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  چكيده

هاي اسنادي بر  دلبستگی به خدا و سبک، بررسی نقش دلبستگی به والد ،پژوهشاین هدف 
دانشـجو بـه    700از میان جامعه آماري، اضطراب اجتماعی دانشجویان شهر بیرجند است. 

نـور و   تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه پیـام اي  اي چند مرحله گیري خوشه روش نمونه
، دلبستگی به والد (هازن و شیورهاي  نامه پرسشند. ا هآزاد شهر بیرجند انتخاب شددانشگاه 

) تکمیل و SD) و اضطراب اجتماعی (ASQاسنادي (هاي  سبکدلبستگی به خدا،  ،)م1986
شکسـت، و   اسنادي سبکدهد که  می. نتایج نشان ه استاز طریق تحلیل مسیر بررسی شد

کننـد. همچنـین    ینی میب پیش ناایمن به پدر به طور مستقیم اضطراب اجتماعی را دلبستگی
ر افزایش یـا کـاهش   دلبستگی دوران کودکی از طریق دلبستگی به خدا و اسناد موفقیت ب

، پـژوهش هـاي ایـن    بر اساس یافتهدهد.  میمسیرهاي معناداري نشان اضطراب اجتماعی، 
اسنادي مثبت و دلبستگی ایمن بـه  هاي  سبک، دلبستگی ایمن دوران کودکی گفت:توان  می

  ثر هستند.ؤاهش اضطراب اجتماعی مخدا در ک
  .اضطراب اجتماعیو  هاي اسنادي سبک، دلبستگی به خدا، دلبستگی به والد ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ت یـ ا چنـد موقع یـ  کیـ دار و نامعقول از یننده پاک با ترس ناتوان یاختالل اضطراب اجتماع

بـا  ه کـ ترسـد   مـی  یاجتماعهاي  تیه فرد در موقعک شود می مشخص يردکا عملی یاجتماع
ا یـ آور  ن است به صورت خجالتکو ممرو شود  روبهگران ید یبالقوه منف یابیو ارز یبررس
از خـود،   يها ترسسبب به  ین افراد مبتال به اضطراب اجتماعیند. همچنکز رفتار یآمریتحق

رونـد اضـطراب    1ننـد. ک مـی  اد آن را تحمـل یـ ز یا بـا نـاراحت  یـ رده ک يها دور تین موقعیا
با دوران گر، ید 2یاضطراب يها اختاللدر مقایسه با وسته است و یمعموالً مزمن و پ یاجتماع

 یتـ ینـه عل یدر زم یمانند دلبستگ ییتورهاکفا یبررسن، یبنابرا. شتر در ارتباط استیب یکودک
  3ر است.یاجتناب ناپذ يامر، یاضطراب اجتماع

و نتیجه عمـده ایـن تعامـل را بـه     کند  به تعامل مادر و کودك اشاره می یه دلبستگینظر
، رشد سـالم فـرد در هـر دوره   داند. در واقع،  می وجود آمدن نوع دلبستگی عاطفی بین آنان

 ،بـه ایـن ترتیـب   اسـت.   ایمنـی دلبسـتگی  ، تـرین آنهـا   معلول عواملی است که یکی از مهم
بـه   وقتی انسان نماید. کودك را به داشتن یک شخصیت منعطف هدایت می، دلبستگی ایمن

بـه کـاوش در محـیط    ، دیگران اعتماد داشته و از پذیرفته شدن از طرف آنان مطمـئن باشـد  
منـد   بهـره از عزت نفـس بـاالتري   ، یابد می تري عواطف مثبت، دهد می اشتیاق بیشتري نشان

کند و به عبـارت دیگـر،    می ابتکار و پشتکار پیدانماید،  می پافشاريئله، در حل مس، شود می
کـودك  ـ   والدارتباطات همچنین  4شود. میمند  گاري اجتماعی و عاطفی بیشتري بهرهاز ساز

ه ک یانکودکو  شود می در نظر گرفته، دهد یل مکرا ش یه ارتباطات اجتماعک یعنوان مدل به
 یِن اسـت در شـروع و تـداوم تعـامالت اجتمـاع     کـ مم، شـوند  مـی  ف دلبسـته یبه طور ضع

ند. شـو از همسـاالن   يدورو  یاجتمـاع  يریـ گ گوشـه  دچـار داشـته و   لکمش، زیآم تیموفق
ثر ؤمـ  یاجتمـاع هاي  مهارت نیان به تمرکودکه ک را ییها فرصت دلبستگی ضعیفن، یبنابرا
از اجتمـاع و   يبـازدار  شیدر افزا ندین فرآیاو طبیعی است که ، ندک میمحدود ، پردازند می

 نتـایج تـوان بـه    مـی  نـه یزم نیـ ادر  5.نـد ک مـی  ایفـا نقش  یاجتماعهاي  تیموقع در یناآرام
ه کـ  يافراد یافت سطح اضطراب اجتماعیدر يه وکرد کاشاره  6انکاروزمانند ی یها پژوهش
من دارنـد.  ینـاا  یدلبسـتگ  که سـب کـ اسـت  دانسته  يمتر از افرادکاند،  همن داشتیا یدلبستگ

