
  17...../  نقش  متغیرهاي والد و کودك در مدل ساختاري

 

 
 
 

 

 

  اضطرابی کودکان نقش  متغیرهاي والد و کودك در مدل ساختاري

  5، شیرین زینالی4زینب خانجانی،  3، مجید محمود علیلو2، جلیل باباپور1حمید پورشریفی

  چکیده 

هدف اصلی این پژوهش مدل سازي ساختاري اضطراب کودکان بر اساس  متغیرهاي والد و کودك بود.  :هدف

پسر) 129دختر،  150دانش آموز ( 279باشد. در این پژوهش : روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی میروش

ساله  مدارس شهر تبریز به روش نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي  12-13

اي و نشانه هاي اضطراب را تکمیل نمودند. همچنین شخصیت آیزنگ، حساسیت اضطراب، راهبردهاي مقابله

اورهاي والدین را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار کودك و ب-والدین نیز پرسشنامه هاي رابطه والد

کودك و -: نتایج نشان داد ویژگی هاي شخصیتی کودك، رابطه والدهایافتهبررسی شدند.  SPSSلیزرل و 

اي باورهاي والدین به واسطه متغیر درون زاد اول حساسیت اضطراب و متغیر درون زاد دوم راهبردهاي مقابله

) و RMSEA =05/0بین معناداري براي نشانه هاي اضطراب کودك هستند. شاخص برازندگی تطبیقی (پیش 

کند که : این مدل مشخص میگیرينتیجه) مطلوب شدند. CFI=93/0متوسط باقیمانده استاندارد شده (

باورهاي کودك و -اي کودك و همچنین رابطه والدمتغیرهاي شخصیت، حساسیت اضطراب و راهبردهاي مقابله

 مسیرهاي مهمی در اضطراب کودك هستند. والدین 

کودك، باورهاي والدین، حساسیت اضطراب، -ویژگی هاي شخصیتی کودك، رابطه والد: کلیدي هايهواژ

   اي و نشانه هاي اضطراب کودكراهبردهاي مقابله

  

  

  

  

                                                           
1
 استاد و هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز 
2
 استاد و هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز 
3
 استاد و هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز 
4
 استاد و هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز 
5
 email: shirinzeinali@yahoo.comنده مسئول، دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه تبریز.نویس 
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  مقدمه

کند و عملکرد نقش مهمی بازي میزا هاي استرسعنوان یک بیماري روانی، در اکثر موقعیتاضطراب به

سازد. در این میان اختالالت اضطرابی کودك و نوجوان به عنوان یک طبقه فرد را دچار مشکل می

 اي مطالعه 11 در ).2003 ،1(اسپنس، مایک، ناتا و واتزر است تشخیصی سالمت روان را متاثر ساخته

 کودکان روي اضطرابی هاي یوع اختاللش میزان خصوص ) در2006( 2مک نیکوي و دوبلري هاتون، که

  درصد گزارش نمودند.41و حداکثر میزان شیوع را  6/2انجام دادند،حداقل میزان شیوع  سال 12 زیر

کودك به عنوان یکی از عوامل -هاي والدگري و رابطه مادري گسترده اي از مطالعات بر سبکمجموعه

). مطابق مدل اضطراب 2008، 3هاتون-و کارترایتاند (کاالگر موثر در اضطراب کودکان تاکید کرده

اي ) در اضطراب کودکان، مفاهیم مراقبت و کنترل والدین اهمیت برجسته1998( 4چوربیتا و بارلو

برند، زمینه اضطراب کار میهکودکی خود، مراقبت و کنترل نامناسبی ب-دارند. والدینی که در روابط والد

گیري برخی مطالعات بر نقش شناخت ها و باورهاي والدین در شکل دهند.را در کودك خود افزایش می

) مطابق مدل پردازش اطالعات بیان 2008( 5اند. میکو و ارهنریچو تداوم اضطراب کودك تاکید نموده

