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  چکیده

 اجتمـاعی بـا     اضـطراب هـاي     دلبـستگی در نـشانه    هـاي     بکهدف پژوهش حاضر تعیـین نقـش سـ        

نـشجویان دختـر بـا    نفـر از دا  201در راسـتاي ایـن هـدف،    . گري عـزت نفـس اجتمـاعی بـود        میانجی

ــه ــتفاده از روش نمون ــه اس ــري خوش ــهاي  گی ــد مرحل ــتفاده از پرســش  . انتخــاب شــدنداي  چن ــا اس ب

ــه ــاي  نام ــاعی ه ــطراب اجتم ــس )SPIN(اض ــزت نف ــرگ(، ع ــستگی ) روزنب ــبک دلب ) AAQ(و س

ــع  ــه جم ــسبت ب ــا  آوري داده ن ــده ــدام ش ــدل  . اق ــاختاري از روش م ــط س ــل رواب ــراي تحلی ــابی  ب ی

 شـده از  گیـري  انـدازه نـشان داد کـه مـدل    هـا   تحلیـل داده  . اسـتفاده شـد  (SEM) معادالت ساختاري

ش مثبـت و معنـادار    سـبک دلبـستگی ایمـن و عـزت نفـس نقـ            . برازش قابل قبـولی برخـوردار اسـت       

قابــل توجــه در   منفـی و دلبـستگی نــاایمن و اجتنـابی نقــش  .  اجتمـاعی دارنــد در تغییـرات اضــطراب 

 مثبـت ومعنـادار و سـبک        چنـین سـبک دلبـستکی ایمـن نقـش          هم . اجتماعی دارنـد   تغییرات اضطراب 

تبیـین تغییـرات عـزت نفـس دارنـد و عـزت              ایمن و اجتنابی نقـش منفـی و معنـاداري در          دلبستگی نا 

مبتنــی بــر نتــایج بــه  .نفــس نیــز نقــش منفــی و معنــادار در تبیــین تغییــرات اضــطراب اجتمــاعی دارد
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اعی از عوامــل درون خــانوادگی بــه ویــژه  اجتمــتــوان بیــان داشــت کــه اضــطراب  مــی ت آمــدهدســ

 پذیرفتـه و در ایـن میـان، ایـن روابـط قادرنـد تـصورات افـراد                   تـأثیر روابط عاطفی افراد بـا نزدیکـان        

ــأثیراز خویــشتن را تحــت  ــراي کــاهش یــا افــزایش نــشانه ت  اضــطرابهــاي   قــرار داده و زمینــه را ب

  .اجتماعی مهیا کنند

  

  . اجتماعی، عزت نفس، اضطرابسبک دلبستگی :کلید واژگان

  

 مقدمه

ترین اختالالت روانی بعد از اختالل افسردگی  اختالل اضطرابی، سومین نوع از معمول

 اجتماعی با ترس ناتوان کننده پایدار اضطراب اختالل .ر و اختالل وابستگی به الکل استماژو

با اختالل افراد . شود می  و نامعقول از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکرد مشخص

ترسند که مورد بررسی و ارزیابی منفی دیگران  می  اجتماعیهاي  اضطراب اجتماعی در موقعیت

  و سادوك1سادوك( کنند میز رفتارآ آور یا تحقیر یرند و ممکن است به صورت خجالتقرار گ

احتی دوري کرده یا با نارها  خود از این موقعیتهاي  این افراد به خاطر ترس )1388 ،کاپالنو 

  ).1387باچر، مینکا و هولی، ( نندک  می را تحمل نزیاد آ

 33 تا 19اپیدمیولوژیک نشان می دهند که میزان شیوع آن در نوجوانان و جوانان مطالعات 

 تا 3و در جمعیت بزرگسال بین ) 1392 ، به نقل از حسنی و همکاران 2003استراهان،(درصد 

، نقل از دادستان، اناري و 2007،  و سک5شوفیلد ،4کرسول ،3، کوپر2موراي( درصد است 13

  )1386صالح پور،

استعدادهاي ، برسندبه نظر ترسند احمق یا دست و پا چلفتی   می که عالوه بر این این افراد

ها عملکرد  ن و معتقدند دیگران از آ بودهگرا کمالها  نآاز طرفی . دگیرن  می خود را نیز دست کم

میزي چون نامالیمات تحقیقات عالوه بر عوامل مخاطره آ )1385 ،2جینهال(عالی انتظار دارند 

کودکی و نوجوانی، به مشکالت خانوادگی مانند فقدان روابط صمیمانه با والدین، تعارض با 

 ،از هالجیننقل به  ؛2001 ،3و واستینواکر چاتییر، ( دارندمکرر اشاره هاي  والدین و نقل مکان

 اجتماعی اضطراباین یافته است که والدین مبتال به ختی حاکی از شنا روانهاي  داده. )1385

                                                           
1-  Sadock 
2-  Haljyn 
3-  Chatyyr, Walker, & Stein 
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ي مفرط  عکس حمایت کننده یا برکننده،  توجه، طرد ، افرادي بیها در مقایسه با سایر پدر ومادر

  .)1388 ،همکارانسادوك و (هستند 

اضطرابی هاي   مزمن و پیوسته است و نسبت به اختاللروند اضطراب اجتماعی معموالً

نشان ها  بررسی. )2003 ،1من و ادل نل( گر با دوران کودکی و خانواده بیشتر در ارتباط استدی

