیوار

 نشان داده شده است. 1در جدو  شماره  پژوهش

، نتووای  موواتری  همبسووتگی بووین 0جوودو  شووماره 

بر این اساس، سوبک دهد. متغیرهای پژوهش را نشان می

تورین همبسوتگی بوا اضوارا  مستبد، بیشفرزند پروری 

های بعدی انسجام خانواده و تعوارض اجتماعی و در رده

والدین با اضارا  اجتماعی کودکان همبسوتگی دارنود. 

 با اضارا  سبک فرزندپروری مستبدو  بین تعارض والدین

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

 هر و برادر و انسجام خانوادهکیفیت روابط خوابین  چنینه 

همبستگی منفی معنادار وجود دارد با اضارا  اجتماعی 

(25/2>p.) دهند که بین سبک فرزنودپرورینتای  نشان می 

گیر و مقتدر والدین با اضارا  اجتمواعی فرزنودان سهل

راباه معناداری وجود ندارد. قبل از تحلیل فرضویه هوای 

نگی حضور هور یوک پژوهش و به منظور اطال، از چگو

از متغیرهووای معرفووی شووده در الگوووی کلووی، بووه عنوووان 

)نموودار  گورددنخستین گام، الگوی پیشنهادی ارائوه می

. سا  ضرایب مستقی ، غیر مستقی  و کل بوین (1شماره 

متغیرهای درونی و بیرونی بوه صوورت بورآورد پوارامتر، 

 شود.گزارش می tو  پارامتر استاندارد شده

 
ماتری  همبستگی بین متغیرهوای درونوی و بیرونوی  .2ه جدول شمار

 پژوهش
 

 7 0 5 4 3 0 1 متغیرها

       1 . تعارض والدین1

      1 100/2* خواهری -.کیفیت راباه برادر0

     1 103/2 217/2 . انسجام خانواده3

    1 280/2 248/2 -00/2** .سبک فرزند پروری سهل گیر4

   1 45/2** 12/2 15/2* -15/2** بد.سبک فرزند پروری مست5

  1 -07/2** -30/2** -229/2 -219/2 -19/2** .سبک فرزند پروری مقتدر0

 1 -277/2 31/2** 214/2 -01/2** -05/2** 14/2* .اضارا  اجتماعی7
 

*25/2>p          **21/2>p 
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 اضطراب اجتماعی

 تعارض

 خواهری -رابطه برادر

 خانواده انسجام

 سبک مقتدر

 سبک مستبد

 سبک سهل گیر

(0)0 
 (51/0 )50/0 

(51/0 

)51/0 

 (12/0-

)00/0- (15/0 

)02/0 

(55/0- )05/0- 

(03/0 

)52/5 

(01/0 

)00/0 

5/570  

3/111  

 1/73 

 7/12 

 2/12 

 01/10 

 2/570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بط خانوادگی با اضارا  اجتماعی دختران نوجوانکیفیت روا لگوی پیشنهادی ارتباطا :1نمودار شماره 
 

، میزان اثرات مستقی ، غیر مستقی  و 3جدو  شماره 

دهد. را نشان می tکل استاندارد شده و نیز ارزش کمیت 

تووان نشان داده شده برای هر مسیر، می tبر اساس ارزش 

ی اثور مسوتقی  کورد کوه مسویرهای فورض شوده مشاهده

ط خواهر برادری، انسوجام خوانواده تعارض، کیفیت رواب

 و سبک فرزندپروری مستبد بر اضارا  اجتماعی کودکوان

دار معنی دار است و برای سایر مسویرهای مسوتقی  معنوی

شود، مشاهده می 3گونه که درجدو  شمارهنیست. همان

ترین اثر مستقی  را متغیر سبک فرزندپروری مسوتبد بیش

ی غیوور مسووتقی  مسوویرها بوور اضووارا  اجتموواعی دارد.

تعارض و کیفیوت روابوط خوواهر بورادری بور اضوارا  

 اجتماعی نیز بررسوی شودند کوه البتوه معنوی دار نبودنود.

