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Abstract
Anxiety disorders are one of the most common disorders of adolescence and
youth, and the most important types of these disorders are social anxiety
disorder. The purpose of this study was to determine the role of social skills
and dysfunctional belifes as the mediator of the relationship between family
function and social anxiety. The design of research was correlation a path
analysis. The population of this study was all girls and boys of the first grade
high school students in Shahrekord. 1000 boys and girl’s high school students
(500 girls and 500 boys) were selected randomly using multi-stage cluster
sampling method. Participants responded to Family Functioning Social
Skills, Dysfunctional Beliefs, and Social Anxiety Scales. Data were analyzed
using path analysis, and AMOS statistical software. The findings showed that
the proposed model has good fit, and are significant all of diret path
coefficients of propositional model. Also, the communication skill and
dsyfunctional beliefs are signification medications between family function
and social anxiety. It can be concluded that for the treatment of anxiety
disorders, comprehensive care should be taken, including family assessment,
other dimensions of family life, reduction of dysfunctional beliefs, and
strengthening communication skills.
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Extended Abstracts

Introduction
Anxiety disorders are one of the most common disorders of adolescence

and youth (Tolbert & Pin quart, 2015). One of the most important types of
these disorders is social anxiety disorder. Social anxietydisorder as a
particular type of anxiety and the third major problem of mental health in the
world today, either as a clinical diagnosis or as anxiety in social situations,
without treatment, can affect social, educational and professional capacities
and capabilities. The person will be harmed throughout the life (Davis,
Munson, & Trace, 2014).
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Anxiety disorders are one of the most common disorders that have an
important effect on family function (Eugene Graves, 2016). Studies shows that
various areas of family functions have been damaged including communication,
problem-solving, and role-playing (Keener & Miller, 2012); emotional blend
(Goodyear, Herbert, Templin, Sachar, & Pearson, 2013); emotional
responsiveness and behavioral control (Templin, & Goodyear, 2015).

Research has shown that people with social anxiety disorder receive more
attention to negative or threatening information. Their attention is also more
focused on themselves. They pay less attention to neutral information,
positive information, and information that denies their negative perceptions.
In fact, people who have negative beliefs and expectations about themselves
and their position, constructing events as pessimistic, have poor
performance. Also they look at the future with negative perceptions and this
negative perception reduces the individual's motivation to become social
partners and stay away from the society (Tolbert & Pin quart, 2015).

Also, extensive studies have been conducted on the weakness of the
social skills of the social phobia, which show that people with social anxiety
suffer from poor social skills (Serene & Flora, 2014; Wenzel, Graff-Doles,
Macho, & Brindle, 2015; Eugene Graves, 2016; Hatton, Schpritz, & Gomer
Sal, 2016; Khanjani, Mansouri, Hashemi, Nasrat Abadi., Khosrodari, &
Mujahidei, 2013). In this research, we try to examine the mediating role of
dysfunctional beliefs and social skills in the relationship between family
function and social anxiety.

Method
Population, Sample and sampling. This research is a correlation of type
path analysis. The research population consists boys and girls of first grade
high school students in Shahrekord. 1000 students were selected using multi-
stage cluster random sampling method.

Instruments
Social Anxiety Scale. This scale was developed by Connor (2000) and has
17 items for measuring marriage instability social anxiety with three
subscales of fear, avoidance, and physiological discomfort. This scale items
have been ranked in a five point Likert- type scale (never = 0 to always = 5).
Social Skills Scale. This scale is developed by Mauston (1989) to measure
the social skills of children and adolescents, and it include 59 items and
measures suitable social skills, non-social behaviors, aggression, supremacy
and relationships with peers sub-scale.
Family Function Scale. This scale was made by Epstein, Baldwin, and
Bishop (1983) and include 60 items for measuring intimacy family function
in according to the model of Mack Master (Cited in Zadeh Mohammadi, &
Malek Khosravi, 2014).
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Personal Beliefs Validation Scale. The scale was made by Demario,
Casanova, and Dill (1989) and has 50 items, each item is rated by a five
point Likert- type scale (completely agree = 1 to the completely opposed = 6).

Trend of research
After obtaining the necessary permits for conducting research in the

second high school of Shahrekord city. The participants were selected
randomly. In each class, first, a description of the goals and necessities of the
research was presented. Students were assured that their responses will
remain confidential. Students filled in the questionnaires after giving the
necessary explanations about the research goals and the correct way of
responding.

Data analysis
The data were analyizied using path analysis, and the AMOS software

package.

Findings
The results showes that are significant all of path coefficients of model,

fitness indicators such as GFI, AGFI, CFI, and RMSEA and model of
propositional are in range of acceptable.

Discussion
The purpose of this research was to determine the mediating role of social

skills and dysfunctional beliefs in relation to family functioning and social
anxiety. The results of showed that the assumed model with data is
acceptable and based on these data is irrefutable. Also the results showed
that family function indirectly influences social anxiety through social skills
and dysfunctional beliefs. These findings are consistent with the findings of
Parade Leeks, and Nayena Blank Son (2015); Eugene Graves (2016);
Theodora, Kepler, Rodrigues, De Freitas and Hawse (2015); and Johnson,
Lavole, and Mahoney (2013).