دلبستگی دلبستگی ایمن و که است حاکی از آن ز ین 7کرنزو  بروماریونتایج تحقیق ن یچنهم
 دارد. يدارارابطـه معنـ   کاهش و افزایش اضـطراب اجتمـاعی   به ترتیب با، دوسوگرا به مادر
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 یاجتمـاع هـاي   یستگیشامن به مادر، یا یدلبستگ يافراد داراکه ند ا هدیجه رسین نتیبه اآنها 
  دارد.کیفیت باالتري با همساالن، آنها  داشته و ارتباط يشتریب

ه کـ ن اصل قرار دارند ید بر ایعصر جد یشناس و جامعه یسشنا مختلف روانهاي  دگاهید
جـاد و  یدر ا يه عوامـل متعـدد  کـ بلنیسـت،   رفتـار افـراد  ه ننـد ک نیـی تع ییعامل به تنها کی

اضـطراب   8رفتارهاي انسـان تـابع چنـد عامـل اسـت.     بیشتر رفتار نقش دارند و گیري  لکش
از جملـه  ، یمـذهب هـاي   مؤلفـه رسـد   مـی  به نظـر  و ستین ان قاعده مستثنیز از این یاجتماع
تـوان نقـش آن    نمی وداشته اثر  یزان اضطراب اجتماعیبر منیز ارتباط فرد با خدا  یچگونگ

 یقـدمت هـا   در میـان انسـان   9يورز نیـ ه دکت نشان داده است یخ بشریتار ده گرفت.یرا ناد
، دیـ آ یاز اعصار دور بر م یشناس و انسان یشناس ه از مطالعات باستانکچنان  نه دارد. آنیرید

را بشـر از همـان آغـاز    یـ ز، اعصـار بـوده اسـت    یبشر در تمام یزندگ کنفیمذهب جزء ال
رده اسـت و بـه گفتـه    کـ از یـ رومنـد احسـاس ن  ین یه گاهیکمقتدر و ت یخود به حام یزندگ

  11.با خداستارتباط با ، نیمقصود انسان از پرداختن به مذهب و د 10کیپاتر کیریک
ــ  از حــدود دهــه کیـ پاتر و  كدر يتوانمنــد بــرا یرا چـارچوب  یدلبســتگ، يالدینـود م

ه اسـت  شـد  یمدع يو 12ده است.کرار یاخت ینیباور د يها از جنبه ياریردن بسکپارچه  کی
ن ینند و اک می رومند برقراریدانا و ن، محبوب يخدا کیبا  یمنان ارتباط متقابل شخصؤمکه 

دو ه است که ردکفرض  يون یچنهم 13ه است.در نظر گرفت یارتباطات را ارتباطات دلبستگ
خـدا بـه عنـوان     اینکـه نخست، : شود می به خدا مطرح یدلبستگ بهافراد  ورودبراي ه یفرض

ه چهـره  کـ  يافراد يبرا جایگزین کیبه عنوان  یجبران يرفتارها قالب در، یچهره دلبستگ
دلبستگی به خدا  دیگر اینکهو ) جبرانه یفرض(ند ک یعمل م، نه نبوده استیبه شان یدلبستگ

 نهین زمیدر ا زمان). هم یه انطباقیوالد است (فرض مربوطدرونی هاي  ناشی از انطباق با مدل
 یدلبسـتگ هـاي   و شاخص یدلبستگ يها کن سبیتطابق ب يننده براکت یشواهد حما یبعض

ه افتـ یدر يه وکـ رد کـ اشاره  15شهابی زادهنتایج پژوهش توان به  می هک 14،به خدا وجود دارد
بین ادراك دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا به خدا با ادراك دلبستگی  است که رابطه معناداري

دریافته است که همخـوانی مثبتـی   نیز  16مینر وجود دارد.اجتنابی و دوسوگرا به مادر و پدر 
هـاي   نظریـه و هـا   دارد. با توجه بـه یافتـه  ستگی به والدین و دلبستگی به خدا وجود بین دلب

آنهـا   خداوند چهره دلبستگی مطلق است و به عنوان کسی که از پیروانش محافظت و، فوق
  17شود. می همانند والدین دیده، کند می را هدایت
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اوش و پناهگـاه  کـ  يرفتارهـا  يبـرا  یگاه امنیپا، یخدا به عنوان چهره دلبستگن، یبنابرا
منـان از  ؤه مکـ  یشود و زمان می نظر گرفتهمنان در ؤم يد برایا تهدی یشانیمن در زمان پریا

بـه خـدا    یکـ یمنـان خواسـتار نزد  ؤنند. مک یاحساس اضطراب مشوند،  یا جدا میخدا دور 
ت در کدعـا و مشـار   يهـا  لکان ارتباط بـا خـدا در شـ   یآنان در م ين تماس برایهستند و ا