چنووین مسوویرهای مسووتقی  تعووارض و کیفیووت روابووط هوو 

خواهر و برادری بوه سومت انسوجام خوانوادگی بررسوی 

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

مستقی  و غیر مستقی  هور متغیور بور متغیور مجمو، اثرات 

 دهد.آن را تشکیل می 0Rوابسته اثرات کل و 

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

 مد  مفهومی
 

 2Rکل اثر غیرمستقی  اثر مستقی  جهت مسیر
 پارامتر

 استاندارد شده

T مسیرهای 

 مستقی 

 به روی اضارا  اجتماعی     

 45/0** 15/2 12/2 21/2 12/2 تعارض والدین

 -70/4** -00/2 -32/2 - -32/2 انسجام خانواده

 -00/3** -01/2 -31/2 19/2 -30/2 کیفیت روابط خواهر و برادر

 -59/1 -11/2 -31/2 - -31/2 سبک فرزند پروری سهل گیر

 90/5** 38/2 10/1 - 10/1 سبک فرزند پروری مستبد

 00/2 20/2 23/2 - 23/2 ی مقتدرسبک فرزند پرور

 به روی انسجام خانواده  

 24/2 221/2 - - 221/2 تعارض والدین

 -90/1 10/2 - - -19/2 کیفیت روابط خواهر و برادر
 

*25/2>p          **21/2>p 
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 پژوهشی

کیفیووت  ، الگوووی نهووایی ارتبوواط0نمووودار شووماره 

روابط خانوادگی با اضارا  اجتماعی دختوران نوجووان 

 دهد.معنی را نشان میا پ  از حذف متغیرهای بیر

داری در ی معنووینمووودار متغیرهووایی کووه راباووه در

تحلیل مسیر نداشتند حذف شده و فقط متغیرهای دارای 

روابط معنادار، یعنی تعارض والدین، انسجام خانوادگی، 

پوروری کیفیت روابوط خوواهر بورادری و سوبک فرزنود

 ها بر اضارا  اجتمواعیمستقی  آنمستبدانه، همراه با اثرات 

انود. در ایون نموودار، آورده شده و مد  نهایی را سواخته

ی خاای برآورد شوده اعداد با ی هر متغیر نشان دهنده

های هرکدام ازمتغیرها درتحلیل مسیر و اعداد روی فلش

ی اثور منتهی به متغیور اضوارا  اجتمواعی نشوان دهنوده

 باشد.جتماعی میمستقی  هر متغیر بر اضارا  ا

هوای نیکوویی بورازش ، شواخص4در جدو  شماره 

انود. هموان طوور برای مد  پژوهش حاضر گزارش شوده

های مربوووط بووه شووود مقووادیر شوواخصکووه مشوواهده می

نیکویی برازش مد ، برازش کامل مد  پژوهش حاضور 

کنند. به عبارت دیگر، الگوی موذکور بوا را مشخص می

ابوول تعمووی  بووه جامعووه ق 25/2پووذیرش احتمووا  خاووای 

 باشد.پژوهش می

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

 پژوهش حاضر
 

 شاخص
 معیار تفسیر و مقادیر

 مورد پذیرش

مقدار شاخص در 

 الگوی پژوهش حاضر

 95/2 5ک  تر از  (χ2/df)نسبت مجذور کای به درجه آزادی

 222/2 یا ک  تر 20/2مقادیر  (RMSEAریشه خاای میانگین مجذورات تقریب )

 295/2< 1 (GFI) شاخص نیکوئی برازش

 95/2< 1 (AGFIشاخص تعدیل شده نیکوئی برازش )

 295/2< 99/2 (NFI) شاخص برازش هنجار شده

 95/2< 1 (NNFI) شاخص برازش هنجار نشده

 295/2< 1 (CFI) ایمقایسه شاخص برازش

 95/2< 1 (IFI) شاخص برازش فزاینده

 

RMSEA :  Root Mean Square Error of Approximation 

GFI :  Goodness of Fit Index 

AGFI :  Adjusted Goodness of Fit Index 

NFI :  Normed Fit Index  

NNFI :   on-Normed Fit Index  

CFI :  Comparative Fit Index  

IFI :  Incremental Fit Index  

 

 کیفیت روابط خانوادگی با اضارا  اجتماعی دختران نوجوان الگوی نهایی ارتباط :2ر شماره نمودا

 اضطراب اجتماعی

 تعارض

 خواهری -رابطه برادر

 نوادهانسجام خا

 سبک مستبد

 (51/0 )50/0 

 (12/0-

)00/0- (15/0 )02/0 

(03/0 )52/5 

5/570  

3/111  

 1/73 

 

 2/12 

 

 2/570 
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هوور چقوودر نسووبت مجووذور کووای بووه درجووه آزادی 

(/df2X ک  تر از )ریشوه خاوای میوانگین مجوذورات 5 ،

تور، شواخص نیکوویی یوا کو  20/2( RMSEA1تقریب )

شووده نیکوووئی بوورازش (، شوواخص تعدیلGFI0بوورازش )

(AGFI3 شاخص برازش هنجوار شوده ،)NFI)4(شواخص ، 

 ای(، شواخص بورازش مقایسوهNNFI5برازش هنجار نشده )

(CFI0( وشاخص برازش فزاینده )IFI7 بوه )تر نزدیوک 1

بوه عبوارت باشند، مود  بورازش بهتوری خواهود داشوت. 