The other results showed that social skills and dysfunctional beliefs have
an indirect and significant effect on social anxiety. This results is consistent
to the findings of Visa, Cristae Tatar, and David (2013); Kimber, Nelson-
Gray, and Mitchell (2012); Wenzel, et al., (2015); Hattonet et al., 2016);
Serine and Flora (2014); Khanjani et al (2013); and Zanjani, Goudarzi,
Taqavi and Molazadeh (2014). The other results of this study was consistent
with the significant negative correlation between social skills and social anxiety
(Rape & Spence, 2014).

Findings showed that increasing disorder in the dimensions of family
functioning leads to an increase in social anxiety disorder Also, social skills and
social anxiety have a significant negative corretation with each other. Generally,
the environment and the family function can create conditions for open and
extensive communication, encourage family members to express feelings and
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beliefs, focus on ideas and engage them in decisions that promote social skills and
reduce inefficient beliefs and ultimately helping to reduce social anxiety disorder.
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چکیده
اینانواعنیترمهمازوندهستجوانیونوجوانیدورانيهااختاللنیترعیشاازیکیاضطرابیيهااختالل
واجتماعیيهامهارتبررسی نقشپژوهشاینهدف. کرداشارهاجتماعیاضطراباختاللبهتوانیها ماختالل

روش پژوهش همبستگی از . بوداجتماعیاضطرابوخانوادهبین کارکردعنوان میانجی رابطهبهناکارآمدباورهاي
يهارستانیدبي دهم مقطع دوم هاکالسپسرودخترآموزاندانشکلیهپژوهشاینۀجامعنوع تحلیل مسیر است. 

ياخوشهتصادفی يگیرنمونهروشبه ) پسر500ودختر500(دختروپسرزموآنشدا1000. بودشهرکردشهر
يباورهای،اجتماعيهامهارتخانواده،کارکرديهااسیمقبه هاکنندهشرکت. شدندبنتخاي ااچندمرحله

و AMOSافزار آماري تحلیل مسیر و نرمازاستفادهباداده. پاسخ دادنداجتماعیاضطرابویشخصاعتباربخشی 
ضرایباست، وبرخوردارخوبیبرازشازپیشنهاديمدلکهدادندنشانهاافتهشدند. یي برازندگی تحلیلهاشاخص

اضطراببهخانوادهکارکرداجتماعی،يهامهارتبهادهخانوناکارآمد،باورهايبهخانوادهکارکردمستقیممسیر
. هستنددارمعنیاجتماعیاضطراببهاجتماعیيهامهارتاجتماعی واضطراببهناکارآمدباورهاياجتماعی،

نقش میانجی مابین کارکرد خانواده و اختالل اضطراب ناکارآمدي ارتباطی و باورهايهامهارتمتغیرهاي نیچنهم
استالزماضطرابیيهااختاللدرمانبرايکهگرفتنتیجهتوانیممجموعدر عی در مدل را بر عهده دارند.اجتما

تقویتوناکارآمديکاهش باورهاخانوادگی،زندگیابعاددیگرخانواده،ارزیابیشاملياجانبههمهيهامراقبت
پذیرد.صورتیارتباطيهامهارت

یاجتماعاضطراب،یاجتماعيهامهارتناکارآمد،يباورهاانواده،خکارکرد:يدیکليهاواژه
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Pinquart, 2015 .(کرداشارهاجتماعیاضطراباختاللبهتوانیها ماختاللاینانواعنیترمهماز .
جهان روانیبهداشتبزرگمشکلسومینواضطرابخاصانواعازیکیعنوانبهماعیاجتاضطراب
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آسیب عمرسرتاسر درفردياحرفهوتحصیلیاجتماعی،يهاتیقابلوهاتیظرفبرتواندیمدرمان
).Davis, Munson, & Trace, 2014(برساند

اضطراباختاللماندگاريوییدآیپدبامرتبطعواملییشناسابرايیتوجهقابليهاتالش
اختالالتبرايخطرعواملکهدهندیمنشانمطالعاتراستانیادر. استشدهیاجتماع
,Etruscan(شودیمیستیزویارثعواملشاملهمویطیمحعواملشاملهم،یاضطراب

وجودیمختلفيهاهینظریاجتماعاضطراباختاللتداومويریگشکلیچگونگنۀیزمدر).2015
شتریبگران پژوهشامروزهاما. بودندمسلطحوزهنیابر1960ۀدهتایلیتحلروانيالگوها. دارد

ن،یبنابرااند. شدهمرکزمتیخانوادگعواملویزندگيدادهایروشناخت،ت،یشخصشناسی،زیستبر
پرداختیاجتماعاضطراباختاللیروانیشناسبیآسنییتببهتوانیمیمختلفيهاجنبهاز
)Eugene Graves, 2016(.یروانشناسیآسیبدراسترس- يریپذبیآسمدلاساسبر

فردپذیريآسیبدرساززمینهعاملعنوانبهراخانوادهبهمربوطعواملنقشاديیزيهاپژوهش
يهاحوزهکهدهندیمنشانمطالعات). Tang Kasombat, 2016(اند. دادهقراریبررسمورد

,Keener & Miller(نقشکارکردومسأله،حلارتباطات،جملهازخانوادهکارکردازمختلفی

؛)Goodyear, Herbert, Templin, Sachar, & Pearson, 2013(عاطفیآمیختگی؛)2012
آسیبهاخانوادهایندر؛)Templin & Goodyear, 2015(رفتارکنترلوعاطفیگوییسخپا
دریاضطراباختالالتبهمبتالساالنبزرگيهاخانوادهکهدهندیمنشانمختلفمطالعات. انددهید