دارند که باورها و شناخت هاي والدین کودکان مضطرب حاوي این است که کودکشان راهبردهاي می

براي مواجهه با اضطراب ندارند و معتقدند که کودکشان عمدتا از مواجهه با  مقابله اي مناسب و کافی

هاي ). منظور از مهارت1996، 6زا اجتناب می کند (بارت، راپه، دادس و رایانموقعیت هاي اضطراب

 تواند می و است عاطفی و شناختی، رفتاري ابعاد شامل و بوده مشکالت با افراد مقابله يمقابله، شیوه

؛ نقل از 2008 شود (سارافینو، حل انجام راه يارائه بدون مشکل با سازگاري یا حل مشکل با اههمر

هاي شخصیتی می باشد. ). از دیگر عوامل موثر در اضطراب، ویژگی1391چی، فتحی و آزادفالح، قهوه

می نماید رنجویی باال فرد را مستعد اضطراب آیزنگ مطرح می نماید ترکیب درونگرایی باال و روان

) در مطالعه سبب شناسی 2012( 8گیمبک و فارال- ). واترز، زیمر2005، 7(لزنوینگر و کالرکین

رنجویی، کودك را مستعد اختالالت اضطرابی کودکان، به این نتیجه دست یافتند ویژگی شخصیتی روان

 در دخیل شناختی ي روان ها مؤلفه از کند. یکیهاي منفی  و در نتیجه اختالالت اضطرابی میهیجان

                                                           
1 Spence, Mike, Nauta, Watzer 
2 Hatton, McNicol, Doubleday 
3 Gallagher, Cartwright-Hatton 
4 Chorpita  & Barlow 
5 Micco & Ehrenreich 
6 Barrett, Rapee, Dadds, & Ryan 
7 Lenzenweger, Clarkin 
8 Waters,  Zimmer-Gembeck, Farrell 
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 در که است هاي فردي تفاوت سازه یک اضطرابی است. حساسیت 1حساسیت اضطرابی اضطراب، ایجاد

 سرگیجه) نفس، تنگی قلب، ضربان انگیختگی اضطرابی (افزایش با که بدنی هاي نشانه از فرد آن

-آسیب بالقوة پیامدهاي به هااین نشانه که شود می ناشی عقیده این از اصوالً و ترسد می مرتبط است،

). همچنین این 2003، 2دیوید و کارول جونادن، شود (دیکان، می منجر و بدنی شناختی اجتماعی، زاي

عقیده نیز وجود دارد که ویژگیهاي شخصیتی نیز بر حساسیت اضطراب تاثیر گذار باشد. به عنوان نمونه 

رنجویی) احتماال حساسیت شخصیتی روانهاي منفی (ویژگی فردي با گرایشی ژنتیکی تجربه هیجان

). در مطالعه حاضر با 1999 ،3اضطراب باالیی را تجربه خواهد نمود (کاکس، بارگر، تیلور، فونتس و راس

توجه به اهمیت چند جانبه اضطراب در کودکان، به تحلیل روابط ترکیبی از متغیرهاي مهم در شکل 

ه پژوهشی عنوان شده، این سوال مطرح می گردد روابط شود. بر مبناي پیشینگیري آنها پرداخته می

کودك، ویژگیهاي شخصیتی کودك و باورهاي والدین با واسطه گري حساسیت -ساختاري  رابطه والد

  باشد؟هاي اضطراب در کودکان میاي قادر به تبیین نشانهاضطراب و راهبردهاي مقابله

  رد مدل پیشنهادي زیر را مورد بررسی قرار دهد.بر مبناي توصیفات ارائه شده، پژوهش حاضر سعی دا

 

  کودك اضطراب يشنهادیپ مدل. 1 شکل

اي، با گري حساسیت اضطراب و راهبردهاي مقابلههاي شخصیتی  کودك، از طریق واسطهویژگی -1

  اضطراب کودك رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد.