قابل  25/2دیگر الگوی مذکور با پذیرش احتما  خاای 

ذکر این نکته  زم است  شد.باتعمی  به جامعه تحقیق می

تووان بوه ها را به تنهوایی نمویکه هر یک از این شاخص

عنوان دلیلی بر برازندگی دانست یا بر عک ، بلکوه ایون 

 .(57)ها را باید در کنار یکدیگر تفسیر نمودشاخص

 

 بحث
میوزان اضوارا  هدف از پژوهش حاضور، بررسوی 

نوجوانوان از طریوق متغیرهوای  )متغیور موالک(اجتماعی 

تعوارض  شیوه فرزندپروری،کیفیت روابط خواهر و برادر،

و نیز بررسی نقش  بین()متغیرهای پیشو انسجام خانواده 

نتای  بوه  باشد.میای انسجام خانواده در این راباه واساه

 دست آمده نشان دادند که متغیر تعارض والدین اثر مسوتقی 

 معنادار بر روی اضارا  اجتماعی دارد، اموا اثور غیرمسوتقی 

گری تعارض والودین بور اضوارا  اجتمواعی بوا واسواه

انسووجام خووانواده در ایوون پووژوهش تأییوود نشوود. از سوووی 

ط خوواهر دیگر، اثرات مستقی  و غیرمستقی  کیفیت رواب

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  

های ایوون دهوود. یافتووهاجتموواعی فرزنوودان را کوواهش مووی

شود که کیفیت پژوهش برحسب این احتما ت تبیین می

                                                 
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 

 ای در شخصویت،راباه بین خواهرها و برادرها نقوش عموده

رشوود عوواطفی و اجتموواعی کودکووان و نوجوانووان بووازی 

ماالعات انجام شده دربواره کیفیوت روابوط  .(10)کندمی

ها دو دهند که اغلوب ایون راباوهخواهر و برادر نشان می

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

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

هوای خواهرهوا و برادرهوا را بوا چهار تبیین کوه درگیری

کننوود عبارتنوود از: او ، مشووکالت نوجوانووان موورتبط می

ری خواهر و برادر ممکن است به طوور مسوتقی  بوه درگی

افسردگی یا اضارا  منجر شود؛ دوم، کودکوان ممکون 

است تعوارض موجوود در روابوط خوواهر و بورادر را در 

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

به نوبه خود احتما ع در بروز مشکالتی از قبیل بزهکاری 

کودکانی که تعارض در روابط خواهر  نقش دارد؛ سوم،

کننود، در تنظوی  احساسوات خوود و و برادر را تجربه می

حل تعارض دچار مشکل خواهند شد؛ چهارم، بوا فورض 

وجووود درگیووری در راباووه دوطرفووه بووین خواهرهووا و 

هوای اجتمواعی و عواطفی برادرها، مشوکالتی در مهارت

های این ماابق با یافته. (17)فرزندان به وجود خواهد آمد

پوژوهش، هرچوه کیفیووت روابوط خووواهر و بورادر بووا تر 

د بوود. ایون یافتوه باشد، اضارا  اجتماعی ک  تر خواهو

( 0221)و همکواران  Johnsonهمسو بوا نتوای  پوژوهش 

است که نشان می دهد در میوان دانشجویان،کسوانی کوه 

روابط بین خواهر و برادر را منفی گزارش کرده بودنود، 

تور و سواوح بوا تر اضوارا  از حمایت اجتمواعی کو 

 .(52)اجتماعی برخوردار بودند

دهدکوه کیفیوت روابوط ماالعه انجام شده نشان موی

خواهر و برادر بوا اضوارا  اجتمواعی همبسوتگی منفوی 

فیوت روابوط دارد؛ اما، پرسش اصلی این است که آیا کی

خواهر و برادر با اضارا  اجتماعی فرزندان یک راباوه 

خای ساده است یا سایر متغیرهوای مربووط بوه تعوامالت 

تواننوود در ایوون راباووه نقووش میووانجی ایفووا خووانوادگی می

نمایند؟ مرور ادبیات پژوهش حاکی از وجود ارتباط بین 

کیفیت روابط خواهر و برادر با انسجام خانوادگی است، 
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 پژوهشی