لهمسأحلوارتباطاتابعاددرویژهبهخانوادهکارکرددررامختلفیمشکالتبیماريحاددوره
,Brumaire & Kerns, 2015; Connor, Davidson, Churchill, Sherwoodاند دادهگزارش

& Foal 2014; Abbasi,) Mansouri, Yazdkhasti, & Dehqani, 2013; Ballash ,
Michelle, Usain, Buckley, & Borden 2016;.(

مطرحیاجتماعباضطرااختاللاساسعنوانبهراناکارآمديباورهامطالعاتچنینهم
یافراطبرآوردکهمعتقدند) Kelark & Woles, 1995(ولزو). کالرك Beadle, 2015اند (نموده

مرتبطیشناختيندهایفرآواستمشکلبروزییربنایزعامل،یاجتماعيدادهایرویمنفيامدهایپ
بریمنفيهایابیخودارزنیا. کندیمفایایاجتماعاضطرابدریمهمنقشخود،ازیمنفیابیارزبا

شودیماختاللنیاشتریبدوامموجبوگذاردیماثرگرانیدباانیمبتالمتقابليهاکنش
)Tolbert & Pin quart, 2015 .(بهکمتر، استخودبرمتمرکزشتریبهاآنتوجهچنینهم

توجهکند،یمردراها آنیمنفهايسوگیريکهیاطالعاتومثبتاطالعات،یخنثاطالعات
).Feeny & Noller, 2016(کنندیم

اضطراباختاللدرمانوشناساییدرمهمرویکردهايازیکیکه انددادهتحقیقات نشان 
ویرپتوسطکهیاجتماعاضطراباختاللرفتاري-یشناختمدل.استشناختیرویکرد،یاجتماع

تداومدررارانهیسوگیشناختندهايیفرااست،شده) ارائهRape & Homberg, 1997(هومبرگ 
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تیموقعخودایتیموقعبینیپیشکهاستفرضنیابرمدلنیا. کندیمفرضمهماختاللنیا
دارندباورافرادنیا.کندیمفعالیاجتماعاضطراباختاللبهمبتالافرادذهندرراییهامفروضه

یاجتماعامدهايیپبهکهطوريبهکردواهندخعملموجهریغطوربهیاجتماعيهاتیموقعدرکه
چوندهندیمقرارخودبرايراییاستانداردهازینیاجتماعيهاتیموقعدر. شودیممنجرینامطلوب

برخودشانکردلعمازراخودادراكودهندیمقراریابیارزموردراهاآنانیاطرافکهباورندنیابر
مطلوبحدآنبهکنندیمفکرهاآنکهیزمان. کنندیمیابیرزاخودمدوناستانداردهايخالف

).Eugene Graves, 2016(ابدییمشیافزاهاآناضطرابوافتهیشیافزایمنفیابیارزاحتمالاند،دهینرس
انجامها هراساجتماعاجتماعیيهامهارتضعفزمینهدرياگستردهاز سوي دیگر، مطالعات

ضعف دچاراجتماعیيهامهارتدراجتماعی،اضطراببهمبتالافرادهنددیمنشانکهشده،
;Serine & Flora, 2014; Wenzel, Graff-Doles, Macho, & Brindle, 2015(هستند

Eugene Graves, 2016; Hatton, schpritz, & Gomer Sal, 2016; Khanjani,
Mansouri, Hashemi, Nasrat Abadi., Khosrodari, & Mujahidei, 2013 .(دیدگاهاز

اسپنس. استاجتماعیاضطرابعواملازیکیاجتماعیيهامهارتفقدانمحققانازبرخی
)Spence, 2008 (انتظاراتاجتماعی،يهامهارتدرنقصآناساسبرکهکردندارائهرامدلی

دروشودیماجتنابیواجتماعیهراسبهمنجرکهکندیمایجاداجتماعیيهاتیموقعدررامنفی
رااجتماعیيهامهارتبهبخشیدنبهبوديهافرصتاجتماعیيهاتیموقعازاجتنابنهایت
اجتماعیيهامهارتدرنقص. خواهند ماندپایدارها نقصاینآنموجببهکهدهدیمکاهش
دیگران،توسطمنفیقضاوتمنفی،اجتماعیپیامدهايبهدستیابیاحتمالافزایشبهمنجر

اجتماعیيهامهارتبیشترنقصنهایتدروموقعیتازاجتنابناکارآمد،يهاشناختاضطراب،
اجتماعیاضطراباختاللپیامدهموعلتهماجتماعیيهامهارتنقصکلی،صورتبه.شودیم

,Kimber(است Nelson-Gray & Mitchell, 2012.(پژوهشایندرشد،بیانآنچهبر اساس
باکارکرد خانواده یندر رابطه بیاجتماعيهاناکارآمد و مهارتيباورهايانقش واسطهشدعیس

.گیردقرارمورد بررسیاجتماعیاضطراب

روش
گیرينمونه و روش نمونهجامعه،

طریقازمتغیرهامیانروابطپژوهشایندر. استهمبستگینوعازتوصیفیحاضرپژوهش
دختروپسرآموزاندانشهیکلشاملپژوهشنیاۀ. جامعگرفتقراریابیارزموردمسیرتحلیل
500ودختر500(آموزدانش1000.نفر)4200(بودشهرکردمقطع دوم متوسطه ي دهمهاکالس