، اند نامساعد خانوادگی تجربه کردههاي  اند افرادي که کودکی خود را در محیط داده

 و حسینیان، زهرایی( دهند  می  نشان بیشتريرفتاري و نابهنجاري اجتماعیهاي  دگرگونی

ز خانه اجتماعی خارج اهاي  چارچوبی براي تعاملخانواده به عبارتی  ).1389 خدابخشی،

ها مناسب است، سازش یافتگی اجتماعی  نوري خانواده آ کند و افرادي که کنش  می فراهم

 .)2001 ،2ماهونی ، الول،جانسون( بهتري با اجتماع دارند

کــه  دادنــشان نیــز  )2001 ،4 و دارپوکــو  نقــل از پلــگ، بــه1978( 3نتــایج پــژوهش بــوئن

د و  نزدیکی زیـاد افـراد خـانواده، موجـب محافظـت بـیش از حـد و وابـستگی عـاطفی شـدی                      

 هــا، هنگــام رویــارویی بــا موقعیــت کــودك  ایــن دلیــل،بــه. شــود  مــی فقــدان اســتقالل عمــل

ــفتگی،آ ــه ش ــطراب را تجرب ــدگی و اض ــی  تنی ــد  م ــر . کن ــروچ و هیمب ــین ب  )1994( 5گهمچن

ــه   ــد ک ــشان دادن ــه ن ــانی ک ــول دورهدرکودک ــدی   ط ــوي وال ــودکی از س ــد ني ک ــیش از ح  ب

ــی محافظــت ــل،شــوند  م ــابهــاي   از تعام ــاعی اجتن ــی اجتم ــد و  م ــل دار کنن ــتمای ــه از ن د ک

 .گیري کنند اجتماع کناره

ــوان شــد،راســتاي آدر  ــوان نمــود کــه فــضاي عــاطفی حــاک   مــینچــه عن ــوان عن ــر ت م ب

ــده   ــین کنن ــش تعی ــانواده، نق ــا خ ــی ب ــتالالت روان ــروز اخ ــاعی در ب ــطراب اجتم الخص اض

کیــد نمــوده و نقــش آن را در أ در ایــن راســتا، روانــشناسان رشــد بــر پدیــده دلبــستگی ت.دارد

، بـه   1969 (6، اولـین بـار توسـط بـالبی          ایـن سـازه    .انـد  بروز فـوبی اجتمـاعی برجـسته نمـوده        

 روابــط ،بــه اعتقــاد وي.  مطــرح شــد)1387 ، خوشــنویس، زاده ، شــهابی  از ســپاه منــصورنقــل

دلبـستگی بـه عنـوان      . دهنـد   مـی   دلبـستگی افـراد را شـکل      هـاي     ي دوران کودکی، سـبک     ولیها

                                                           
1-  Neal & Edelman 
2 - Johnson, Lavole, & Mahoney 
3-  Bowen 
4-  Peleg-poko & Dar 
5-  Bruch & Heimberg 
6-  Bowlby 
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جـو و اکتـشاف محـیط     و تت کامـل بـه جـس   أشـود کـودك بـا جـر         مـی   گـاه امـن باعـث      تکیه

 .)2008، 1کرنزو  بروماریو(بپردازد 

 موده وبندي ن و ایمن طبقه ناایمن ي اصلی ه دو دستهدلبستگی را بهاي  سبکبالبی از سویی 

 با سازش یافتگی فرد و همچنین با اند که دلبستگی والد کودك نشان دادهها  بسیاري از بررسی

و  نقل از ویلکسون؛ به 1969( گر ارتباط دارددیهاي  شایستگی عملکرد وي در موقعیت

 ).2001 ،2والفورد

 رفتارهــاي منفــی بــه افــراد نــاایمن، افــراد ایمــن نــسبتدهنــد کــه  مــی  مطالعــات نــشان

مــشکالت عــاطفی و پرخاشــگري کمتــري ، )2005 ،3 مــارکیویز ودویلــی(ســازش نایــافتگی 

ـ   و تکیو بوس( دارند تـر،    بـا همـساالن، پرشـورتر، گـرم        ارتبـاط  در   ایـن افـراد    )2006 ،4داگلن

ــر و همــراه مقــاوم ــد ت ــد، اســروف( ترن ــاتس، ارن ــی1978 ،5م ــاب و  ، نقــل از رازق ــاري بن غب

تري نـسبت بـه   و اعتمـاد بـه خـود بـاال    داشـته  ي از خـود  تـر  ، تـصویر مثبـت    )1385 مظاهري،

کننـد و    مـی  اجتمـاعی احـساس راحتـی بیـشتري       هـاي     در موقعیـت  یمن نـشان داده و      اافراد نـا  

بــالبی ). 1990 ،6فینــی و نــولر( بیننــد  مــی رامــش بــین فــردي را بــه عنــوان منبعــی از آروابــط

ــه1973( ــی و ؛ ب ــیش )1385همکــاران،  نقــل از رازق ــه صــراحت پ ــه   ب ــرده اســت ک ــی ک بین

توانـد    مـی   مـادي در کـودك    اعت اختالل در روابط دلبستگی، بـا ایجـاد اضـطراب فراگیـر و بـی              

ــتالل  ــه اخ ــاي  ب ــد  روانه ــناختی بیانجام ــستگی    . ش ــام دلب ــوب نظ ــرد مطل ــابراین عملک  بن

 بــر  کــهثر از کیفیــت تعامــل بــین کــودك و تــصاویر دلبــستگی اســتأمتــ )دلبــستگی ایمــن(

 .گیرد  می انتظارات کودك از مراقب شکلسازي  مبناي درون

ي تعامل خود با  به عبارت دیگر کودك در طول سال دوم زندگی انتظاراتی را از نحوه

دهد و به تدریج این انتظارات را در قالب   می ن شکلي دلبستگی و رویدادهاي پیرامونی آ چهره