اي، با اضطراب کودك گري حساسیت اضطراب و راهبردهاي مقابلهواسطهباورهاي والدین، از طریق -2

  رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد.

                                                           
1 Anxiety Sensitivity 
2 Deacon, Jonathan, Carol & David 
3 Coxa, Borger,Taylor , Fuentes, Ross 
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اي، با اضطراب گري حساسیت اضطراب و راهبردهاي مقابلهکودك، از طریق واسطه- رابطه مادر -3

  کودك رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد.

اي، با اضطراب کودك رابطه مستقیم و راهبردهاي مقابلهگري حساسیت اضطراب، از طریق واسطه-4

  غیرمستقیم دارد.

  اي با اضطراب کودك رابطه دارد.راهبردهاي مقابله-5

  تحقیقروش 

ها از نوع تحقیقات همبستگی بوده و به واسطه تحلیل مطالعه حاضر با توجه به نحوه گردآوري داده

).  جامعه 1391آید (میرز، گامست و گاینو، ه شمار میهاي علی بروابط ساختاري متغیرها جزء پژوهش

ساله شاغل به تحصیل شهرستان تبریز در سال  13الی 12آماري در پژوهش حاضر، کلیه کودکان 

- اي، نمونهاي چند مرحلهخوشه که از این میان با استفاده از روش نمونه گیري بود 1393- 94تحصیلی 

. مبتنی بر آمار ارائه شده از واحد آمار آموزش و پرورش استان تگرفاي انتخاب و مورد مطالعه قرار 

نفر 1000 ساله غیرانتفاعی ناحیه سه شهر تبریز حدود 12- 13بایجان شرقی، تعداد دانش آموزان آذر

نفر بود که با در نظر گرفتن مشکالت  278. بر طبق فرمول کوکران تعداد نمونه انتخابی حدودا بود

  آموز انتخاب شد.  دانش 300نمونه گیري 

 شد، ساخته 1997سال در همکاران و مارچ توسط که مقیاس کودکان: این اضطراب چندبعدي مقیاس

 تا 8 سنی گروههاي در هاي اضطرابنشانه ارزیابی براي و دارد گویه 39 که است خودگزارشی ابزار یک

 (هرگز،  سه تا صفر از لیکرت اي چهار درجه مقیاس یک مبناي بر هرگویه شود. می استفاده سال 19

 که کند می گیرياندازه را بعد چهار این مقیاس شود. می گذارينمره همیشه) و اوقات گاهی بندرت،

هاي جسمانی است (کینجري، نشانه آسیب و از اجتماعی، اضطراب جدایی، اجتناب اضطراب شامل

و  87/0 آلفاي ضریب مقیاس کل ) براي2006(  2ایوارسون مطالعه ). در2009، 1بارستین و گینزبرگ

، 71/0، 64/0اضطراب  و آسیب از اجتناب جسمانی، هاي نشانه اجتماعی، اضطراب مقیاسخرده براي

) اعتبار بازآزمایی و همسانی 1391دست آمد. مشهدي، سلطانی، میردروقی و بهرامی (هب 83/0و  84/0

زارش کردند.  همچنین آنها همبستگی این مقیاس را با گ 79/0و  48/0درونی کل مقیاس را به ترتیب 

                                                           
1 Kingery, Ginsburg & Burstein  
2 Ivarsson 
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گزارش  02/0و  38/0مقیاس اضطراب آشکار کودکان و مقیاس افسردگی کودکان به ترتیب برابر با 

 نمودند که بیانگر روایی همگرا و واگراي مقیاس مذکور است. 