سازمان آموزش و پرورش 2و 1از بین نواحی ياچندمرحلهياخوشهگیرينمونهروشبه) پسر
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کالس دوبیرستاندر هر دیتو در نهاناحیهدر هر دبیرستان) 20جمعاً(بیرستاند10شهرکرد،
.شدندانتخاب یبه صورت تصادفدهم

گیرياندازهابزار
ياماده17یاسمق.)Social Anxiety Scale(اجتماعیاضطرابمقیاس

یحتترس، اجتناب و نارایاسبا سه خرده مقیاضطراب اجتماعیابیبه منظور ارزاضطراب اجتماعی
,Connor, Davidson, Churchill(فولوشروودچارچیل،دیویدسون،، کانورتوسطیزیولوژیکیف

Sherwood, & Foal, 2000 (یکرتلیک طیف بر اساس این مقیاس يهاشده است. مادهساخته
باییهاگروهدرآزمایی- بازپایاییضرایب. اندمرتب شده) 5نهایت () تا بی0(از هرگزيادرجه5

و در خرده 94/0مقیاس کلو آلفاي کرونباخ89/0تا78/0اجتماعیاضطراباختاللتشخیص
کاراییبا15برشنقطۀواست؛80/0فیزیولوژیکیناراحتیو91/0اجتناب،90/0مقیاس ترس

و افراد عادي اجتماعیاضطراباختاللتشخیصبايهایآزمودنقابل تشخیص در 78/0تشخیص
فاقدو افراداجتماعیاضطراباختاللباقابل تشخیص در افراد80/0کاراییبا16برش نقطهو

).Khanjani et al., 2013(بیانگر روایی تشخیصی این مقیاس استاجتماعیاضطراب
86/0کرونباخ يو آلفا82/0یاسمقیناییآزما- بازیاییپاضرایب ) (Tahmasbi, 2010طهماسبی

این مقیاس به کرونباخو آلفايآزمایی- بازضرایب پایاییحاضر،پژوهشر. دگزارش کرده است
.به دست آمد92/0و > P)001/0(86/0ترتیب 

توسط یاسمقینا.)Social Skills Scale(اجتماعیيهامهارتمقیاس
شده و تهیهنوجوانانوکودکاناجتماعیيهامهارتسنجشبراي) Mauston, 1983(ماستون

غیراجتماعی،رفتارهايمناسب،اجتماعیيهامهارتي هااسیمقخرده ماده است و59شامل
یکي این مقیاس درهاماده.کندیمگیري را اندازههمساالنبارابطهوطلبیبرتريپرخاشگري،

پایایی یباند. ضرشدهبندي رتبه) 5) تا کامالً موافقم (1(مخالفمکامالً ازيادرجه5لیکرتطیف
يهامهارتمقیاسبامقیاساینهمزمانو ضریب روایی80/0این مقیاس کرونباخ يآلفا

در) Abbasi, Dehqani, Yazdkhasti, & Mansouri, 2013(گزارش شده است 83/0اجتماعی
به دست آمد.> P)01/0(80/0آزمایی- بازو50/0کرونباخ  يآلفاضریب پایایی حاضر،پژوهش

Family Function(نواده خاکارکردمقیاس Scale(.استياماده60مقیاساین
& ,Epstein, Baldwin(بیشاپوبالدویناپشتاین،توسطخانواده،کارکردسنجشبرايکه

Bishop 1983(مسترمکالگويبر اساس)Mack Master (استشدهتدوین)Zadeh

mohammadi & Malek khaosravi, 2014(.ازمقیاسسهبهماده7ایی،روافزایشبراي
کارکردازمسترمکمدلابعادگیرياندازهبرايکهاستشدهاضافهآناولیهياماده53نسخۀ
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تدوینرفتارکنترلوعاطفیآمیختگیعاطفی،دهیپاسخ،هانقشارتباط،مسأله،حلیعنی،خانواده
یک اساسبري این مقیاسها. مادهدهدیمدستبهنیزکلیکارکردازارزیابییکواستشده

Epstein et(همکارانواپشتاین. باشدی) م1(مخالفمکامالً تا) 4(موافقمکامالً ازطیف لیکرت

al., 1983(و لشکري ؛92/0تا21/0ي این مقیاس ازهااسیمقکرونباخ خرده آلفايضرایب
)2014Lashkari,72/0هانقش،38/0ارتباط،61/0مسألهحليهااسیمقخردهآلفاي) ضرایب،

کلو81/0کلیعملکردو61/0رفتارکنترلو65/0عاطفی، آمیختگی64/0عاطفیدهیپاسخ
مسألهحليهااسیمقخردهضرایب آلفايحاضر،پژوهشدراند. آوردهبه دست92/0مقیاس

رفتارو کنترل73/0عاطفیآمیختگی،70/0عاطفیدهیپاسخ،75/0هانقش،77/0ارتباط،76/0
.آمددست به91/0مقیاسکلو71/0

Personal(شخصیاعتباربخشی باورهايمقیاس Beliefs Validation Scale(.
,Demario, Casanova, & Dill(دیلوکاسینودماریا،شخصیباورهايبخشیاعتبارمقیاس

کامالً ازلیکرتايرتبه6درراافرادشخصیباورهايواستياماده50مقیاسیک) 1989
محور،خویشتنبایدهاينمایی،فاجعهمقیاسخردهپنجحسببر) 6(مخالفکامالً تا) 1(موافق