 و  7کولینز( کند  می سازي ، دورن یکسري بازنمایی ذهنی که الگوي کاري درونی نامیده شده
 

                                                           
1-  Brumariu & Kerns 
2-  Wilkson & Walford 
3-  Doyle & Markieweiz 
4-  Bosquet & Egland 
5-  Matas, Arend, & Sroufe 
6-  Feeny & Noller 
7  -  Collins 
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تنها نه ها  این بازنمایی) 1390شهابی زاده، و دستجردي،  زاده، خراشادي؛ به نقل از 2004 ،فینی

ونگی تجربه، ابراز وجود و کند، بلکه چگ  می ي فرد فراهم یندهالگویی براي روابط اجتماعی آ

 میهنگا. )1384 ثنایی،  ونژاد ابینو عارفی،( کنند  می  مشخصمدن با عواطف منفی فرد راکنار آ

 و شود  می عاطفگی مراقب روبرو ، کودك با بیمطمئن است ي دلبستگی اولیه غیر که چهره 

به خود و نسبت اي  ود، الگوهاي درونی منفیش میورده ننیازهایش توسط مراقب اولیه برآ

هد، نسبت به تعامل با د  می منفی را افزایشهاي  و عواطف و سوء تعبیر کند  می  ایجادندیگرا

  اجتماعی تجربههاي  کند و اضطراب بیشتري را در موقعیت  می دیگران و اجتماع دید منفی پیدا

، 2اروزکانها  پژوهش). 1،2010 بالنکسون و از پارادا، لرکز، به نقل1980 ،1973بالبی ( کنند می

ک دلبستگی ایمن  که سطح اضطراب اجتماعی دانشجویان داراي سب نشان داده است)2009(

 و کرنز همچنین نتایج تحقیق بروماریو. کمتر از دانشجویان داراي سبک دلبستگی ناایمن است

اجتماعی هاي  شایستگی، ستگی ایمن و دوسوگرادلبافراد با ن است که حاکی از آ) 2008(

 .ها با همساالن از کیفیت باالتري برخوردار است نبیشتري دارند وارتباط آ

نیـز نـشان دادنـد دلبـستگی ایمـن بـا            ) 2010 (همکـاران یج تحقیـق پـارادا و       نتـا از سویی   

ــا روابــط نزدیــک  همبــستگی مثبــت و اضــطراب ، اضــطراب اجتمــاعی همبــستگی منفــی و ب

ــط نزدیــک رابطــه منفــی دارد  ــا رواب ــایج  .اجتمــاعی ب ــین نت ــژوهشهمچن ن آحــاکی از هــا  پ

کـاهش اضـطراب اجتمـاعی      گیـري روابـط دوسـتانه و         شـکل ه بین دلبـستگی ایمـن و        کاست  

  ).2008 ،بروماریو و کرنز( همبستگی مثبت وجود دارد

ــر از ــویی دیگـ ــل سـ ــأثیر، از عوامـ ــاعی  تـ ــطراب اجتمـ ــذار در اضـ ــرد از  ،گـ ادراك فـ

ــشتهــاي  منــديتوان ــب عــزت نفــس  خوی ــانن اســت کــه در قال هــاي  تئــوري. گــردد  مــی بی

ی و طـــرد در شـــناختی معتقدنـــد کـــه اضـــطراب اجتمـــاعی بـــا تـــرس از ارزیـــابی منفـــ

ــت ــاي  موقعی ــشخصه ــی اجتمــاعی م ــري( شــود  م ــن راســتا. )2001، 3لی ــژوهش در ای ــا  پ ه

ــ ــاب از    شان دادهنـ ــران و اجتنـ ــابی دیگـ ــراس از ارزیـ ــود، هـ ــی از خـ ــابی منفـ ــد ارزیـ انـ

  کـه دیگـران از فـرد ارزیـابی منفـی داشـته باشـند از جملـه                   ارزیابی و انتظار ایـن    هاي    موقعیت
  

                                                           
1- P arada, Leerkes, & Blankson 
2-  Erozkan 
3-  Leary 
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، مــک  تــورنر؛1988، 1بــارلو( رونــد  مــی ی اجتمــاعی بــه شــمارفــوبهــاي  بــارزترین خصیــصه

اخیــر محققــان از عـزت نفــس بــه عنــوان یــک منبــع  هــاي  در ســال). 1987و  2دل کانـا و بــی 

تواننــد در مقابـل رویـدادهاي منفـی در زنــدگی      مـی  انــد کـه افـراد   یـاد کـرده    مـی مهحمـایتی  

ــره  ــت (روزم ــت و پرووس ــسعودنیا،   1999، 3دومن ــل از م ــه نق ــایع  )1388؛ ب ــل وق  در مقاب

ن اســتفاده شــان بــه عنــوان ریــسک فــاکتور، از آ نــامطلوب زنــدگی بــه منظــور کــاهش اثــرات

 کـه داشـتن توجـه مثبـت بـه خـود تعریـف شـده اسـت،                   از نظر محققان، پذیرش خـود     . کنند

ــت    ــی اس ــالمت روان ــده در س ــاي عم ــه متغیره ــی از   . از جمل ــاعی یک ــس اجتم ــزت نف ع

) 1995، 4 پـامال روتبلـوم، برانـد و     کـارول،    ،رمیلـ (جتمـاعی بـوده     مهـم ارتباطـات ا    هـاي     فهلؤم