 شامل و شد ساخته 1995 سال در بار اولین براي  پیانتا توسط مقیاس این کودك: -والد رابطه مقیاس

 توسط مقیاس این سنجد.کودك می با آنها رابطه مورد در را والدین ادراك که باشد ماده می 33

 روایی و ) ترجمه1392قنبري، نادعلی و سیدموسوي،  ،(نقل از خداپناهی1386  سال در طهماسیان

تعارض،  هاي حوزه شامل مقیاس این .است ارزیابی شده متخصصین مناسب توسط نیز آن محتوایی

 پایایی از 84/0و  69/0، 46/0کرونباخ  آلفاي ضرایب کدام با هر که باشد وابستگی و رابطه مثبت می

 آن نمره گذاري و است دهی گزارش خود یک ابزار کودك -والد رابطه مقیاس بودند. برخوردار مناسبی

 صدق نمی قطعاً براي 1 نمره و کند می صدق قطعاً براي 5 لیکرت (نمره اي درجه 5 مقیاس اساس بر

  ).2006(تایلو،  باشد می کند،

) 2002، 1) (ناتا، بوگلس و اسکویلندPBQ-ACپرسشنامه باورهاي والدین: پرسشنامه باورهاي والدین(

یک ابزار خودگزارشی باورهاي والدین در زمینه اضطراب کودك و توانایی  استفاده کودك از راهبردهاي 

صورت لیکرت (صفر=درمورد من هماده بوده و نمره گذاري آن ب 45ت. پرسشنامه شامل اي اسمقابله

=کامال در مورد من صدق می کند) می باشد. نمره باال نشانگر باورهاي 10اصال صدق نمی کند، تا 

باور غیرمنطقی را نشان می دهد: نگرانی از  4غیرمنطقی بیشتر است. تحلیل عاملی یک نمره کلی و 

 2هاي بدنی، نگرانی از نشانه هاي روانی، راهبرد مقابله و نگرانی مادر. هرن، این آلبون و اشنایدرنشانه 

تخمین زدند. آنها  89/0و براي پدران  90/0) در مطالعه خود آلفاي کرونباخ ابزار را براي مادران 2013(

اند. میزان آلفاي کرونباخ نمودهروایی صوري این ابزار را با استفاده از ارزیابی متخصصان مناسب توصیف 

 دست آمد.هب 83/0مقیاس در مطالعه حاضر

 توسط آیزنگ ساخته شد. 1964پرسشنامه شخصیت آیزنگ: پرسشنامه ي شخصیتی آیزنگ در سال 

سؤال  12سؤال و تغییر و جایگزینی  9)، با اضافه کردن JEPQپرسشنامه شخصیت نوجوانان آیزنک(

. پس از ه استنفر از دانش آموزان پسر تهرانی اجرا شد 1019زان دختر و نفر از دانش آمو 1171روي 

 روانپریش خوییسؤال به  5سؤال به برونگرایی و  4انجام تغییرات الزم در سؤال ها و اضافه کردن 

. قابلیت اعتماد مقیاس هاي شخصیت بر حسب ضریب آلفاي تهیه گردید JEPQسؤالی  90پرسشنامه 

                                                           
1 Nauta, Bögels, & Siqueland 
2 Herren, In-Albon , Schneider 
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برحسب ضریب آلفاي  عامل ها  اعتباردست آمد. ضریب هدد در سطح قابل قبولی بکرونباخ و آزمون مج

  ).1386دست آمده است (رحیمی نژاد، هب 84/0تا  74/0کرونباخ معادل 

گویه بوده و گرایش بدنی و شناختی فرد را  18مقیاس حساسیت اضطراب کودکان: این مقیاس شامل 

اي (هیچ، در یک مقیاس لیکرت سه درجه پرسشنامهکند. به موقعیت هاي خطرناك ارزیابی می

آید. میزان آلفاي دست میهتاحدودي و بسیار) نمره گذاري شده و یک نمره کلی از حساسیت اضطراب ب

گزارش شده است (تسائو، لو، میزر، کیم، تورك و 62/0و روایی دونیمه سازي  87/0کرونباخ این مقیاس 

  آمد.دست هب 93/0اخ مقیاس در مطالعه حاضر). میزان آلفاي کرونب2006، 1زلتر

رفتارهاي کنارآمدن کودکان  مقیاس اي و رفتارهاي کنارآمدن کودك:مقیاس راهبردهاي مقابله