هر نمرهحداکثروحداقل. سنجدیگذاري مخود ارزشوناکامیپایینتحملدیگرمحور،بایدهاي
و60و10ترتیببهشخصیهايباورروایی سازييهااسیمقخرده ازیکهردرکنندهشرکت
نمایی،فاجعهيهااسیمقخردهکرونباخآلفايضرایباست.300و50بینکلنمرهدامنه

کلنمرهوگذاريخودارزشناکامی،پایینتحملمحور،دیگربایدهايمحور،خویشتنبایدهاي
وهمگراب رواییو ضرای؛93/0و89/0،90/0،91/0،83/0،87/0ترتیببهشخصیباورهاي

منفیومثبتعواطففهرستبک،اضطرابمقیاسبک،افسردگینامهپرسشبااین مقیاسواگرا
,Besharat, Tikdary Nejad, Bahrami(دار گزارش شده استمعنیروانیسالمتنامهپرسشو

& Rezazadeh, 2016.(نمایی،فاجعهيهااسیمقخردهکرونباخآلفايضرایبحاضر،پژوهشدر
بهکلنمرهوگذاريخودارزشناکامی،پایینتحملمحور،دیگربایدهايمحور،خویشتنبایدهاي

به دست آمد.91/0و82/0،92/0،93/0،80/0،85/0ترتیب

پژوهشاجرايروند
دوممتوسطهمقطعدهميهاکالسدرپژوهشاجرايبرايالزممجوزهايکسبازپس

ییهاکالسدرمحققپژوهش،بهخروجوورودهايمالكرعایتورکردشهشهريهارستانیدب
خود در مورد یضمن معرفابتداکالس،هردر. شدحاضربود،شدهانتخابیتصادفصورتبهکه

کهشددادهنانیبه دانش آموزان اطمنیچنهم. شدارائهیحاتیتوضقیتحقياهداف و ضرورت ها
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و هر کسی شوندیمها به صورت جمعی تحلیل نامهو پرسشمانددخواهمحرمانهآنانيهاپاسخ
از مطالعه خارج گردد.تواندیمکه مایل به ادامه در پژوهش نباشد 

هادادهتحلیلوتجزیه
ي برازندگیهاشاخصفرضی از تحلیل مسیر و براي ارزیابی و بررسی مدلپژوهشدر این

ییکوین،)GFI(برازشنیکویی،)X/dfآزادي، رجاتدبرکايمجذورنسبت(،)X2(کايمجذور
برازششاخصو) (RMSEAتقریبخطايمیانگینریشه مجذور ،AGFI)(شدهاصالحبرازش

گردید.) استفادهCFI(یقیتطب

هاافتهی

1جدول
مطالعهموردمتغیرهايبینهمبستگیضرایبومعیارانحرافمیانگین،

*05/0P<**01/0P<

بین کارکرددار؛و معنیمثبترابطهخانوادهکارکردواجتماعیيهامهارتبین ، کهدهدیمنشان 1جدول 
ي ارتباطی رابطه منفی و هامهارتو اجتماعیبین اضطرابمعنادار،منفی ورابطهو باورهاي ناکارآمدخانواده
کارکرد واجتماعیدار و بین اضطرابو باورهاي ناکارآمد رابطه مثبت و معنیاجتماعیدار، بین اضطرابمعنی

ي اجتماعی همبستگی دیده نشد.هامهارت. البته بین باورهاي ناکارآمد و شودیمخانواده رابطه منفی و معنادار دیده 

2جدول
مدل پیشنهاديبرازشهايشاخص

χ2df/χ2GFIAGFINFICFIRMSEAهاشاخص

42/262/194/090/095/096/008/0مقادیر

،χ2)05/0P >(،df/χ2،GFIجملهازبرازندگیيهاشاخصکلیهکه، دهدیمنشان2جدول
AGFI وCFIو شاخص.به باال هستند90/0قابل قبول دامنهدرپژوهشپیشنهاديمدلبراي

RMSEA است.08/0مدل در دامنه مجاز

4 3 2 1 معیارانحراف ینمیانگ متغیرها
- 53/21 01/114 اجتماعیيهامهارت. 1

- 07/0 87/24 78/125 ناکارآمد. باورهاي2
- *12/0- **65/0 18/20 16/116 خانواده. کارکرد3

 - *13/0- **28/0 **32/0- 55/10 65/41 اجتماعی. اضطراب4
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کارکرد،47/0اجتماعیيهامهارتبهخانوادهکارکردمستقیممسیرضرایبکهدهد،مینشان1شکل
این دو یافته بیانگر این ،- 10/0اجتماعیاضطراببهخانوادهکارکرد،- 24/0ناکارآمد باورهايبهخانواده

- 30/0اجتماعیاضطراببهاجتماعیيهامهارتو26/0اجتماعیاضطراببهناکارآمدهستند که باورهاي
.هستندمعنادار

با –14/0اجتماعیيهامهارتطریقازاجتماعیاضطراببهخانوادهکارکردغیرمستقیممسیرضریب
ناکارآمدباورهايگريبا میانجیخانوادهکارکردمسیر غیرمستقیمضریبو01/0و حد پائین 11/0حد باال 

و ناکارآمدباورهايو. دارندمعنی002/0و حد پائین 07/0با حد باال –06/0اجتماعیبه اضطراب
کل در نهایت، اثر. هستنداجتماعیاضطرابوخانوادهکارکردبینرابطههايیانجیمهارتهاي اجتماعی م