ــده  ــشان دهن ــهو ن ــت درج ــابی مثب ــاره  -ي ارزی ــرد درب ــک ف ــی ی ــض منف ــود در ي ع ویت خ

از خــود و درون دادهــاي فــرد هــاي  ارزشبــر هــاي اجتمــاعی بــوده کــه ایــن ارزیــابی  گــروه

  .)2005، 5دانشگاه ایالت آریزونا( است  مبتنیخاصهاي  دیگران و موقعیت

ـ                     کـه    نتوضیح ای  ثر أعـزت نفـس بطـور کلـی و عـزت نفـس اجتمـاعی بطـور خـاص، مت

ــاز کی ــوده فی ــران ب ــا دیگ ــک ب ــات نزدی ــري،  (ت ارتباط ــس، 1999لی ــري و داون و ) 1995؛ لی

ــه  ــه گون ــک ب ــه ارتباطــات نزدی ــا ســبک  اي  اینگون ــق ب ــستگی اعمی ــه دارددلب  شــخاص رابط

  ).1387 ، خوشنویس، زاده هابی، ش نقل از سپاه منصور؛ به 1969بالبی، (

ـ       دهنـد کـه       می  نشانها    از سویی پژوهش   تـر اضـطراب     سـطوح پـایین    اعـزت نفـس بـاال ب

آکیــوز، دوغــان  ،ایزگیــگو مطالعــه ) 1995 ،7 کرنــک-ســیفگ ؛2000 ،6ایرنبــ(همــراه بــوده 

ــشان) 2004 (8کــاگوو  ــان دانــشجویان شــیوع اضــطراب اجتمــاعدهــد کــه   مــی ن ــا ی در می ب

ــا ــر اســت  شــایعیینعــزت نفــس پ ــین . ت ــویسهمچن ــوآن، دی ــاتون، ل ــارگ -و ســونوگا ب  9ب

  عی  اجتمـا  اضـطراب با بررسـی بهزیـستی روانـی افـراد دریافتنـد کـه افـراد مبـتال بـه                    ) 1997(
  

                                                           
1-  Barlow 
2-  Turner, McCanna, & Beidle 
3-  Dumont & Provost 
4-  Miller, Carol, Rothblum, Brand, & Pamela 
5-  Arizona State University 
6-  Byrne 
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پـذیرش  کـه    توضـیح ایـن   . ه بـا افـراد عـادي برخوردارنـد        تـري در مقایـس     از عزت نفس پایین   

شــناختی هــاي  و در مــدللقــی شــده  اجتمــاعی تاضــطرابي  یــصهپــایین خــود، اولــین خص

 تلقــی ي اضـطراب اجتمــاعی  تـرین ملفــه  واره منفــی از خـود مهــم ، طرحـ  اضـطراب اجتمــاعی 

، خـود را دسـت       مشاهده شـده اسـت کـه افـراد بـا اضـطراب اجتمـاعی              ز این رو    ا. شده است 

 .گذارد  می ها با دیگران اثر متقابل آنهاي  ، بر کنش شت از خودکم گرفته و این بردا

شــناختی مــرتبط بــا هــاي  دینــنــشان دادنــد کــه فرآ1995، 1و ولــز کــالركر ایــن راســتا د

ییــد أدر ت. )1997(کننــد   مــی  اجتمــاعی ایفــادر فــوبی مــی، نقــش مهارزیــابی منفــی از خــود

ــه  ــن یافت ــرگ   ،ای ــري، گرینب ــک، ام ــ ) 1996 (2ب ــشان دادن ــه دن ــطراب    ک ــار اض ــراد دچ اف

معطــوف بــر ارزیــابی هــاي   شــناخت و لــذاداشــتهخــود منفــی دربــاره هــاي  اجتمــاعی، بیــان

کنــد، مبتنــی بــر   مــی عی ایفــا و دوام اضــطراب اجتمــادر ایجــاد  مــیخــود، نقــش مهمنفــی از 

سـطوح پـایین عـزت نفـس، عامـل      دهنـد کـه     مـی  پژوهـشی نـشان  هـاي   آنچه عنوان شد یافته  

اسـت  نیرومندي براي ایجـاد ارزیـابی منفـی از خـود و در نتیجـه ایجـاد اضـطراب اجتمـاعی                      

ــ. )2002، جونــگ( ــ) 1999( لیــري ،ن راســتادر ای ــد   مــی عنــوان )1995(س و لیــري داون کنن

ـ   عـزت نفـس بـه طـور کلـی و عـزت نفـس اجتمـاعی بـه طـور                       که ثر از کیفیـت    أخـاص، مت

نقـل از   ؛ بـه    1969( ، لـذا در توضـیح ایـن روابـط، بـالبی           ارتباطات نزدیـک بـا دیگـران اسـت        

 ارتباطــات نزدیــک کیــد نمــوده اســت کــهأت) 1387 ،، خوشــنویس زاده ، شــهابی ســپاه منــصور

تـوان نتیجـه گرفـت        مـی    لـذا  عمیق بـا سـبک دلبـستگی اشـخاص رابطـه داشـته و             اي    به گونه 

ــا ســبک دلبــستگی نیــز رابطــه دارد کــه عــزت  ، هــا بنــابر نتــایج پــژوهش. نفــس اجتمــاعی ب

ــا ویژ  ــستگی ایمــن ب ــیدلب ــندي،  هــاي  گ ــاطی صــمیمیت و خرس ــابی ارتب ــستگی اجتن ــا دلب ب

و سـبک دلبـستگی دوسـوگرا بـا شـور و هیجـان و               تـري از صـمیمیت و تعهـد          سطوح پـایین  