)CCBQ(  انحراف سوال طراحی شده و سه سبک مقابله اي  16تا  10سوال براي طیف سنی  57شامل

سنجد. را می بهبود آن و کنارآمدن ویرانگراز مشکل به سمتی دیگر، کنارآمدن با مشکل در جهت 

سال، همسانی درونی آلفاي کرونباخ  12الی  8کودك  525) در مطالعه خود بر روي 1995( 2فدرویس

گزارش نمود وضریب اعتبار دونیمه سازي نیز مناسب گزارش گردید. همچنین  85/0تا  56/0را بین 

قبول گزارش گردید. در مطالعه حاضر میزان آلفاي  روایی صوري این ابزار با ارزیابی متخصصان قابل

  آمد.دست هب 83/0کرونباخ مقیاس 

  تحقیقهاي یافته

  .است شده ارائه روي اضطراب کودك بر گانه متغیرهاي پنج مسیر ضرایب 1 شماره جدول در

، p=001/0کودك با حساسیت اضطراب(-همانطوریکه در این جدول نشان داده شده است رابطه والد

22/0=B) راهبردهاي مقابله ،(001/0=p ،25/0=B) 05/0) و اضطراب کودك=p ،02/0=B تغییر مثبت (

  معنادار دارد.

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Tsao, Lu, Myers, Kim,  Turk, and Zeltzer 
2 Fedorowicz 
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  ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه: 1جدول

-رابطه والد  اضطراب  متغیر

  کودك

ویژگیهاي 

  شخصیتی

روانپریش   برونگرایی  روانرنجویی

  گرایی

باورهاي 

  والدین

حساسیت 

  اضطراب

                -  اضطراب

              -  69/0**  کودك-رابطه والد

            -  5/0**  5/0**  شخصیتی هايویژگی

          -  13/0*  14/0*  - /45**  روانرنجویی

        -  - 28/0**  73/0**  - 1/0  38/0**  برونگرایی

      -  **24/0  - 18/0**  68/0**  15/0*  20/0**  روانپریشگرایی

    -  - 19/0**  - 33/0**  41/0**  4/0**  2/0*  4/0**  باورهاي والدین

  -  38/0*  17/0**  -60/0**  37/0**  3/0*  21/0*  32/0*  حساسیت اضطراب

  15/0**  22/0**  - 09/0  - 23/0**  19/0*  -13/0*  26/0**  35/0**  راهبردمقابله

P 001/< Pو ** 05/< * 

، p=001/0( اضطرابکودك با حساسیت - همانطوریکه در این جدول نشان داده شده است رابطه والد

22/0=B) راهبردهاي مقابله ،(001/0=p ،25/0=B) 05/0) و اضطراب کودك=p ،02/0=B تغییر مثبت (

  معنادار دارد.

)، راهبردهاي p ،1/0=B=05/0( همچنین ویژگی شخصیتی کودك با حساسیت اضطراب 

ویژگی شخصیتی  ) تغییر مثبت دارد.p ،01/0=B=05/0) و اضطراب کودك (p ،3/0=B=05/0مقابله(

) با حساسیت اضطراب تغییر منفی معنادار دارد. روانرنجویی و روانپریش p ،5/0 -=B=001/0برونگرایی (

) با حساسیت اضطراب تغییر مثبت معنادار دارد. p ،2/0=B=001/0)  نیز (p ،005/0=B=05/0گرایی (

ر منفی معنادار دارد. روانرنجویی مقابله تغیی ) با راهبردp ،3/0 -=B=001/0ویژگی شخصیتی برونگرایی (

)001/0=p ،3/0=Bبا  راهبرد مقابله تغییر مثبت معنادار دارد. همچنین متغیر هاي روانرنجویی  ( 

)001/0=p ،3/0=B001/0( )، برونگرایی=p ،2/0-=B001/0( ) و روانپریش گرایی=p ،07/0-=B با (