رچه پژوهشی که مستقیماع تأثیر کیفیت روابط خواهر و اگ

برادر بر انسجام خانواده را مورد ارزیابی قرار دهد، یافت 

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

ای انسووجام خووانواده در ادبیووات پووژوهش، نقووش واسوواه

راباه بوین کیفیوت روابوط خوواهر و بورادر بوا اضوارا  

بررسی قرار گرفت و تأیید شد. در تبیوین  اجتماعی مورد

توان گفت که خانواده تأثیر بسیار زیادی بور این یافته می

روابط کیفیت روابط صمیمانه فرزندان با دیگران داشته و 

 ای مهوو  بوورای یووادگیریمیووان اعضووای خووانواده، تجربووه

فردی سال  به حسوا  های اجتماعی و روابط بینمهارت

تر باشد، اضارا  نسجام خانواده بیشآید. لذا هرچه امی

اجتماعی فرزندان ک  تر خواهد بوود. در میوان تعوامالت 

نامناسوب روابوط اعضوای خوانواده بوا یکودیگر، کیفیوت 

خواهر و بورادر از اهمیوت زیوادی برخووردار بووده و بوه 

 عملکرد تحصیلی و مشکالت روانشناختی مانند افسردگی

چنین این نتای  . ه (30)شودمصرف مواد منجر میو سوء

باشود، موی( همسوو 0213و همکاران ) Buistهای یافتهبا 

بوا  هواییها در تحقیقات خود نشان دادنود در خانوادهآن

تووری از یکوودیگر ، اعضووا حمایووت بوویشهمبسووتگی بووا 

توری بویشکنند، احسواس نزدیکوی و گرموی دریافت می

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

گذارنوود و اضووارا  فیزیکووی می -صوومیمیت روانووی

 چنین پوژوهشه  .(32)نمایندتری را تجربه میاجتماعی ک 

Johnson ( نشووان داد کووه همبسووتگی 0221و همکوواران )

خانواده با شاخص های عدم سازگاری )احساس تنهایی، 

اضارا  و اجتنا  اجتماعی( در میان نوجوانان راباه ی 

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

تنهایی، اضارا  و اجتنا  اجتماعی جلوگیری کورده و 

منجر به عدم گرایش و وابستگی شدید به روابط با افوراد 

نتووای  پووژوهش سووامانی و شووود. ه میخووارج از خووانواد

( نیوز نشوان داد افورادی کوه همبسووتگی 1392همکواران )

تری را تری داشتند، مشکالت عاطفی ک خانوادگی بیش

نشان دادند و برعک  افرادی که همبسوتگی خوانوادگی 

توری را نشوان تری داشوتند، مشوکالت عواطفی بویشک 

( 0222و همکوواران ) Kagerطووور کووه همووان .(00)دادنوود

هایی که در آن ها میوزان همودلی نشان دادند که خانواده

 هک  است،کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی پوایینی را تجربو

توری فوردی خوود مشوکالت بویشکرده و در روابط بین

 .(42)دارند

 (11،03،04،34)های قبلویماالعه حاضر در بسط پژوهش

نشووان داد کووه تعووارض زناشووویی بووه عنوووان یووک عاموول 

کننده افزایش خار ابوتال بوه بینیتواند پیشزا، میاسترس

طور کلی فرض بر این است  بهاضارا  اجتماعی باشد. 

واده، اثورات مسوتقیمی بور ایجواد که کیفیت روابوط خوان

اخووتال ت عوواطفی، رفتوواری و اجتموواعی فرزنوودان دارد. 

ساز رفتار سازگارانه انسان در محویط دانی  آنچه زمینهمی

باشد، کیفیت مالو  و سال  عواملی زندگی خویش می

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

ده شووکل داده در اولووین محوویط اجتموواعی یعنووی خووانوا

اده در برگیرندة محیط هنگامی که فضای خانو. (04)است

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

توانود موجوب رشود و پیشورفت اعضوای خوانواده شوود. 