فینــی و ( دل مــشغولی در مــورد روابــط بــین فــردي تــوام بــا خرســندي کــم، مــرتبط اســت 

  .)1382نژاد و احمدي،   به نقل از بشارت، گلی1990نولر، 

ي  س رابطـه دهـد کـه سـبک دلبـستگی بـا عـزت نفـ         مـی  نـشان هـا    همچنین نتایج پژوهش  

نــشان داد کــه میــزان ) 1999( 3نتــایج تحقیــق مــک کــارتی در ایــن راســتا معنــاداري دارد کــه

                                                           
1-  Clark & Wells 
2-  Beck, Emery, & Greenberg 
3-  Maccarthy 
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ــاایمن    ــستگی ن ــبک دلب ــان داراي س ــس در زن ــزت نف ــضطرب(ع ــابی و م ــوگرا -اجتن ) دوس

ستگی ایمــن اســت و ایــن افــراد در تــر از میــزان عــزت نفــس زنــان داراي ســبک دلبــ پــایین

  . زنان دیگر مشکالت بیشتري دارندي ارتباطات در مقایسه با هحوز

ي ایمن  مشخص شد که افراد دلبسته) 2004 (1 و لوکنرتحقیقات هاستینگاز طرفی در 

. ستندزاي بهتري ه  رفتارهاي سالمتي ناایمن، داراي عزت نفس باالتر و نسبت به افراد دلبسته

س اجتماعی در شود که عزت نف  می با توجه به شواهد پژوهشی این فرض مطرح از این رو

از آنجا که . را ایفا کنداي  د نقش واسطهتوان  می ي سبک دلبستگی با اضطراب اجتماعی رابطه

و مختلف اجتماعی بوده هاي  در موقعیت، مستلزم تماس با افراد دیگر  میآدروزمره هاي  فعالیت

اخواسته به نافراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی براي محدود کردن این تجارب اجتماعی 

  .)1996، 2 و فولتگیفورد ،هایس، ویلسون، استروسال(زنند   می اجتناب دست

  

  روش

ي دانــشجویان دانــشگاه   بــود از جامعــهد مطالعــه درایــن پــژوهش عبــارتي مــور جامعــه

انتخــاب اي  ي خوشــه ر بــه شـیوه  نفــ201هـا    کــه از بــین آن92-93تبریـز در ســال تحـصیلی   

  .شدند

هاي  پرسشنامهاز ها  آوري داده همبستگی بود و براي جمع -یفیش از نوع توصطرح پژوه

 .استفاده شد روزنبرگ و شیور و عزت نفسو دلبستگی هازن ) SPIN( اضطراب اجتماعی

 

  گیري اندازهابزارهاي 

ــشنامه- ــاعی پرسـ ــطراب اجتمـ ــاس  . (SPIN) ي اضـ ــر از مقیـ ــژوهش حاضـ در پـ

 کـه بــر  آیـتم اســت 17شتمل بــر ایـن مقیــاس مـ   .اسـتفاده شــد ) SPIN( اجتمــاعی اضـطراب 

دي بنـ  درجـه ) ، خیلـی کـم  کـم  متوسـط،  زیـاد،  خیلـی زیـاد،  (لیکـرت  اي   درجه 5اساس طیف   

ــده اســت ــاس .گردی ــن مقی ــایی در   ،ســازندگان ای ــر اســاس روش بازآزم ــون را ب ــایی آزم پای

                                                           
1-  Hustinger & Luechen 
2-  Hayes, Wilson, Strosahl, Gifford, & Follette 
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ــله دو ــه، فاص ــد 78/0 هفت ــبه کردن ــد ه محاس ــطح  ان ــه در س ــود 100/0 ک ــادار ب ــا  آن . معن ه

ــاهن ــین هم ــی همچن ــاخ(گی درون ــاي کرونب ــتم )آلف ــاي  آی ــاس ه ــی،SPINمقی   را بطــور کل

فیزیولـوژیکی، بـه ترتیـب برابـر        هـاي     اجتنـاب و خـرده مقیـاس       لفه تـرس،  ؤ م 3براي    و 94/0

  . محاسبه کردند که در سطح بسیار مطلوبی قرار داشت80/0 و 91/0، 89/0با 

ت نفـس  بـراي سـنجش عـزت نفـس، از مقیـاس عـز      .  (RSES)عـزت نفـس  مقیاس -

مقیــاس هــاي  ي آیــتم همــه. باشــد  مــی الؤ ســ10ایــن مقیــاس داراي . روزنبــرگ اســتفاده شــد

خیلـی موافـق، موافـق، نـه موافـق و نـه         (لیکـرت   اي     درجـه  5عزت نفـس، بـر اسـاس طیـف          

ــاس عــزت   نمــره.بنــدي شــدند مخــالف، مخــالف و خیلــی مخــالف درجــه  ــرش در مقی ي ب

 دریافــت کننــد داراي عــزت نفــس بــاال 34 از تــر ي پــایین افــرادي کــه نمــره. بــود 34 نفــس،

مقیــاس عــزت نفــس، در ) آلفــاي کرونبــاخ(مقــدار همــسانی درونــی . تعریــف خواهنــد شــد

در مطالعــه تفــردي و .  محاســبه شــد89/0، برابــر بــا )2000( 1مــایرز و نیــل، ي کنــدلر مطالعــه

ــاوان ــتفاده از روش       ،)2001(2س ــا اس ــرگ ب ــس روزنب ــزت نف ــاس ع ــایی مقی ــریب پای  ض

 . در سطح مطلوبی قرار داشت محاسبه شد که80/0 بازآزمون -مونآز

 -نامه یــک پرســشنامه خــودایــن پرســش.هــازان وشــیور 3ســبک دلبــستگیپرســشنامه -