، p=05/0( والدین با حساسیت اضطراب نشانه هاي اضطراب کودك رابطه معنادار دارند. باورهاي

3/0=B001/0( )، راهبردهاي مقابله=p ،4/0=B001/0( ) و اضطراب=p ،1/0=B تغییر مثبت دارد. در (

) با p ،1/0=B=001/0( ) و راهبرد مقابلهp ،4/0=B=05/0( نهایت اینکه متغیرهاي حساسیت اضطراب

  دارند.اضطراب کودك تغییر مثبت 

چنانکه پیشتر عنوان شد جهت برازش مدل نظري با مدل اندازه گیري شده از روش مدل یابی معادالت 

ساختاري استفاده گردید. در این راستا ابتدا متغیرهاي ویژگی شخصیتی کودك، باورهاي والدین و 
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تغیر کودك به عنوان متغیرهاي برون زاد مکنون و متغیر حساسیت اضطراب به عنوان م- رابطه والد

عنوان متغیر درون زاد مرتبه دوم و متغیر نشانه هاي درون زاد مرتبه اول و راهبردهاي مقابله به

وارد معادله شدند. نتایج مدل یابی و مسیرهاي  اضطرابی کودك به عنوان متغیر درون زاد مرتبه سوم

ا دایره و نشانگرها با ارائه شده است. در این نمودار سازه هاي نهان ب 2ساختاري در مدل شماره -علی

  شاخص هاي شناخته شده برازش مدل را نشان می دهد. 2مربع ترسیم شده اند. جدول شماره 

  شاخص هاي نیکویی برازش مدل معادالت ساختاري اضطراب کودك - 2جدول

RMSEA X2  df  X2/df  P  GFI  AGFI  CFI  NFI  RFI  TLI  

04/0  32/1138  322  5/3  001/0  95/0  94/0  95/0  93/0  94/0  95/0  

ساختاري نشان می دهد که مدل اندازه گیري شده با مدل –رهاي روابط علی یمندرجات مدل مس

در حد مطلوب   )RMSEAنظري برازش مطلوب دارد چرا که ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (

ی برازش ) قرار دارد. شاخص نیکوی5در حد مطلوب (کمتر از  X2/df) قرار دارد. نسبت 06/0(کمتر از 

)GFI(، ) شاخص نیکویی برازش اصالح شدهAGFI(،  شاخص برازش تطبیقی، شاخص برازش هنجار

) 90/0)در حد مطلوب (بیشتر از  TLIلویس (- ) و شاخص تئکرRFIشاخص برازش نسبی ( ،)NFIشده (

  قرار دارند. 

)، کیفیت Y ،001/0=p=42/0ساختاري ویژگیهاي شخصیتی کودك (-، روابط علی2مبتنی بر نمودار 

) با نشانه هاي اضطراب Y ،05/0=p=29/0) و باورهاي والدین(Y ،001/0=p=52/0کودك(- روابط والد

ساختاري ویژگیهاي -کودك به واسطه حساسیت اضطراب معنی دار است، همچنین روابط علی

ي )،  باورهاY ،001/0=p=61/0کودك(-)، کیفیت روابط والدY ،001/0=p=66/0شخصیتی کودك (

هاي اضطراب کودك به ) با نشانهY ،001/0=p=52/0) و حساسیت اضطراب (Y ،001/0=p=60/0والدین(

، Y=41/0چرا که مسیرهاي علی ویژگیهاي شخصیتی( واسطه راهبردهاي مقابله معنی دار است، 

001/0=p(، کیفیت رابطه والد-) 49/0کودك=Y ،001/0=p)57/0) و باورهاي والدین=Y ،001/0=pبر  ( 

، Y=52/0نشانه هاي اضطراب کودك معنی دار است و مسیرهاي اثر علی حساسیت اضطراب (

001/0=p) 59/0) و راهبردهاي مقابله=Y ،001/0=p بر نشانه هاي اضطراب کودك از نظر آماري معنی (

  دار است.