.است–30/0اجتماعیاضطراببر) غیرمستقیمومستقیم(خانوادهکارکرد

1شکل
مدل پیشنهاديمسیرضرایب

بحث
باابطهردرناکارآمدباورهايواجتماعیيهامهارتمیانجیاین پژوهش این بود که نقشهدف

مدلآمدهدست بهيهاشاخصبر اساس مورد بررسی قرار گیرد.اجتماعیاضطرابوخانوادهکارکرد
کارکردابعاددراختاللمیزانهرچهکه،دادنشانقابل قبولی برخوردار بود. نتایجاز برازشپیشنهادي

و کرنزي بروماريهاافتهیبایافتهاین. ابدییمافزایشنیزاجتماعیاضطراباندازههمانبهباشد،بیشترخانواده
)Brumaire & kerns, 2015(،همکارانوکرونر)Connor et al., 2014 (همکارانوباالش)Ballash et al., 2016(و

& ,Abbasi, Dehqani, Yazdkhasti)(منصوريویزدخواستیدهقانی،عباسی، Mansouri, 2013مطابقت
اضطراباختاللدرکودك-والدتعامالتچونعواملیتأثیرگفت،توانیمیافتهاینتبیینجهت. دارد

تأثیرافراددرمعنادارطوربههاآنازفرزندانالگوگیريوالدین،افراطیحمایت.استتوجهقابلاجتماعی
وصیفتزیريهاصورتبهراخودوالدیناجتماعیاضطراباختاللبهمبتالساالنبزرگ.گذاردیم
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ازراکودکان،ندوشیمقائلزیادياهمیتدیگراندیدگاهبرايوهستنداجتماعیکمترها : آنکنندیم
.دکردنیماستفادهتربیتیروشیکعنوانبهشرمازومحروماجتماعیالتتعام

حمایتخجالتیکودکان. افتدمیاتفاقوالدوکودكبینمتقابلصورتبهتعاملکهاستواضح
افراداینيهاخانوادهدراجتماعیالگویابی اضطراباین،برعالوه. کنندیمطلبوالدینطرفازبیشتري

افرادوالدینکهانددهیرسنتیجهاینبهقبلیيهاپژوهش.استشدهشناختهتأثیرگذارعاملعنوانبه
اجتناباجتماعیتتعامالازلکنترگروهبهنسبتبیشترياحتمالبهاجتماعیاضطراباختاللبهمبتال

دستورهايومستقیماجتماعیتقویت). Homberg, Hope, Dodge, & Becker, 2010(اندکردهیم
محمدي، زرگر، امیدي باقریان سرارودي . دارنداجتماعیاضطرابدرمهمینقشاحتماالًنیزکالمی

)Mohammadi, Zargar, Omidi, & Baqerian Sraroudi, 2013(،والدینکهرسیدندنتیجهاینهب
، و بحثدهندیمپاسخ اجتنابیسبکبهفرزندانشانپیشنهادهايبهبیشترياحتمالبهمضطربکودکان

.کندیمبیشتررافرزنداناجتنابیتمایالتوالدینزا بااضطرابوتهدیدکنندهيهاتیموقعمورددر

ازبیشوالدینسويازکودکیدوراندرکهافرادينددادنشان),2017Keener & Miller(کینر و میلر 
. کنندگیريکنارهاجتماعازکهدارندتمایلوکنندیماجتناباجتماعیالتتعام، ازشوندیممحافظتحد

پیوستگیبینکهنشان دادندJohnson, LA vole, & Mahoney, 2013)(جانسون ال وولی و ماهونی
.داردوجودهمبستگیاجتماعیاجتنابواجتماعیاضطرابواییتنهسطحافزایشوخانواده

واجتماعیيهامهارتطریقازوغیرمستقیمصورتبهخانوادهکارکردکه،دادنشاننتایجچنینهم
ناینابالنکسونوپارادلیکزاین یافته با نتایج تحقیقات.استتأثیرگذاراجتماعیاضطراببرناکارآمدباورهاي

)Paradeleeks & Nayenablankson, 2015(همکارانوجانسون؛)Johnson & et a.l, 2013(ایگن؛
این. در هماهنگ است)Theodora et al., 2015(همکارانوتئودورا؛)Eugene Graves, 2016(گروز
تعاملطریقازاجتماعیيهامهارتاکتساباجتماعی،یادگیرينظریهطبقکه،گفتتوانیمزمینه

نوجوانانوکودکان). Gresham, 2016(گیردیمصورتمحیطیعواملوکودكمیانمتقابل
Theodora et(گیرندیمفراخانوادهاعضايسایرومادروپدرباتعاملراهازرااجتماعیيهامهارت

al., 2015(. جانسون و همکاران(Johnson et al., 2013)عنوانبهاجتماعیيهامهارتکهمعتقدند
يهامهارتاکتساب.کنندیمعملهمساالنباناسازگاريوکودك-والدرابطههايیژگیومیانواسطه

حتیواجتماعیسازگارياجتماعی،تتعامالکیفیترفتنباالاجتماعی،رشداصلیمحوراجتماعی،
).Theodora et al., 2015(آیدیمشماربهفردروانسالمت

اجتماعیفراینددراست؛آنانشدناجتماعیازبخشینوجواناناجتماعیيهامهارتکسب
مطلوبیومناسبنحوبهتا،ردیگیمشکلفردرفتاروهانگرش،هاارزش،هامهارتهنجارها،شدن،
ندیآیمشماربهشدناجتماعیعاملنیترمهمخانواده.کندایفاجامعهدرراخودآتییاکنونینقش