در مـورد مـرگ و از    یمن خبرهـای ؤزمانی که مـ  همچنینر است. یدلپذ یمذهبهاي  تیفعال
 کیـ نزد، ه به خدا به عنوان پناهگاه امنکل دارد یتما، ندک یافت میز خود دریدست دادن عز

ه خـدا  کنین فرد با اعتقاد به ایهمچن 18ت و آرامش را به دست آورد.یشود تا دوباره حس امن
هنگـام اضـطراب و تـرس     شاعتمـاد بـه نفسـ   ، نمـوده قدرت  احساس، است یمنیاس ااس

مقابلـه   يرا برا يو، شدهدر فرد منجر  یبه آرامش درون یمنین احساس ایا. ابدی یم شیافزا
در  يپـادزهر ، یمنـ یا حسـاس ان یان، یند. بنابراک می آماده یزندگهاي  الت و چالشکبا مش

  19برابر ترس و اضطراب است.
 يبـرا انـد.   داشـته ز کـ تمر یشناخت به خدا و سالمت روان یبر دلبستگ يقات متعددیتحق
دارنـد، در مقایسـه بـا    من بـه خـدا   یا یه دلبستگک يافراداند  هدریافت 20وریشو  کیپاترمثال، 
، رضایت زندگی بیشتر و اضطراب و افسـردگی  دوسوگرا به خدا دارند یدلبستگکه  يافراد

صـورت گرفتـه،    21و همکاران برادشوتوسط که  يدر پژوهش دیگرو بیماري کمتري دارند.
بین دلبستگی ایمن به خدا و پریشـانی روانـی   ه است که رابطه منفی معناداري مشخص شد
توجه به مذهب دهد که  مینیز نشان  22و همکاران الیسوننتایج تحقیق  نیهمچن وجود دارد.

  دارد. اضطرابو ها  آور بیماري زیانآثار باعث کاهش  دعا و
عـاطفی،   هدلبستگی به عنوان مؤلفهاي  سبک و، معنوي هدلبستگی به خدا به عنوان مؤلف

ن عوامـل بـه   یـ اکـه   رسد اما به نظر می هستند.بر اضطراب اجتماعی  مهم عوامل اثرگذاراز 
عاطفی و معنـوي  هاي  هاي شناختی در کنار مؤلفه مؤلفهو نداشته ور اثر کر مذیبر متغ ییتنها

  دهد. می شیرا افزااضطراب اجتماعی بینی  پیش سهم
بیشتر نتیجـه کـارکرد نامناسـب    ، شرم و احساس گناه، پرخاشگري، افسردگی، اضطراب

این وقایع و رویدادهاي بیرونی تا صرف رویدادها. به عبارت دیگر،  هستندتفکر و شناخت 
نگرش و تفکر ما به این رویدادهاسـت کـه   چگونگی بلکه ، انجامند نیستند که به استرس می

شـده،  توجـه  بـه آن  که در دهه اخیر  اي نظریهشود.  می باعث استرس پذیري ما از رویدادها
تواند نقش مهمی در سـالمت   می ست کهزا تبیین افراد و رویدادهاي تنشهاي  سبک یا شیوه
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نون کت ایدر مورد خودشان و موقع یه باورها و انتظارات منفک يافراد .23روانی داشته باشد
رد کـ عملن خـود،  ید و اونش ینانه میر حوادث به صورت بدبیموجب تعب، شان دارند ندهیو آ
در مـورد   یمنفـ  يشدن اسـنادها  ساختهو  ندهیدر مورد آ یمنفبینی  پیش ست وکش، فیضع
 يبعـد رد کـ زه و عملیناسازگارانه احتماالً بر انگ ين اسنادهایاردشان را در پی دارد و کعمل

مـر  ن ایـ را به خودشـان نسـبت دهنـد و ا    ستکه شکشود  می و باعثگذاشته اثر این افراد 
و  یاجتمـاع  يهـا  تکزه در مشـار یاهش انگکز و موجب یآم تیاهش انتظارات موفقکباعث 

خودشـان و  هـاي   خود را بـه تـالش   يها تیفقافراد موه ک یاما در صورت .از آن شود يدور
ار کــانبــا دهنــد، ل نســبت کف مشــیو وظــا یســت را بــه بدشانســکشــان و شیها ییتوانــا
اهش کـ باعـث عـزت نفـس و    ، ردن خـود کـ ز از سرزنش یپره يبرا یشخصهاي  تیمسئول

در  یشـناخت هـاي   کسـب کـه   تـوان گفـت   مـی  نیبنـابرا  24د.نشو یمها  تیدر موقع اضطراب
ز ین 25وسلرو  بل دوالن ج پژوهشینتانه، ین زمیه در اکهستند ل یهم دخ یاجتماعاضطراب 

هـاي   و سـبک  بین اضـطراب اجتمـاعی  رابطه معناداري در بزرگساالن  هکاست حاکی از آن 
اخـتالل  دهـد کـه    مـی نیـز نشـان    26والـد و  تیلـور نتایج  نیچنهم اسنادي منفی وجود دارد.