  بحث و نتیجه گیري

ر ایرانی و غیر ایرانی هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ویژگی هاي شخصیتی در دانشجویان ورزشکا

نفر  130نفر ( 280دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) است. بدین منظور نمونه اي آماري متشکل از 
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انتخاب شدند. در این  یمنی) به عنوان نمونه پژوهش نفر 30و ، نفر سوري 40نفر افغانستانی، 80ایرانی، 

تجدید نظر شده پرسشنامه پنج عامل بزرگ (فرم کوتاه  NEO-FFIشخصیتی  پژوهش از پرسشنامه

  .شد ) استفاده1992ومک کري ( شخصیتی)کاستا

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که مدل حاضر به منزله یک مدل نسبتا خوب و برازنده می باشد. 

(وارترز و  هاي پژوهش هاي قبلی هماهنگی داردرابطه بین سازه هاي نهان درونزا و برونزا با یافته

) رابطه معنادار بین ویژگی هاي شخصیتی، باورهاي والدین 1999؛ کاکس و همکاران، 2008مکاران، ه

هاي اضطراب در مطالعات اي و نشانهکودك با حساسیت اضطراب، راهبردهاي مقابله- و رابطه والد

  تائید شده است. نیز پیشین 

  

  مدلضرایب برآورد شده استاندارد نشانگرها و سازه هاي : 2شکل

ضرایب مسیر برونگرایی، روانپریش گرایی و روانرنجویی به حساسیت اضطراب، راهبرد مقابله و اضطراب 

مشخص می کند که با افزایش میزان روانرنجویی و روانپریش گرایی حساسیت اضطراب و اضطراب فرد 

ضطراب و اضطراب یابد. با افزایش برونگرایی، حساسیت اافزایش یافته و راهبردهاي مقابله کاهش می

هاي منفی) یکی رنجویی (یا صفت گرایش به تجربه هیجانیابد.  روانکاهش و راهبرد مقابله افزایش می

). کاکس و 2008؛ به نقل از رایکمن، 1967گردد (آیزنگ، زاي اضطراب محسوب میهاي آسیباز مولفه
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هاي معتبري بینی و وجدان را پیشي برونگرایهارنجویی، رویه) در مطالعه خود روان1999همکاران (

 سمپاتیکی سیستم بودن فعالتر رنجور به علتروان براي حساسیت اضطراب در نظر گرفتند.  افراد

 این از منطقی غیر با تفسیر عالوهبه دهند،می نشان حد از بیش حساسیت تغییرات جسمی به نسبت

و  1شوند. نویسمی خود سالمتی به نسبت خود نگرانی افزایش بیماري باعث عالیم عنوانبه تغییرات

نیز معتقدند افراد روانرنجور و درونگرا شکایات بدنی و روانی زیادي داشته و راهبرد  )2003همکاران (

  تري دارند.اي ضعیفمقابله

کودك با سوگیري شناختی، حساسیت اضطراب و نشانه هاي - همچنین رابطه معنادار بین رابطه والد

، 2؛ کراسول، شانایرینگ و راپه2012،مطالعات پیشین تائید شده است (واترز و همکاراناضطراب در 

کودك با حساسیت اضطراب، راهبرد مقابله و نشانه هاي اضطراب -). ضرایب مسیر رابطه والد2005

کودك، میزان حساسیت اضطراب  و -نشان می دهد که با افزایش تعارض و وابستگی در رابطه والد

دهد اضطراب در فرد افزایش و راهبردهاي مقابله کاهش می یابد. مطالعات بالینی نشان می نشانه هاي

کودکان مضطرب والدینی با کنترل و محدودیت باال دارند. همچنین والدین چنین کودکانی 

) و 2012). واترز و همکاران (1993، 3دهند (دامز و الفرانیوخودمختاري  روانی کمتري به کودکشان می

کودك، پیش بینی کننده -) در مطالعه خود نشان دادند روابط مثبت مادر1392اپناهی و همکاران (خد