,Behpajouh(شوندیمبررسیاجتماعیهنجارهايوهاارزشالبقدرکه Soliemani, Afrouz,
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& Qolamali lavasani, 2014 .(ناکارآمد،باورهايباخانوادهکارکردبینارتباطزمینهدرچنینهم
يهاسبکتکاملوخانوادهاعضاءپیوستگیبینکهدادندنشان) Eugene Graves, 2016(گروزایگن

باکودكکههنگامیمعتقدند،(Parade et al., 2015)پارادي و همکاران.داردوجودرابطهشناختی
درونیالگوهاي،شودینمبرآوردهاولیهمراقبتوسطنیازهایشوشودیمروروبهمراقبیعاطفگیب

بهنسبت،دهدیمافزایشرامنفیتعبیرهايسوءوعواطف،کندیمایجاددیگرانوخودبهنسبتمنفی
.کندیمتجربهاجتماعیيهاتیموقعدررابیشترياضطرابوکندیمپیدامنفیدیداجتماعودیگرانباتعامل

ومستقیمتأثیراجتماعیاضطراببرناکارآمدباورهايواجتماعیيهامهارتکهدادنشاننتایج
Visa, Cristae(دیویدوتاترکریستانی مانند ویزا،هاي پژوهشگراکه این یافته، با یافته. داردمعنادار

Tatar, & David, 2013(میشلوگري- نلسونکیمبر،؛)Kimber, Nelson-Gray, & Mitchell,

Wenzel(همکارانوونزل؛)2012 et al., 2015(گامرسال؛)Gomersal, 2016(فلوراوسرین؛
)Serine & Flora, 2014(همکارانوخانجانی؛)Khanjani et al., 2013(وتقويگودرزي،زنجانی،؛

,Zanjani, Goudarzi(مالزاده Taqavi, & Molazadeh, 2013(همخوان است.
اجتماعی،اضطراباختاللدرمانوشناساییدرمهمرویکردهايازیکیکهانددادهنشانتحقیقات

وتفسیرنحوهدرناکارآمدافکارکهاستاینشناختیيهاهینظراساسیفرض. استشناختیرویکرد
درشودیمناشیخاصتفسیرهايازکهريرفتايهاپاسخچنینهمواستدخیلواقعیتازفردارزیابی
ندیخود آافکارشدنبرانگیختهموجبباورها،اینشدنفعال.دارندنقشاجتماعیاضطراباختاللتداوم

تحتراآنهااعمالوانگیزشاحساس،خاص،يهاتیموقعازافرادتفسیردیدگاه،اینبامطابقشودیم
مطرحاجتماعیاضطراباختاللاساسراناکارآمدباورهاي) Beck, 1985(بک.دهدیمقرارریتأث

اضطرابتداومبهباطل،دورایجادبااجتماعیيهاتیموقعطریقازباورهااینشدنفعالباکهنموده
توسط رپی و هومبرگ کهاجتماعیاضطراباختاللرفتاري-شناختیمدل.کنندیمکمکاجتماعی

)Rape & Homberg, 1997مهماختاللاینتداومدرراسوگیرانهشناختیفرایندهاياست،شدهرائه) ا
ذهندرراییهامفروضهموقعیتخودیاموقعیتبینیپیشکهاستفرضاینبرمدلاین. کندیمفرض
اجتماعیيهاتیموقعدرکهدارندباورافراداین.کندیمفعالاجتماعیاضطراباختاللبهمبتالافراد

آنچههاآن.شودیممنجرنامطلوبیاجتماعیپیامدهايبهکهطوريبهکردخواهندعملغیرموجهطوربه
وآورندیمخاطربهراگذشتهمنفیحوادث،کنندیممرورخودذهندردارندراآندادنرخانتظارکهرا

تالشآنها.دارندخودشانازراضعیفعملکردانتظاروکنندیمتصورقبلیيهاتیموقعدرراخودشان
دریافتتهدیدآمیزاطالعاتسمتبهوخودشانسمتبهتوجهبرگرداندنباراخطراتاینتاکنندیم

چوندهندیمقرارخودبرايرااستانداردهایینیزاجتماعیيهاتیموقعدر.کنندمدیریتمحیطازشده
خالفبرخودشانعملکردازراخودادراكودهندیمقرارارزیابیموردراهاآناطرافیانکهباورنداینبر

،انددهینرسمطلوبحدآنبهکنندیمفکرهاآنکهزمانی. کنندیمارزیابیخودمدوناستانداردهاي
.ابدییمافزایشهاآناضطرابویافتهافزایشمنفیارزیابیاحتمال



)1شماره 97، سال هشتم، بهار و تابستان 8دوره (دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز 110

اضطرابواجتماعیيهامهارتبینو معنادارمنفیارتباطزمینهدرپژوهشاینازحاصلنتایج
,Rape & Spenceاسپنس (مدل رپی و بااجتماعی رفتارهاينقشبهاشارهدر. استهمخوان) 2004
ضعیفاجتماعیيهامهارتازدهندیمرخاضطرابدلیلبهکهرااجتماعیعملکرددراختاللاجتماعی،

هماز)آنبهعملودانشکردندرونیدرنقصیادانشنقص(اجتماعیتواناییکمبوددلیلبهکه
اجتماعیاضطراباختاللدرکمتريعلّینقشاجتماعیتواناییکمبودمدلاینطبق. کنندیممتمایز