آگروفوبیا و اختالل استرس پـس از حادثـه   ، در مقایسه با اختالل پانیک، اضطراب اجتماعی
  با کاهش انتظارات براي حوادث منفی اجتماعی (شکست) ارتباط دارد.

ارتباط بـا   يازمند برقراریو ن یاجتماع ياساساً موجود انانس، با توجه به آنچه گفته شد
مختلـف  هـاي   تیگر و در موقعیشامل تماس با افراد د، روزمرههاي  تیگران است و فعالید

ه کباشد  یننده و مخربکاختالل آشفته تواند  ی میاضطراب اجتماعن، یاست. بنابرا یاجتماع
 13ه حدود کن اختالل یا يوع باالیبا ش 27شود. می اد در فردیز یبه طور معمول باعث نگران

و  یپس از افسـردگ  یکن اختالل روان پزشیگاه سومیدرصد در جامعه است و آن را در جا
ش و تـداوم اضـطراب   یدایـ ه در پکـ  یشـناخت عـوامل   28، ل قرار داده استکبه ال یوابستگ
 ،گرید ياز سو است. ین اختالل الزامیا يریشگیل هستند در جهت بهبود و پیدخ یاجتماع

 یبـا اضـطراب اجتمـاع   آنهـا   ارتبـاط  ییها در پژوهش ییبه تنها، اد شدهیاز عوامل  کیهر 
گر در ارتبـاط بـا اضـطراب    یدکینار کن عوامل در ین پژوهش ایاما در ا، است  شده یبررس

هـدف  ن، یبنـابرا شـود.  ن ییننده تعکبینی  پیش از عوامل کیتا سهم هر ه قرار گرفت یاجتماع
هاي اسنادي بر  دلبستگی به خدا و سبک، ران کودکیپژوهش بررسی نقش دلبستگی دواین 

  است.اضطراب اجتماعی 



۴۸      ۱۳۹۰، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان  

  روش تحقيق
روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی اسـت. در پـژوهش حاضـر ارتبـاط بـین متغیرهـاي       

دلبستگی به خدا) و متغیر مالك (اضطراب و  اسناديهاي  سبک، بین (دلبستگی به والد پیش
جامعه آماري این پـژوهش را کلیـه دانشـجویان دانشـگاه آزاد     شده است. مطالعه ) عیاجتما

. با استفاده دهد می تشکیل 90ـ89 پیام نور شهر بیرجند در سال تحصیلیدانشگاه اسالمی و 
ایـن دو   نفـر از دانشـجویان  ، هفتصـد  تصادفیاي  چند مرحلهاي  خوشهگیري  از روش نمونه

  ند.ا هدانشگاه انتخاب شد
  از ابزارهاي زیر استفاده شده است: نیزها  براي گردآوري داده

  مقياس اضطراب اجتماعي . ۱
به منظور تشخیص و ارزیابی اضـطراب  م 1969 در سال 29فرندو  واتسوناین مقیاس توسط 

و اسـت   مـاده  28اجتماعی ساخته شد. این مقیـاس خودگزارشـی و مـداد کاغـذي شـامل      
 ییایـ ب پایضـر  درسـت و نادرسـت مشـخص شـده اسـت.     بر پایه طیـف  ها  پیوستار پاسخ

 77/0برابر بـا   یرانیاس در نمونه ایرونباخ مقک يگزارش شده است. آلفا 79/0آن  ییبازآزما
زیـر  هاي  به دست آمدن عاملبراي تحلیل عاملی در پژوهش حاضر،  30به دست آمده است.

 لیـ تحل يها مفروضهدهد که  می. نتایج نشان ه استپوشی بین متغیرها انجام شد بنایی و هم
را  یعــامل لیــتحل) p>001/0آزمــون بارتلــت ( يو معنــادار7/0برابــر  kMO يبــرا یعــامل

ه نامناسـب  یـ گو ز با حـذف چنـد  ین نیمیبا چرخش ابل یل مؤلفه اصلی. تحله استر نمودیپذ انکام
ل حـذف  یاز تحلاند،  دادهرا نشان  3/0متر از کا بار ی هبار داشتبینی  پیش ر قابلیغهاي  ه در عاملک

ـ  . دره استآمدی به دست عامل کیو ساختار ساده شده  رونبـاخ  ک يآلفـا ژوهش حاضـر،  پ
  کند. حکایت می مقیاس ییایه از پاکبه دست آمده  71/0 یاضطراب اجتماع اسیمق

  . آزمون سبك دلبستگي به هر والد ۲
سـبک دلبسـتگی   هـاي   بنـدي  اسـاس طبقـه   برم 1986در سال  31شیورو هازن این آزمون را 

پاراگراف شش و همکاران تهیه کردند. آزمون فوق شامل  اینزورث يها نوزادان در توصیف
است که روابط دوران کودکی پاسخ دهنده را با پـدر و مـادر بـر    ) (سه عبارت براي هر والد