ــش      ــه در بخ ــت ک ــش اس ــر دو بخ ــشتمل ب ــه م ــت ک ــابی اس ــاس  1ارزی ــاس مقی ــر اس  7 ب

ر از نــوع لیکرت،آزمـودنی در مــورد سـه توصــیف ارائـه شــده، وضـعیت خــود را د    اي  درجـه 

  مــشخص مــورد میــزان تطــابقش بــا هــر توصــیف کــه بیــانگر یــک ســبک دلبــستگی اســت، 

 توصـیف ارائـه     3کند و در بخش دوم، نوع سـبک دلبـستگی خـود را بـا توجـه بـه همـان                       می

ي ایــن   توصــیف در حــد بــاال نــشان دهنــده3همــاهنگی درونــی ایــن  .کنــد  مــی شــده تعیــین

بــا  .کنــد  مــی ف دیگــر را بررســیاســت کــه هــر توصــیف، موضــوعی متفــاوت از هــر توصــی

دختــر و  50( نفــر 100 روي AAQبررســی میــزان همبــستگی ســه توصــیف ذکــر شــده در 

دبیرستانی، روایی واگـرا کـه نـوعی روایـی سـازه اسـت بـه دسـت آمـده اسـت کـه                       )  پسر 50

ــشان ــی ن ــن  م ــد ای ــستگی را  ،ده ــر دلب ــاوت از نظ ــه توصــیف متف ــی  س ــنجد،  م ــه  س ــرا ک چ

ــستگی ایمــ   ــستگی دلب ــابی   همب ــاایمن اجتن ــا ن ــوگرا   -%10ن ب ــاایمن دوس ــا ن و  -%54 و ب

                                                           
1-  Kendler, Myers, & Neale 
2-  Tafarodi & Sawan 
3 - adult attachment questionnaire 
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ثبـات   .باشـد   مـی   یعنـی بـسیار پـایین     % 14همبستگی نـاایمن اجتنـابی و بـا نـایمن دوسـوگرا             

ــون ــدد  -آزم ــون مج ــر AAQ1 آزم ــراي % 60 براب ــا  AAQ2و ب ــر ب ــ% (70 براب  Rدل امع

ــر، (بـــوده اســـت ) 40/0پیرســـون  ــوللر،؛1995بالـــدوین وفـ نقـــل از  ،1996  درفنـــی ونـ

ــدامن، ــدامن   ). 1383 پاک ــط پاک ــه توس ــی ک ــه  ) 1383(در تحقیق ــک نمون ــرروي ی  100ي  ب

ــري ــر و دخ 50( نف ــسر50ت ــایی  )  پ ــت، پای ــام گرف ــونانج ــط آزم ــدد  -آن توس ــون مج آزم

اجتنــابی و ایمــن برابــر  دوســوگرا، / اضــطرابیروي ایــن نمونــه بــه ترتیــب بــراي دلبــستگی 

ــاي   و37/0 و 56/0، 72/0 ــزان آلف ــز برمی ــاخ نی ــر کرونب ــد 79/0اب ــه دســت آم ــزان   ب ــه می ک

  .دهد  می  باالیی را نشان نسبتاًپایایی

  

  ها یافته

  :دهد  می هاي مورد مطالعه را نشانتوصیفی متغیرهاي  ، شاخص1مندرجات جدول 
  

  توصیفی متغیرهاهاي   شاخص. 1جدول   

  ها آزمودنی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرها

  201  12/8  01/35  ی اجتماعاضطراب 

  201  25/2  25/7  عزت نفس 

  201  93/1  67/3  دلبستگی ایمن 

  201  91/1  9/3  دلبستگی دوسوگرا 

  201  93/1  7/3  دلبستگی اجتنابی 
  

در راستاي بررسی روابط بین متغیرهاي مورد مطالعه، ماتریس کوواریانس متغیرهاي مورد 

  . ارائه شده است2مطالعه بدست آمد که در جدول 
  

   ماتریس کوواریانس متغیرهاي مورد مطالعه. 2جدول 

  5  4  3  2  1  متغیر

  -  -  -  -  25/6 اجتماعیاضطراب 

  -  -  -  12/5- 21/3  عزت نفس 

  -  -  18/3  92/1- 89/2  دلبستگی ایمن 

  -  49/2- 89/0-86/1- 17/2  دوسوگرا دلبستگی 

  07/3+69/0- 78/0-97/1  12/3  دلبستگی اجتنابی 
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  :دهد که  می  نشان2جدول مندرجات 

 در تغییـرات فـوبی اجتمـاعی         عزت نفس و دلبستگی ایمن نقش منفی و قابـل توجـه            .الف

  .دارند

  . در تغییرات فوبی اجتماعی دارند دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی نقش مثبت و چشمگیر.ب

  .زت نفس، مثبت و قابل مالحظه است هم تغییري دلبستگی ایمن و ع.ج

  . و قابل توجه استدلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با عزت نفس، منفی هم تغییري .د

دلبستگی در فوبی اجتماعی با توجه به نقش میـانجی  هاي  همچنین براي بررسی نقش سبک   

 سـاختاري  -تجربـی از روش معـادالت علّـی   هـاي   بـا داده   میعزت نفس و برازش مدل مفهـو     

  .شده است نتایج این تحلیل ارائه 1استفاده شد که در مدل 

  

  
  تجربیهاي  با داده  می ساختاري مدل مفهو-  برازش روابط علّی. 1مدل 

  

RMSEA  x2 df x2/df  GFI  AGFI CFI  NFI P 
4%  204  51  4  98/0  97/0  96/0  95/0  12/0  

  

  :دهد که  می  ساختاري نشان–مندرجات مدل روابط علّی
  

 B = 42/0(دارد  دار در تبیین تغییرات عزت نفـس          دلبستگی ایمن نقش مثبت و معنی      .الف

 .)P>1/0و 

 = 38/0(دار در تبیین تغییرات عـزت نفـس دارد            نقش منفی و معنی     دوسوگرا  دلبستگی .ب

B 1/0 و<P(.  

