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Introduction: Perfectionism plays an important role in creating and developing symptoms 
of social anxiety. Moreover, mindfulness affects psychological problems and disorders. 
The purpose of this research was to investigate the relationship between perfectionism and 
social anxiety symptoms by considering the mediating role of mindfulness. 
Method: The sample consisted of 226 Bachelor, Master and PhD students who were 
studying at Shahed University of Tehran. The research tools included the Liebowitz Social 
Anxiety Scale (LSAS), the Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS), and the 
Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). The collected data were analyzed using 
path analysis method and SPSS 25 software and Process macro. 
Results: The results showed that perfectionism could significantly predict an increase in 
social anxiety with a correlation coefficient of 0.27. In addition, perfectionism with a 
coefficient of effect of 0.14 can indirectly increase social anxiety by reducing mindfulness, 
which is significant at the level of 0.02. Most of this effect has been done through two 
subscales "description" and "non-reaction". 
Discussion and conclusion: The findings of the present research confirmed the 
relationship between perfectionism and social anxiety and the variable role of mindfulness 
in mediating between perfectionism and social anxiety. Therefore, the mentioned variables 
can be considered in the range of intra-individual and inter-individual communication, 
educational, family and clinical problems. 
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مشکالت  آگاهی برهای اضطراب اجتماعی و تاثیر ذهنگرایی در تحول و تداوم نشانهبا توجه به نقش کمال مقدمه:
با  یاضطراب اجتماع هاینشانهو ییگراکمال نیارتباط ب یهدف پژوهش حاضر، بررسو اختالالت روانشناختی، 
 بود. آگاهیذهن یادرنظرگرفتن نقش واسطه

بود  ارشد و دکترا یکارشناس ،یسه مقطع کارشناس انینفر از دانشجو 226 یدربرگیرنده بررسیمورد  ینمونه روش:
اضطراب  یامهپرسشن شاملپژوهش  نیمورد استفاده در ا یبودند. ابزارها لیکه در دانشگاه شاهد تهران مشغول به تحص

 یهاداده. استبودهی آگاهنذه پنج عاملی و پرسشنامه ،فراست یچندبعد ییگراکمال اسیمق ،تزیبوویل یاجتماع
مورد ماکروی پروسس و  25 -اس. پی. اس. اس.  یهانرم افزار از روش تحلیل مسیر و شده با استفاده یگردآور

  .قرار گرفتند لیتحل
افزایش اضطراب اجتماعی  27/0گرایی عالوه بر اینکه با شیب رگرسیون که کمالنشان داد  هاافتهی نتایج:

نیز از طریق کاهش  14/0کند، بلکه به صورت غیر مستقیم و با ضریب اثر بینی میرا به صورت معنادار پیش
از ی این اثر معنادار است که عمده 02/0شود که در سطح آگاهی باعث افزایش اضطراب اجتماعی میذهن

 است. صورت گرفته« عدم واکنش»و « توصیف»طریق دو زیرمقیاس 
 ریش متغنقگرایی و اضطراب اجتماعی و ارتباط بین کمالپژوهش حاضر،  هایهافتی :گیریبحث و نتیجه

 یدر گستره توانیم ساننیآشکار ساخت. بد یو اضطراب اجتماع ییگراکمال نیب یگریانجمی در را آگاهیذهن
 وجه نمود.ت نامبرده یرهایبه متغ بالینی زیو ن یخانوادگ ،یتیترب مشکالت ،یفردنیو ب یفرددرون ارتباطات
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 مقدمه 

ترین اختالالت روانی به اجتماعی یکی از مهماضطراب 
های اجتماعی است شامل آن دسته از موقعیت و رودشمار می

که نگرانی فرد از مورد ارزیابی قرار گرفتن یا ارتباط با افراد 
مسبب اضطراب مزمن و ترس فراوان و  غریبه را به دنبال دارد

 [.1] است یاجتماع مختلفی هاتیبا موقع ییارویدر رو
ها از اعمال کنترل شود که انسانیباعث م یاجتماع اضطراب
 یزندگ تیدر هدا یشان محروم شوند و سبب ناتوانیبر زندگ

اختالل آن ها را از انتخاب  نیا ای که؛ به گونهددگریها مآن
 .[2] دارد یترس، بازم لیشغل مناسب به دل

ترین اختالل در میان شایعاختالل اضطراب اجتماعی      
اختالالت اضطرابی و سومین اختالل شایع در جمعیت عادی 

نتایج پژهشی دیگر نشان داد که دانشجویان  .[3] باشدمی
رفتارهای اجتنابی و های اضطراب اجتماعی، دارای نشانه

دهند و نیز در هیجانات منفی بیشتری را از خود نشان می
ی اجتماعی با مشکالت هاانتخاب شغل و کسب مهارت