غلبـه  بـراي   33زاده یشهابدر مطالعه  32.کند می دلبستگی توصیفهاي  اساس هر یک از سبک
هـر پـاراگراف مجـزا    هاي  جمله، پاراگراف کیسنجش هر بعد بر اساس  يها تیمحدودبر 

 هر والد بـر  يبرا يا مادهپانزده اس یه در مجموع مقکشده شده و به صورت جداگانه مطرح 
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رونبـاخ  ک یدر همبسـتگ  یدرون ی. هماهنگه استبه دست آمد يا درجههفت اس یاساس مق
و من ینـاا  یدلبسـتگ  يب بـرا یـ بـه ترت  9/0و  88/0ن یو همچن 86/0و  77/0ور کمطالعه مذ

از  کیـ هر  يبرا یل عاملیتحلدر پژوهش حاضر، . ه استمن به مادر و پدر به دست آمدیا
، (ایمـن بـه مـادر    یعاملدو ن ساختار ساده یمیبه پدر و مادر با چرخش ابل یاس دلبستگیمق

ه اسـت. در مطالعـه، همچنـین در    دادایمن به پدر و ناایمن به پدر) را نشـان  ، ناایمن به مادر
بـه   یمنیو نـاا  یمنـ یا يو بـرا  82/0و  7/0به مادر  یمنیو ناا یمنیا يرونباخ براک يآلفااین 
  به دست آمد. 85/0و 86/0پدر 

  . آزمون سبك دلبستگي به خدا  ۳
جهت ارزیابی سبک دلبستگی افراد به  پاتریک و 34رواتتوسط م 2002این مقیاس در سال 

توصـیف کوتـاهی از چگـونگی    ، که هر یکاست ماده نه این مقیاس حاوي . خدا ابداع شد
 كاز تعـداد انـد   یت ناشـ یرفع محـدود براي  35د.کن رابطه دلبستگی فرد به خداوند ارائه می

 36ارانکو هم هزاد یشهابمطالعه  یل عاملیور در تحلکاس مذیمق یعاملدو ها و ساختار  هیگو

، یدلبسـتگ هـاي   کسـب  يمـرتبط بـا محتـوا    ينظـر  یبا توجه بـه مبـان  . به دست آمده است
 .ه اسـت ) به آن اضافه شدم2004( دونالدکمو  کباس یاز مق، و دوسوگرا یه اجتنابیچندگو

، 85/0ب یو دوسوگرا به ترت یاجتناب، منیا یدلبستگ یدرون یسان هم 37زاده یشهابدر مطالعه 
ن یمـ یبـا چـرخش ابل   یل مؤلفه اصلیتحل، گزارش شده است. در مطالعه حاضر 74/0، 69/0

. ه اسـت اجتنابی و دوسوگرا به خـدا) را نشـان داد  ، دلبستگی ایمن( یعاملسه ساختار ساده 
به دسـت   86/0، 81/0، 88/0ب یمن به ترتیدوسوگرا و ا، یعامل اجتناب يرونباخ براک يآلفا
  است.حکایت اس یمق يباال ییایه از پاک هآمد

  سبك اسنادي  نامه پرسش. ۴
در 38سـلیگمن و  پترسـون خود گزارشی است و نخستین بـار توسـط    يابزار نامه پرسشاین 
سـاخته شـد.   ي رویدادهاي غیر قابل کنترل راگیري اسنادهاي افراد ب براي اندازهم 1984 سال

موقعیـت   شـش موقعیت فرضـی اسـت (   دوازدهاسنادي در برگیرنده هاي  سبک نامه پرسش
پرسش مطرح شده است که نخستین . براي هر موقعیت، چهار )موقعیت منفیشش مثبت و 

آزمودنی بـه سـه پرسـش    که ضروري است  .ترین علت این رویداد است پرسش درباره مهم
 ،. این مـوارد گذاري ندارد ثیري در نمرهأهر چند که ت، برحسب موارد زیر پاسخ دهد نیز بعد
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ب یضـر  39.اسـت  ا اختصاصی بودن رویدادیناپایدار یا پایدار و کلی ، ونیشامل درونی یا بیر
رونبـاخ در  ک يآلفا 40.دهد میرا گزارش  76/0 ياسناد کسب نامه پرسش يبرا رونباخک يآلفا

در مطالعـه   41بـه دسـت آمـده اسـت.     74/0 نامـه  پرسش يها پرسشهمه  يبرا یرانینمونه ا
 نامناسـب  يهـا ز بعـد از حـذف مـاده   یـ ن نیمیبا چرخش ابل یاصل يها ل مؤلفهیتحلحاضر، 

(اسناد پایدار درونی کلی موفقیت و اسناد پایدار شکست) را نشـان   یعاملدو ساختار ساده 
و اسـناد   76/0ت یـ موفق یدرون یلکدار یرونباخ اسناد پاک يآلفادهد. در پژوهش حاضر،  می

  باشد. می اسیمق يباال ییایاز پا یکه حاکبه دست آمده  71/0ست کش یلکپایدار 

  ها يافته
 رهاي پـژوهش را نشـان  یمتغ) میانگین و انحراف استانداردتوصیفی (هاي  شاخص 1جدول 