ارتباط زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده و اختال  در 

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

، نوجوانانی کوه در معورض بر اساس بسیاری از ماالعات

انوود، ناسووازگاری زناشووویی افراطووی والوودین قوورار گرفته

انود. ایون تری را تجربوه کردهمشکالت روانشناختی بیش

ونی نوجوانان معضالت ناشی از ناسازگاری والدین را در

کوورده و مسووتعد ابووتال بووه مشووکالت سووالمتی )از قبیوول 

اضارا  و افسردگی( و ه  چنین ناسازگاری در روابط 

 .(03)شونداجتماعی )مانند پرخاشگری( می

های های پژوهش نشان داد کوه از میوان سوبکیافته

توورین بوویش فرزنوود پووروری، سووبک فرزنوودپروری مسووتبد

 باشوود. ایوون همبسووتگی را بووا اضووارا  اجتموواعی دارا می

(، 1394گرجووی و همکوواران )هوواییافتووه همسووو بووا یافتووه

زا بودن این سبک فرزند پروری بووده دهنده مشکلنشان

و اضووارا  کودکووان و نوجوانووان در خووانواده را زیوواد 

چنوین نشوان داد کوه سوبک کند. نتوای  پوژوهش هو می
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گیور والودین بوا اضوارا  اجتمواعی سوهلفرزند پروری 

همسو با ایون یافتوه،  .(34)داری نداردفرزندان راباه معنی

( نشوان داده اسوت 0227و همکاران ) McLeodپژوهش 

های والودگری منفوی منجور بوه که اشکا  خفیف سبک

هووای هیجووانی در نوجوانووان، بووه ویووژه اضووارا  اخووتال 

ای بوه هوا چنوین نتیجوهاموا در هموه پژوهش .(09)شودمی

و  Easterدسووت نیامووده اسووت. در پووژوهش فوورا تحلیوول 

گیر سوبب های والودگری سوهل(، شیوه0215همکاران )

توسعه اضارا  اجتماعی گردید. در این پژوهش نشوان 

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

هوای اضوارا  نشوانهگرفوت، بوا توجهی را در بر مویبی

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

انگاری والدین در جامعه غربی با جامعه موا متفاوت سهل

گیری در جامعه وت فرهنگی موجود باشد که سهلو تفا

ایرانی را با اضارا  اجتماعی والدین ارتباط نداده است. 

گیر، در ایون پوژوهش عالوه بر سبک فرزندپروری سهل

راباووه معنوواداری بووین سووبک فرزنوودپروری مقتوودر بووا 

اضارا  اجتماعی به دست نیامد. احتما ع والدین دارای 

نوه فشوار خاصوی بور فرزنودان سبک فرزندپروری مقتدرا

هوای ترین نو، سبککنند و در واقع سال خود وارد نمی

دار نشودن باشود، بنوابراین انتظوار معنویپروری مویفرزند

 رفت.راباه می

 هایهایی نظیر وجود تفاوتاین پژوهش با محدودیت

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

هوای های ذاتی و تفاوتاناییموضو، و بهره هوشی(، تو

پیشونهاد رو بوود. روبوه هوااجتماعی و فرهنگوی آزمودنی

شود به منظور ارزیابی تأثیر روابط خواهرها و برادرها می

های آموزشی بر روی اضارا  اجتماعی نوجوانان، شیوه

و درمانی مانند آموزش رفتاری به فرزنودان انجوام شوود. 

ل از ایوون پووژوهش، چنووین بوورای تعمووی  نتووای  حاصووهوو 

های بالینی و با حج  بیش تور و در هایی با نمونهپژوهش

نظر گرفتن متغیرهایی مانند جن ، ترتیوب تولود، تعوداد 

اقتصوادی و  وفرزندان خانواده، سوا  متفواوت اجتماعی

 های بهداشتتوان دربرنامهمی .میزان تحصیالت انجام گیرد

ارتقووابخش  روانووی بووه عنوووان یووک راهبوورد پیشووگیرانه و

 ویوژه کسوانیسالمت روانی، برای تمامی زنان و مردان و به 

که در آستانه ازدواج هستند، آموزش روابط والودین در 

نظر گرفت تا والدین آگاه بتوانند ه  در ارتقای سالمت 

روانی فرزندان و ه  در پیشگیری از اختال ت روانوی و 

ات کموی کوه ماالعوبا توجه به ایون .رفتاری موفق باشند

 ی تأثیر روابط خواهر و برادر بر اضارا  اجتمواعیدرباره

گری انسوجام و کیفیت روابط خواهر و بورادر بوا واسواه

 خانواده بر میزان اضارا  اجتماعی صوورت گرفتوه اسوت،

 تری انجام شود.های بیش زم است در این زمینه پژوهش
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