 [.4] بیشتری روبرو هستند
رفتن  نیاختالل، از ب نیا یامدهایپ نیتربزرگ از     

 اریبس مارانیب نیکه ا نیاست، با وجود ا یارتباطات اجتماع
 یهستند. اضطراب اجتماع یمشتاق داشتن روابط اجتماع

 یاست که م یباعث خشنود نیسازد اما ا یرا نابود م یزندگ
و مناسب، کنترل و  افتهیساختار یآن را با روش هاتوان 

بر آن، احتمال بروز مشکالتی مانند  عالوه [.5] نمود اندرم
خصوص مصرف مواد و افکار خودکشی در دانشجویان، بهسوء
تر و حمایت اجتماعی هایی که مقاطع تحصیلی پایینآن

 [.6] تری را دارند، بیشتر استضعیف
گذشته که به نقش عوامل  قاتیبر خالف تحق     

بر  ریاخ یهاپژوهش شد،یمدر اضطراب پرداخته یشناخت
یکی  .[7] کنندیم دیتاک یزشیو انگ یتیعوامل شخص تیاهم

که در تحقیقات مختلف ارتباط آن با  شخصیتی هایاز متغیر
است، بررسی قرار گرفتهنقد و اضطراب اجتماعی ، مورد 

یک ویژگی شخصیتی است که گرایی کمال گرایی است؛کمال
 ،های باالی عملکردیبا نیاز شدید برای رسیدن به استاندارد

-خودانتقادی شدید شناخته میها و ی اشتباهنگرانی درباره

دهد افراد مبتال به های نظری نشان میگزارش .[8] شود
های باالتری را برای عملکردشان اضطراب اجتماعی، استاندارد

گیرند و خود را به خاطر عدم در نظر می در شرایط اجتماعی
ها یا نمایان شدن عالیم قابل یابی به این استاندارددست

سرزنش  )مانند عرق کردن( ی مربوط به اضطرابمشاهده
ها را به خاطر عملکرد ناکافی کنند و معتقدند دیگران آنمی

                                                           
1 social network 
2 perfectionistic self-presentation 
3 Interaction anxiety 

 [.9] کنندیا نمایش اضطرابشان، ارزیابی می
این  اختالل اضطراب اجتماعی دچارد افرا یمشخصه     

تر و پایین 1های اجتماعیبه داشتن شبکه است که میل
ز دهند و ااز خود بروز میتر دارند و سازگاری کمتری ضعیف

، آیندچشم میدیگران به  نظرکه چگونه در مساله این 
 ها معموالً در جمع متوجهکنند. آنمی و ترس احساس نگرانی

ظاهر خود هستند و معیارهای باالیی برای رفتار و  و رفتار
 .[10]ند گیرمیعملکرد خود در نظر 

 تیگرایی صفکمال نشان داد که ی دیگرپژوهش نتایج     
-نمایی کمالگرایی اجتماعی( و خود)به خصوص کمال

 به از خود، به طور منحصر عیبیعنی نمایش بدون  ،2گرایانه
 املرا )یک ع قرار گرفتن رزیابیامورد اضطراب از  ی،فرد

 ابراز ، عدمسو . از دیگرکندبینی میاضطراب اجتماعی( پیش
 امل)ع  با دیگران 3و عدم افشای نواقص، اضطراب تعامل

 .[11کند ]میبینی را پیش دیگری از اضطراب اجتماعی(
 ییربنایز یهاسمیمکان یدرباره یمختلف یهانییتب     

صورت  یو اضطراب اجتماع ییگراکمال نیب یدر رابطه
 دییگرا در تاگزارش کردند که افراد کمال محققاناست؛ گرفته
د هستن یریدچار سوگ یبه طور معنادار انهیگراکمال میمفاه
 یرهایتعببا سوء یادیز اریبس یندیهما رهایتعبسوء نیکه ا
. [12] دارند افتد،یمانند آنچه که در اضطراب اتفاق م یمنف

 یهاشیاز اشخص افکار مزاحم و گرا یاریدر واقع بس
 گرددیآنچه که سبب م یول کنندیرا تجربه م انهیگراکمال

 ریتفس د،یزا عمل نمااضطراب یتجارب به عنوان عامل نیا
 مفهوم نه،یزم نیدر هم. [13] افکار است نیاز ا خاصاش

در  یشناخت ییربنایمهم و ز یهاسمیاز مکان یکی یآگاهذهن
 ذهناست.  یو اضطراب اجتماع ییگراکمال نیارتباط ب

کامل و فاقد قضاوت از آن چه که در  یآگاه یبه معنا یآگاه
تواند در هر  یم یافتد. ذهن آگاه یحال حاضر اتفاق م

 یتر، ذهن آگاهوجود داشته باشد. به زبان ساده یطیشرا
 .[14] در زمان و مکان حاضر است یذهن، بدن و زندگ بیتهذ