بـاالترین   ، بـه خـدا و والـد    در ارتباط بـا دلبسـتگی  ، شود می طور که مشاهده دهد. همان می
  ست.ایمن به مادر و خدا دلبستگی میانگین مربوط به

 متغیرهاي پژوهش توصیفیهاي  شاخص :1جدول

    دلبستگی به والد  اسناديهاي  سبک  دلبستگی به خدا  شاخص

ناایمن به   ایمن به پدر  ناایمن به مادر  ایمن به مادر  شکست  موفقیت  اجتنابی  دوسوگرا  ایمن  
  پدر

اضطراب 
  اجتماعی

  20/3  10/3  48/5  87/2  8/5  45/3  20/4  75/1  59/3  76/5  میانگین
  31/2  39/1  28/1  29/1  15/1  65/0  73/0  15/1  53/1  99/0  انحراف استاندارد

  
از تحلیل مسیر  ، به منظور بررسی الگوي مفهومی و تعیین نقش چگونگی رابطه بین متغیرها

یق روش بیشینه احتمـال بـه   برآورد پارامترهاي الگو از طره است. عالوه بر این، استفاده شد
تـر پارامترهـا و نیـز     بـرآورد دقیـق  شـود. بـه منظـور     می مشاهده 1که در شکل دست آمده 

از الگـو حـذف و   معنـادار نبـوده   آنهـا   ی که ضرایبیمسیرها ، لیزرلهاي برازندگی  شاخص
به دلیل اینکه متغیر درونـزاي دوسـوگرا بـه    شده است، گفتنی است برآورد دوباره پارامترها 

از مدل حـذف  ) مالكبین و نه  ( نه به عنوان پیشی معناداري نشان نداده خدا مسیرهاي علّ
بـرازش مناسـبی دارد.   هـا   شـود الگـوي پیشـنهادي بـا داده     می که مشاهده . چنانه استشد

ه غیـر معنـادار شـد   ) p=  0105/0( 01/0و در سـطح   98/28شاخص مجذور کاي برابر بـا  
 ،تواند تقریب قابل قبـولی از جامعـه ارائـه دهـد. بـه هـر حـال        می الگواست. بدین ترتیب، 

 بـه  039/0برابر رود،  ها به کار می متوسط باقی ماندهگیري  که براي اندازه RMSEAشاخص 
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 AGFI ,NNFI ,NFI ,GFIاز جملـه  برازندگی، هاي  . مقادیر دیگر شاخصه استدست آمد

,IFI CFI  9/0کـه چـون از    هبه دست آمـد  97/0، 98/0، 98/0، 99/0، 99/0، 99/0به ترتیب 
 طـور کـه در شـکل مشـاهده     همان هاست. سب با دادهنشان دهنده برازش منا، است تر بزرگ

دلبسـتگی ایمـن بـه     به مادر و پدر و ناایمن به مادر به طور مستقیم  ایمن دلبستگی، شود می
تر بـه   کند که البته سهم کلی ناایمن به مادر در کاهش ایمن به خدا قوي میبینی  پیش خدا را

پایدار کلـی و   اسنادبینی  پیش در دهد که  مینشان نتایج ). همچنین ـ20/0دست آمده است (
دارد  معکـوس خدا و ناایمن به پدر نقش  به اجتنابی هر دو سبک دلبستگی ، درونی موفقیت

. اما نکته قابل توجه این کند می نقش ایفااسناد موفقیت  افزایشبه خدا در  ایمندلبستگی  و
، هکننده اسناد موفقیت نبـود بینی  شپی پدر به طور مستقیمو  به مادر ایمن است که دلبستگی

اسـناد  بینی  پیش شوند. در میمنجر بلکه از طریق دلبستگی به خدا به افزایش اسناد موفقیت 
ه است. در نهایـت،  کننده آن بود بینی پیش ناایمن به مادر دلبستگی تنهاپایدار کلی شکست، 

ناایمن به پدر بـه   دلبستگیو شکست و اسنادي هاي  سبک، اضطراب اجتماعیبینی  پیش در
. اما دلبستگی به خدا با واسطه اسـناد موفقیـت و   ه استکننده آن بودبینی  پیش طور مستقیم
هاي اسنادي بر افـزایش   دلبستگی به والد از طریق دلبستگی به خدا و سبکهاي  دیگر سبک

ترین اثـر  بیشـ اند که در مجمـوع،   هیا کاهش اضطراب اجتماعی مسیرهاي معناداري نشان داد
  .دهد میکل را اسناد پایدار کلی درونی موفقیت بر کاهش اضطراب اجتماعی نشان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  اسنادي هاي  خدا و سبکدلبستگی به ، دوران کودکی دلبستگی با توجه بهاضطراب اجتماعی بینی  پیش الگوي: 1شکل 
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  گيري بحث و نتيجه
هـاي   دلبستگی به خدا و سبک، کودکیبررسی نقش دلبستگی دوران ر، هدف پژوهش حاض