 B = 47/0(دار در تبیین تغییرات عزت نفـس دارد           دلبستگی اجتنابی نقش منفی و معنی      .ج

  .)P >1/0و 
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 و  B = 51/0(عنی دار در تبیین تغییرات فوبی اجتمـاعی دارد           عزت نفس نقش منفی و م      .د

1/0< P(.  

تجربـی دارد چـرا کـه مقـدار خطـاي بـرآورد         هاي     با داده  یبرازش مطلوب   می مدل مفهو  .هـ

کـه از مجـاز     %) 4(از ارزش عددي مناسـبی برخـودار اسـت          ) RMSEA(میانگین مجذورات   

از سـویی شـاخص   .  برخـودار اسـت    4وب  نیز از حد مطل    x2/df کوچکتر است و نسبت   ) 1/0(

و شـاخص بـرازش     ) AGFI(و شاخص نیکویی برازش اصالح شـده        ) GFI(نیکویی برازش   

و شـاخص بـرازش تطبیقـی    ) AGFI(و شاخص نیکویی برازش اصالح شـده     ) CFI(تطبیقی  

)CFI (      و شاخص برازش هنجار شده)NFI ( کـه بـین     بزرگتر بوده و نهایـت ایـن  90/0از حد

محاسـبه شـده   ) P(دار وجود ندارد، چرا که مقدار  تجربی، تفاوت معنیهاي    و داده  یممدل مفهو 

  .دار نیست معنی P>05/0در سطح 

دلبستگی بـر فـوبی اجتمـاعی بواسـطه         هاي    مستقیم سبک  از سویی جهت بررسی اثرات غیر     

امـه  مربوط بـه ایـن آزمـون در برن   هاي  عزت نفس، از آزمون بوت استراپ استفاده شده که داده       

کـه   توضیح این .  ارائه شده است   3نتایج این آزمون در جدول      . ماکروي مورد تحلیل قرار گرفت    

که حد پایین و حد باالي فاصله اطمینان هر دو مثبت یـا منفـی باشـد و                    میدر این آزمون هنگا   

 .مستقیم است داري مسیر غیر صفر در این فاصله نباشد نشان دهنده معنی

  :دهد که  می  نشان3مندرجات جدول 

 سبک دلبستگی ایمن بواسطه عزت نفس نقش منفی در فوبی اجتماعی دارند کـه ایـن            .الف

دار بوده و حاکی از آن است که افراد با دلبستگی ایمـن و عـزت          از نظر آماري معنی   ) -2/2(اثر  

  .دهند  می فوبی اجتماعی کمتري نشانهاي  نفس باال، نشانه

   عزت نفس نقش مثبت در فوبی اجتماعی دارد که این         سبک دلبستگی دوسوگرا بواسطه    .ب
  

دار بوده و نشانگر این است که افرادي حائز دلبستگی دوسـوگرا             از نظر آماري معنی   ) 19/0(اثر  

  .دهند  می بی اجتماعی بیشتري نشانفوهاي  با عزت نفس پایین، نشانه

جتمـاعی دارد کـه     ي عزت نفس، نقش مثبت در فـوبی ا          سبک دلبستگی اجتنابی بواسطه    .ج

دار بوده و حاکی از آن است که افراد حائز دلبستگی اجتنابی             از نظر آماري معنی   ) 24/0(این اثر   

فـوبی اجتمـاعی در   هـاي   شود که نشانه  می از عزت نفس پایین برخودار بوده و همین امر باعث   

  .ها افزایش یابد آن
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هـاي   توان استنباط کرد کـه سـبک    می مدل ساختاريهاي   مبتنی بر نتایج فوق و برون داده   .د

از مسیرهاي متفاوت و بواسطه عزت نفس اثرات متفاوت بر       ) ایمن و اجتنابی   ایمن، نا (دلبستگی  

  . اجتماعی دارنداضطرابهاي  نشانه

  

  مستقیم  استراپ جهت بررسی روابط علی غیر آزمون بوت :3جدول 

  بوت استراپ
  مستقیم مسیر علی غیر

  حد باال  حد پایین

میزان 

  سوگیري

خطاي 

  استاندارد

اثر کلی 

  غیرمستقیم
  نتیجه اثرات

 عزت  ←سبک دلبستگی ایمنی 

   فوبی اجتماعی←نفس 
  دار است معنی  -22/0  025/0  0009/0  1428/0  1419/0

 عزت ←دوسوگراسبک دلبستگی 

  وبی اجتماعی ف←نفس 
  دار است معنی  19/0  041/0  0009/0  1691/0  1682/0

 عزت ← اجتنابی سبک دلبستگی

   فوبی اجتماعی←نفس 
  دار است معنی  24/0  016/0  0007/0  1842/0  1835/0

  

  گیري نتیجه بحث و

براي مثال تحقیق هاستینگر و  . مطالعات پیشین همخوانی دارديها  یافته پژوهش باایننتایج 

تارهاي نشان داد که افراد داراي دلبستگی ایمن داراي عزت نفس باالتر و رف) 2004( کولن