دروگذاشتخواهدریتأثمحیطرويبراست،درونیعاملیکاجتماعیمهارتکهآنجاییازاما.دارد
کمروییدرهمواجتماعیاضطرابدرهم. دادخواهدقرارریتأثتحترااجتماعیاضطرابمدتبلند

ازاجتناب،)مکالمهدادنادامهوچشمیتماسبرقراريدرمشکالتیمانند(یاجتماعيهامهارتنقص
;Homberg et al., 2010(شودیمدیدهمنفیارزیابیازترسافکارواجتماعیتعامالتوهاتیموقع

Herbert, Hope, & Belleek, اضطراببهمبتالکودکانکهدریافت) Beadle, 2015(بادل). 2012
درضعیفاجتماعیيهامهارتوعمومیترسانزواطلبی،ناشادمانی،ازباالتريسطوحاجتماعی،

يهامهارتنقشبهاجتماعیاضطراباختاللاولیهيهاهینظردر. داشتندماریبریغنمونهبامقایسه
اجتماعیاضطراباختاللبهمبتالافرادکهرامسألهاینهاآنازیکهیچولیداشتندتأکیدماعیاجت

يهامهارتازتوانندینمافراداینکهاین.اندرفتهینپذباشند،مستعداجتماعیيهامهارتنقصبراي
رسدیمنظربه.نیستندآنانجامبهقادراساساًهاآنکهنیستمعنااینبهکننداستفادهاجتماعی

يها. مهارتباشندنداشتهوجوداجتماعیيهامهارتاینکهنه،شوندیمبازدارياجتماعیهايمهارت
اجتماعیيهامهارتدرنقص.باشندیماضطرابپیامدعمدتاًوهستنداضطرابازمتأثربسیاراجتماعی

اضطراب،دیگران،توسطمنفیقضاوتمنفی،اجتماعیپیامدهايبهدستیابیاحتمالافزایشبهمنجر
صورتبه. شودیماجتماعیيهامهارتبیشترنقصنهایتدروموقعیتازاجتنابناکارآمد،يهاشناخت

عاملبرخیبراي.استاجتماعیاضطراباختاللپیامدهموعلتهماجتماعیيهامهارتنقصکلی،
تعمیملزومشناختی،روشتنگناهايازبرخیوجودشکیب.داردنگهدارندهنقشبرخیبرايواولیه

علّینقشبیانگرحاضرپژوهشبودنمقطعی. سازدیتر مبرجستهراحاضرپژوهشيهاافتهیمحتاطانۀ
.نیستناکارآمدباورهايواجتماعیيهامهارتخانواده،کارکردمتغیرهاي

گیرينتیجه
همانبهباشد،بیشترخانوادهکارکردابعاددراختاللمیزانچههرکههستنداینبیانگرهایافته

منفیبه صورتاجتماعیاضطرابواجتماعیيهامهارتوابدییمافزایشنیزاجتماعیاضطراباندازه
وبازارتباطاتایجادشرایطتواندیمخانوادهکارکردومحیطکلی،طور . بهارتباط دارندیگدیگربا

اعضاي آندادنشرکتوعقایدبهتوجهعقاید،وها احساسابرازبهخانوادهاعضايترغیبگسترده،
باورهايکاهشواجتماعیيهامهارتارتقاءاین بهکهفراهم نمایدهایريگتصمیمدرخانواده را

منجر می شود.اجتماعیاضطراباختاللکاهشیتاًنهاوناکارآمد
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دراستبهترکهشودیمپیشنهاداجتماعیاضطرابوخانوادهکردکاردراختاللارتباطبهتوجهبا
اختاللسازنهیزمعواملجزءهاآندراختاللکهخانوادهکارکردهايابعادازیکهربهبودجهت

درمثال،عنوانبه. گرددارائهمستعديهاخانوادهبهالزميهاآموزش،دیآیمشماربهاجتماعیاضطراب
. کرداستفادهارتباطیيهامهارتآموزشازتوانیمخانوادهدرکردنبرقراررابطهنحوهارتقايجهت

کهاستغیرمنطقیافکارهايوباورهاازناشینوجواناناجتماعیاضطراباختاللمشکالتازبخشی
اريسازگورفتارتغییردرنوجوانانبهعاطفی- عقالنیدرمانیيهاروشازيریگبهرهباتوانیم

پیشنهاداجتماعی،اضطرابواجتماعیيهامهارتمنفیبه رابطهتوجهباوکرد؛کمکبهتراجتماعی
ونظريتلویحاترغمعلی. شوددادهآموزشاجتماعیيهامهارتمشاوره،وآموزشیمراکزدرشودیم

مدرسهکهجاییآناز. بودنددبیرستاناولپایهآموزاندانشکنندگانشرکتپژوهش،ایندرعملی
بایدآموزيغیردانشنمونهيهاگروهبهنتایجتعمیمدر،دهدیمتشکیلرافردمحیطازمهمیسهم
امراینکهگرفتندقراربررسیموردغیربالینیيهانمونهپژوهشایندر. کردرعایترااحتیاطجانب
.کندیممحدودبالینیغیريهاتیجمعبهراپژوهشاینازحاصلنتایجپذیريتعمیم

سپاسگزاري
ومدارسمدیرانکلیهکرد،شهرمدارسوپرورشوآموزشسازمانمسئوالنتمامیازپایاندر
همراهیپژوهشایندررامانامه کههمچنین از سازمان حامی مالی این پایانپژوهشکنندگانشرکت
.سپاسگزاریم،اندنموده
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