نتـایج تحلیـل مسـیر در مـورد رابطـه       .ه استاسنادي بر اضطراب اجتماعی دانشجویان بود
بـه  ایمن به پـدر و نـاایمن بـه مـادر،      دلبستگی کهاست کننده حاکی از آن بینی  پیش عوامل

ـ  دلبسـتگی  شود و تنها دلبستگی ایمن به خدا می کاهشو  افزایشترتیب موجب  اایمن بـه  ن
تحقیقـات  ، بر افزایش دلبستگی اجتنابی به خدا اثر دارد. نتـایج پـژوهش حاضـر    و پدر مادر

هـاي   هاي دلبستگی افراد و سبک که بر ارتباط بین سبک 43شهابی زادهو  42مینرقبلی از جمله 
از است، زمان  نظریه انطباقی همیید کننده أند و تک می ییدأبه خدا اشاره داشتند را ت دلبستگی

هـاي   الگـو ن، یبنابرا 44سازي شود. مفهومک فرایند دلبستگی، به عنوان یتواند  می دینرو،  این
هـاي   یعنی تفـاوت هستند؛  دینیاساسی روابط دلبستگی اولیه پایه تصورات از خدا و عقاید 

هـاي فـردي عقایـد     فردي و تاریخچه دلبستگی دوران کودکی در یک نقطه زمانی با تفاوت
در مورد  45اریکسونشبیه تحلیل است. این فرضیه،  روانی از خدا هماهنگهاي  الگوو  دینی

بـر  باشـد.   می، که اعتماد اولیه شرط الزم ایمان و اعتقاد بعدي در زندگی بزرگساالن استاین
 و در محـیط کـاوش   ستهدان می همان طور که کودك مادر را پایه و اساس ایمنیاین اساس، 

احسـاس قـدرت کـرده و باعـث     ، که خدا اساس ایمنی استبه این قادفرد نیز با اعت، کند می
دلبسـتگی  بنـابراین،   46شـود.  مـی  افزایش اعتماد به نفس وي در لحظات استرس و اضطراب

ارتبـاط بـا خـدا را در    ، ثري دارد و کیفیـت دوران کـودکی  ؤنقـش مـ  ، براي انتقـال مـذهب  
کننـده حـاکی از آن   بینـی   پـیش  کند. نتایج دیگر از روابط متغیرهاي میبینی  پیش بزرگسالی

ین نتایج، وجود دارد. او اسناد موفقیت،  بین دلبستگی ایمن به خدارابطه معناداري که است 
اشـاره   و شـناخت  داري دیـن که بر ارتباط بین و همکاران  47لوونتال تحقیقات قبلی از جمله

  کند. می ییدأداشتند را ت
گذارد و مذهب  میتأثیر  هاي شناختی فرد نو ارتباط با خدا بر جریا دینرسد  می به نظر

؛ آمیز در نظر بگیرند توانند پیامدهاي آینده را موفقیت می فرایندي است که بدین وسیله افراد
شـود و خـدا    می یعنی ایمان و اعتقاد به خدا و اینکه هر کاري با توکل به او به خوبی شروع

 مینان در مورد عملکردهاي آینده فردبینی و اط کند باعث حس خوش می تمام امور را کنترل
شود. اما نکته قابل  می اجتماعیهاي  بینی وارد صحنه خوشبنابراین، با این حس،  48شود. می
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اسـنادي  هـاي   و سـبک  دوران کـودکی  دلبستگی به خدا بـین دلبسـتگی  است که توجه این 
ارتبـاط بـا خـدا    تعـامالت والـدین و فرزنـدان و    رو،  ، از ایـن کند می گري یمیانجموفقیت، 

نتـایج تحلیـل   در نهایـت،   داشته باشـند. تأثیر  هاي اسنادي موفقیت د در ایجاد سبکنتوان می
کـه  شونده حاکی از آن است بینی  پیش کننده بر عاملبینی  پیش مسیر در مورد رابطه عوامل

بـه  ناایمن به پدر  دلبستگیو  شکست اسنادي  متغیر سبک، کنندهبینی  پیش از بین متغیرهاي
تحقیقـات قبلـی توسـط    اسـت. ایـن نتـایج،     کننده اضطراب اجتماعیبینی  پیش طورمستقیم

در ارتباط با  50والدو  تیلورو هاي دلبستگی،  یید نقش سبکأدر ارتباط با ت 49کرنزو  بروماریو
  کند. مییید أاسنادي بر اضطراب اجتماعی را تهاي  یید نقش سبکأت

معتقد اسـت  ، دلبستگی بر اضطراب اجتماعیهاي  سبکآثار در تببین  بالبیبه طور کلی 
 کـودك ـ   ثر از ارتباط عاطفی اولیه مادرأکه الگوهاي پاسخ دهی فرد به فشارهاي محیطی مت

شخصیت و سـالمت روانـی وي حتـی در دوران    گیري  ثرترین نقش را در شکلؤو ماست 
 ادر) دلبسـتگی ایمـن ایجـاد   بزرگسالی دارد. هنگامی که در رابطه نوزاد و مراقب او (غالباً م