است؛  یادآوریو  توجه ،یآگاه یسه مولفه یدارا یذهن آگاه
 یکه همان آگاه "توجه"اساسا با ارزش است و  "یآگاه"

ارزشمندتر است. انسان تنها با  یمولفه ا زیمتمرکز است ن
 یما اتفاق م رامونیکردن از آن چه در درون و پ دایپ یآگاه

 یذهن االتو اشتغ یجانیتواند خود را از مشکالت ه یافتد، م
 یتالش برا یمجدد توجه  به جا یدهبخشد و با جهت ییرها

تواند احساسات خود را  یم د،یشد جاناتیسرکوب افکار و ه
از ذهن  گرید یبه عنوان جنبه ا "یادآوری". دیکنترل نما

 ست،یگذشته ن یدادهایو مرور رو یادآوری یبه معنا یآگاه
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 زیبودن و ن گاهمنظور آبه خاطر داشتن به  یبلکه به معنا
است؛  یذهن آگاه یهانیموضوع در تمر نیا تیبر اهم دیتاک

به خاطر داشته "کند یم یادآوریدر هر لحظه فرد به خود 
 .[15] "باش، آگاه باش

شناخته  "1عملکرد" کیبه عنوان  یآگاهمعموال ذهن     
شود یطرح در نظر گرفته م کیاز  یبه عنوان بخشو شود  یم

است که سبب  یبردن عادات ذهن نیهدف آن از بکه 
 ایو  خشم، حسادتاضطراب، مانند  ندیناخوشا جاناتیه

 گرانیها به خود و دآن لیشود که فرد به دل یم ییرفتارها
 .[15] رساندیم بیآس

 نوسان و پیچیدگی ،چه از نظر گذرانده شدآنبر بنا     
 وگرایی و اضطراب اجتماعی کمالنوع ارتباط و در چگونگی 

 یرابطهاز  شدهانجامهای بینینیز حتی گاهی تضاد در پیش
ی صورتطلبد تا به تری را میجدید هایپژوهشاین دو متغیر، 

 یررسب. از سوی دیگر بپردازد موضوعتر، به بررسی این شفّاف
صرفا  ،یاضطراب اجتماع یو عوامل همبسته هانیبشیپ

مهم است؛  نیکامل ا یشش جهت بررساز کو یبخش اندک
 یهاسمیکه مکان گرددیحاصل م یزمان شتریب تیموفق

 ییهستند، شناسا لیدخ دهیپد نیکه در وقوع ا ییربنایز
ب مهار اضطرا یباال تیاهم زیشد و نشوند. بنا بر آنچه گفته

 تیبخصوص در جمع هک ییهابیبه جهت آس یاجتماع
به دنبال دارد، ضرورت  هایی و عملکرد تحصیلی آندانشجو

ه ک یآگاهذهن یعنی یروانشناخت یاواسطه زمیدارد که مکان
 گذارد،یاثر م یبر اضطراب اجتماع ییگراآن کمال قیاز طر

 است؛ ریاهداف پژوهش شامل موارد ز رد؛یقرار گ قیمورد تحق

 هایو نشانه گراییکمال انیم یرابطه نییتع -
  یینشجودا یدر نمونه یاضطراب اجتماع

 در خودبهو شفقت گراییکمال انیم یرابطه نییتع -
  ییدانشجو ینمونه

 یاضطراب اجتماع هاینشانه انیمی رابطه نییتع -
  ییدانشجو ینمونه در خودبهشفقت و

شده  یمدل طراح یبرازش آمار زانیم نییتع -
 یو اضطراب اجتماع گراییکمال یرابطه"بر یمبتن

 ینمونه در خودبهشفقت گرییانجیبا م
 "ییدانشجو

 روش
 نوع پژوهش

های همبستگی مبتنی بر حاضر از نوع طرح یمطالعه
گرایی به عنوان ، کمالپژوهشبود. در این  تحلیل رگرسیون

                                                           
1 performance 
2 Kline, R B. 
3 Liebowitz S A S 

بین، اضطراب اجتماعی به عنوان متغیر مالک و متغیر پیش
  شد.در نظر گرفتهبه عنوان متغیر میانجی،  آگاهیذهن

 آزمودنی 

جامعه آماری را دانشجویان سه  جامعه آماری:الف( 
مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شاهد، 

  ، مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. 97-98که در سال
حجم نمونه از روش  تعیینجهت  ب( نمونه پژوهش:

برای شد و ای استفاده ای چند مرحلهگیری خوشهنمونه
 هط ببوبه ادبیّات پژوهشی مری حجم نمونه محاسبه

نفر را  200کم دست 2کالینگردید؛ مراجعه  همبستگی
به ازای هر  را نفر 10تا  5چنین قانون کند؛ وی همتوصیه می