هاي هاي اضطرابی به ویژه اضطراب تعمیم یافته، اضطراب اجتماعی و ترس از جراحتمنفی نشانه

کودك پیش بینی کننده مثبت نشانگان اضطرابی به خصوص - جسمانی است. همچنین وابستگی مادر

ورد اضطراب جدایی است. چنین والدینی نگرانی زیادي در مورد سالمت و امنیت فرزند خود دارند در م

کنند مراقبت و حمایت وافري نسبت به فرزند خود داشته باشند و مانع شکل گیري و سعی می

 ).  از طرفی2003، 4شوند (موریس، میترز و ونبراکلاي مناسب در فرزندانشان میراهبردهاي مقابله

زا و نحوه کنترل اضطراب، بر حساس شدن کودکان هاي اضطرابمشاهده رفتارهاي والدین در موقعیت

  ). 2000، 5تاثیر دارد (وات و استوارت

رابطه معنادار بین باورهاي والدین در زمینه اضطراب با حساسیت اضطراب، راهبردهاي مقابله و نشانه 

). 2013؛ هرن و همکاران، 2006ت (تسائو و همکاران، هاي اضطراب در مطالعات پیشین تائید شده اس

ضرایب مسیر باورهاي والدین با حساسیت اضطراب و نشانه هاي اضطراب نشان می دهد که با افزایش 

                                                           
1 Noyes 
2 Creswell, Schniering., & Rapee 
3 Dumas & LaFreniere, 
4 Muris, Meesters & van Brakel 
5 Watt, Stewart 
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باورهاي اضطراب زاي والدین، میزان حساسیت اضطراب  و نشانه هاي اضطراب در فرد افزایش و 

اي بر روي کودکان مبتال به ) در مطالعه2013مکاران (راهبردهاي مقابله کاهش می یابد. هرن و ه

اختالل اضطراب جدایی و فوبی اجتماعی، نقش باورهاي والدین را در اضطراب کودك مولفه مهم و 

نمایند عمده باورهاي والدین در زمینه مهارتهاي تاثیرگذاري قلمداد کردند. البته این محققان بیان می

ین چنین کودکانی اعتقاد داشتند کودکانشان توانایی مقابله مناسبی با اي کودك بوده و والدمقابله

) معتقد است باورهاي والدین در مورد 2008هاتون (-زا ندارند. کاالگر و کاترایتهاي اضطرابموقعیت

زا، منجر به روشهاي رفتاري کنترل هاي استرساي براي پیش بینی موقعیتنگرانی به عنوان وسیله

ه با اضطراب کودکان مرتبط است. به عبارتی اعتماد یانگراشود که این رفتارهاي کنترلنه مییاگرا

) 2006هاي اضطرابی کودك مرتبط است. تسائو و همکاران (شناختی پائین در والدین با شناخت

ا معتقدند والدینی که عمدتا این باور را دارند که نشانه هاي بدنی مهم و قابل توجه اند، چنین باوري ر

رسد حساسیت باالي والدین به عالئم اضطراب و انتقال دهند. به نظر مینیز به کودکان خود انتقال می

  گردد. این باور به کودکان، منجر به افزایش حساسیت اضطراب در کودکان می

. بود هاي تحقیق زیادپرسشنامهرو بود. از جمله اینکه تعداد هپژوهش حاضر با برخی از محدودیتها روب

برخی مفاهیم مانند سوگیري شناختی براي تعدادي از کودکان نامفهوم بود که می توان به تفاوت هاي 

شناختی و ادراکی دانش آموزان مرتبط دانست. همچنین سطح تحصیالت برخی والدین پایین بوده و 

در کنار  ابزارها به کمک افراد دیگري تکمیل گردیدند. امکان حضور والدین در مدرسه و پاسخگویی

  پژوهشگر وجود نداشت و والدین در تعبیر برخی سواالت دچار مشکل شده بودند.

  مطالعه حاضر بر گرفته از رساله پژوهش دکتري روانشناسی می باشد.
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