نشان داده شد که میزان  )1999( همچنین در تحقیق مک کارتی .زاي بهتري هستند سالمت

تر از میزان عزت نفس زنان داراي سبک  ایمن پایین عزت نفس در زنان داراي سبک دلبستگی نا

  .دلبستگی ایمن است

 تغییرات داري در تبیین معنی ي دیگر این تحقیق این بود که عزت نفس نقش منفی و یافته

منفی هاي  ارزیابیگرا بوده و  ي فوبی اجتماعی کمالااز آنجا که افراد دار فوبی اجتماعی دارد،

 ،جونگ( توان انتظار داشت که عزت نفس کمتري داشته باشند  می بیشتري از خود دارند،

 ، به نقل از1997( دیویس و بارك لوآن، این یافته همچنین با نتایج تحقیق باتون، ).2002

 اجتماعی از عزت نفس اضطرابها افراد مبتال به  در تحقیق آن .همسو است )1388یا، مسعودن

یکی از  ،ش پایین خوددر واقع پذیر  بودند،تري در مقایسه با افراد عادي برخوردار پایین

  اجتماعی،شناختی اضطرابهاي  شود و در مدل  می فوبی اجتماعی تلقیهاي  ترین خصیصه مهم

از این رو مشاهده شده  لفه اضطراب اجتماعی است،ؤترین م مهم منفی از خود،اي ه طرح واره
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که افراد مبتال به فوبی اجتماعی خود را دست کم گرفته و این برداشت از خود بر کنش متقابل 

  .گذارد  می ها با دیگران اثر آن

به ) اجتنابی ناایمن، ایمن،( یدلبستگهاي  نشان دادکه سبکها  عالوه براین تحلیل داده

حاکی از آن بود ها  یافته .فوبی اجتماعی دارندهاي  ي عزت نفس اثرات متفاوتی بر نشانه واسطه

یعنی افرادي  نقش منفی در فوبی اجتماعی دارد، که سبک دلبستگی ایمن به واسطه عزت نفس،

 در فوبی اجتماعیهاي  شان ایمن است و عزت نفس باالیی هم دارند نشانه که سبک دلبستگی

ي عزت نفس نقش مثبتی در فوبی اجتماعی  سبک دلبستگی نا ایمن به واسطه .تر است ها کم آن

ان ناایمن است و عزت نفس پایینی ش دارد و نشانگر این است که افرادي که سبک دلبستگی

سبک دلبستگی اجتنابی نیز به واسطه  .ها بیشتر است فوبی اجتماعی در آنهاي  نشانه دارد،

نقش مثبتی در فوبی اجتماعی دارد و حاکی از آن است که افراد داراي سبک  عزت نفس،

  .یابد  می ها افزایش فوبی در آنهاي  دلبستگی اجتنابی و عزت نفس پایین نشانه

   یندهاي شناختی مرتبط با ارزیابی منفی از خود،آنشان دادند که فر) 1995(ولز و کالرك 
  

منفی از هاي  بیان افراد از نظر اجتماعی مضطرب، کند، و  می در فوبی اجتماعی ایفا  مینقش مه

به  .مضطرب دارند خود و باورهاي منفی از ارزیابی خود بیشتري در مقایسه با افراد غیر

در ایجاد و دوام   میمعطوف به ارزیابی منفی از خود نقش مههاي  که شناختاي  اندازه

اجتماعی را  در افراد داراي فوبی زت نفسن عباید انتظار سطوح پایی اضطراب اجتماعی دارد،

 از خود به بیان دیگر سطوح پایین عزت نفس عامل نیرومندي براي ایجاد ارزیابی منفی .داشت

نشان دادند که افراد با سطوح ) 1993( 1گرکا و استون . اجتماعی استو در نتیجه ایجاد فوبی

براي مثال افراد با سطح  .رش دادندادراك از خود منفی باالیی را گزا اجتماعی،فوبی باالي 

تري از عزت  پذیرفتند و سطوح پایین  می از نظر اجتماعی خود را کمتر اجتماعی،فوبی باالي 

از طرفی .کردند  می نفس را در مقایسه با همتایان به لحاظ اجتماعی کمتر مضطرب خود ادراك

گران ایجاد دی واز خود  یک طرحواره عاطفی شناختی شود که فرد  می سبک دلبستگی باعث

  افراد از صمیمیت و اعتماد به دیگران در برقراري روابط استکند که شامل انتظارات

از احساس شایستگی اي   دلبستگی ایمن به ادراکات تعمیم یافتهاز سویی ).1985 ،2بریترتون(

                                                           
1-  Greca & Stone 
2-  Brethertonl 
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 نا افرادي که سبک دلبستگی ، و)1996 سولومون،  وجرج(شود   می س  منجرخود و عزت نف

 کریتنتون،( ایمن دارند در معرض بیشترین خطر براي مشکالت رفتاري و اجتماعی هستند

اند در رابطه بین سبک تو  می نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که عزت نفس ).1992

در واقع نتایج این پژوهش نشان داد  .داشته باشداي  اجتماعی نقش واسطهدلبستگی و فوبی 

 نیز برخوردار هستند و این دو شان ایمن است از عزت نفس باالیی تگیافرادي که سبک دلبس

 اضطراببه خصوص  اضطرابی،هاي  در ابتالي افراد به اختاللاي  عامل نقش محافظت کننده

  .اجتماعی دارند
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  منابع

 فارسی

ي سـید   مـه ، ترج)جلـد اول (شناسـی روانـی،    آسـیب ). 1387(باچر، ج؛ مینکا، س؛ و هولی، ج      
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