کنـد و کفایـت اجتمـاعی     تـر عمـل مـی    شود کودك در روابط با همساالن در آینده مثبت می
کـه بـه طـور پیوسـته در      یمـادران  یه دلبسـتگ یطبق نظر 51.دهد می بیشتري را از خود نشان

در دهنـد،   مینشان  دسترس هستند و به طور عاطفی به نیازهاي دلبستگی فرزندشان واکنش
 هـا کنند کـه باعـث رفتارهـاي اکتشـافی در آن     می ی از دلبستگی ایمن تولیدیها ودکان شکلک

تسـهیل  افی محیطی ناشی از ایمنی به مادر، توان اکتشرسد که  می به نظربنابراین،  52.شود می
  شود.  میو باعث کاهش اضطراب اجتماعی است کننده روابط اجتماعی 

چند مادران در دوران کـودکی نقـش مهمـی در    همچنین نتایج حاکی از آن است که هر 
ت. توان نقش پدران را بـه آسـانی نادیـده گرفـ     نمی ولی، سالمت روانی فرزندان خود دارند

بارزي بر تحـول کـودك   تأثیر  همانند مشارکت مادر دتوان می مشارکت پدر در تربیت فرزند
رفتارهـاي  ، زش مسـتقیم به جاي آمو از طریق الگوسازيکه پدران تمایل دارند  .داشته باشد

فرزندانی که احساس نزدیکی بیشتري به رزندان خود منتقل کنند. بنابراین، بین فردي را به ف
توانند رفتارهاي بین فردي را  می بیشتر، گذارنند و زمان بیشتري را با وي میداشته  پدر خود

اختی بیشـتري  شـن  سـازگاري روان ی خود منتقل کنند و به ایـن ترتیـب،   بیاموزند و به زندگ
که فرد احساس نزدیکـی بـه پـدر نداشـته باشـد ایـن فراینـد رخ         هنگامیبنابراین،  53.دارند
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دلبستگی ناایمن به پدر نقش مهمـی در اضـطراب در   که توان گفت  می دهد و در نتیجه نمی
  کند.  می اجتماعی بازيهاي  موقیعت

معنـوي و  ، عـاطفی هـاي   از بـین مؤلفـه  دهد که  مینتایج پژوهش حاضر نشان همچنین 
در دارد. هـا   در مقایسه با دیگر مؤلفهتري  کننده قويبینی  پیش شناختی سهم همؤلف، شناختی

ن یـ بر ا یمبتن یدر باب اختالل اضطراب یشناختهاي  نظریهکه توان گفت  می ین این نتایجیتب
در سـبب   یرمنطقـ یار غکـ ارآمـد و اف کنا يماننـد باورهـا  ، یه عوامل شناختکانگاره هستند 

 55ارانکـ و هم چتمنکاسـ ـ    لبـوا یج 54نـد. ک مـی  ایفا یو تداوم اضطراب نقش اساس یشناخت

آزار  پیامدهاي منفی اجتمـاعی را  یاضطراب اجتماع مبتال به که افراداین لیدل ندا همدعی شد
 از جملـه بـاور بـه داشـتن    ، است که بـه خـود دارنـد    اي یر منفیتعاب، کنند یم یابیدهنده ارز

خـود را  ، افـراد داراي اضـطراب اجتمـاعی،    نیبنابرادار و نامطلوب. یپا یشخص يهایژگیو
در  هکنند ک می خود فرض ییاز فقدان توانا یست را ناشکن شیدانند و ا می ستکمسئول ش

فقـدان   56.دنشـو  یمـ خـود  رد کـ ز در عملیآم تیزه و انتظارات موفقیاهش انگکباعث  نتیجه
 يو رفتارها یه تصورات منفکدهد  می اجازه نیز به نوبه خود یت در تعامالت اجتماعیموفق

  57ند.کدا یش پیافزا یاجتناب
آموزشـی در مراکـز و   هـاي   و کارگـاه هـا   برگـزاري کـالس  ، حاضرهاي  با توجه به یافته

آموزش به والدین در جهت ایجاد دلبستگی ایمن در فرزنـدان و اسـتفاده از   براي ها  کلینیک
افـزایش  بـراي  اسنادي مطلـوب بـه افـراد    هاي  سبکهبردهاي شناختی رفتاري و آموزش را

پیشـگیري و بهبـود اضـطراب    به منظور اجتماعی هاي  تعبیرهاي شناختی مثبت در موقعیت
شود. همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش معنویـت و ارتبـاط بـا     می اجتماعی پیشنهاد

شناختی (اسـناد موفقیـت) اضـطراب اجتمـاعی را کـاهش      خدا از طریق اثرگذاري بر حوزه 
به دست اندرکاران امر و متخصصان بهداشت روان کـه بـا دانشـجویان در ارتبـاط     ، دهد می

و کـرده  شود در جهت تقویت باورهاي مذهبی و افزایش معنویت اقدام  پیشنهاد می، هستند
  خود در نظر بگیرند.هاي  این عامل را در مداخله
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