، ساله. با در نظر گرفتن این م[16] گیردپارامتر در نظر می
دند که در نهایت از این گردینفر به عنوان نمونه انتخاب  300

  .ر وارد تحلیل شدندنف 226تعداد 

 ابزارهای پژوهش
 های زیر بود:ها شامل پرسشنامههابزارهای گردآوری داد

: 3پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز( 1
 ی[، در بر گیرنده17] پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز

 شخص اضطراب ربوط بهی آن مماده 11که  باشدمیماده  24
های موقعیت به ط بوی آن مرماده 13در تعامالت اجتماعی و 

 کلی از ییک نمره پرسشنامهاین است. عملکرد اجتماعی 
 را در چهار سطح فرددهد که اضطراب اجتماعی به دست می

 ند.کمی بندیدسته)خفیف، متوسط، شدید و بسیارشدید( 
 ی(، ثبات درونr=83/0) پایایی بازآزماییاین مقیاس از 

همسانی درونی خیلی خوب  ،(95/0)آلفای کرونباخخوب
اعتبار همگرای قابل قبولی  نیز ( و92/0تا  81/0 )آلفای بین

. ضریب آلفای کرونباخ برای کلّ [18] باشدمی برخوردار
است و ضریب آلفای زیرمقیاس شده گزارش 95/0آزمون 

شدهنشان داده 91/0و رفتار اجتنابی  82/0اضطراب عملکرد 
 پایایی بازآزمایی [19] ی ایرانیدر نمونهچنین هم. [18] است

-84/0ی های آن دردامنهو خرده مقیاساین پرسشنامه 
76/0=r ها نیز د و ثبات درونی )آلفای کرونباخ( آننقرار دار

و اعتبار همگرای  استگزارش شده 93/0تا  73/0در دامنه 
ماعی نیز در های اضطراب اجتمقیاسزیربا سایر  مقیاساین 

در این مقیاس از  .باشدمی( r=46/0-94/0) حد قابل قبولی
ی کلّی این مقیاس استفاده شد. آلفای کرونباخ برای این نمره

 بود. 95/0ی حاضر مقیاس در مطالعه
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: گرایی چندبعدی فراستپرسشنامه کمال( 2

(، که بر 1990) بعدی فراستگرایی چندکمال یپرسشنامه
 6ماده و  35 ،شده است ابداعبعدی گرایی چنداساس کمال

های معیار یدر بر گیرندهاین ابعاد  .[20دارا است ]بعد را 
، 3انتظارات والدین ، 2های اشتباهنگرانی درباره، 1شخصی

نظم و و  5ی اعمالتردید درباره، 4انتقادگری والدین
ضمن ها گزارش تحقیقی دیگردر  [.20است ] 6سازماندهی

، ضریب همسانی مقیاس نامبردهعاملی ساختار شش تایید
 74/0ها بین و برای زیر مقیاس 93/0 را درونی کل پرسشنامه

برای  91/0تردید نسبت به اعمال تا  زیرمقیاسبرای 
ای در مطالعه. [21نشان دادند ]دهی نظم و سازمان زیرمقیاس

 پرسشنامه،این نیز ضمن تایید ساختار شش عاملی  دیگر
و  86/0، پرسشنامهضریب همسانی درونی آن را برای کل 

-نظم و سازمان زیرمقیاسبرای  74/0ها بین برای زیرمقیاس

ان نشها ی اشتباهنگرانی درباره زیرمقیاسبرای  93/0دهی تا 
، ضریب همسانی درونی های ایرانیپژوهش. در [22دادند ]

را در همبستگی  یاسمق، اعتبار همگرای 819/0را  این مقیاس
 0001/0و در سطح  287/0آن با پرسشنامه اضطراب امتحان، 

نیز در  مقیاس ساختار شش عاملی، معنادار گزارش نمودند
، در این پرسشنامه .[23] مورد تایید قرار گرفت بررسیاین 

[ مطرح شده است، از پنج بُعد 24ها ]همانگونه که در پژوهش
به دست آورد، اما زیرمقیاس نظم  ی کلّیتوان یک نمرهآن می

ی ها، در نمرهو ترتیب با توجه به تفاوت آن با سایر شاخص
شود و باید به عنوان یک شاخص مجزا در کلّی محاسبه نمی

رایی گشود؛ شاخصی که به عنوان بُعد مثبت کمالنظر گرفته
مقیاس  در این مطالعه در آلفا [. ضریب20طرح شده است ]

 .بود 88/0 و 86/0 ترتیب و نظم زیرمقیاس و راییگکلّیِ کمال
 یپرسشنامه: آگاهیپنج وجهی ذهنپرسشنامه ( 3

 39 یو دارا یخودسنج اسیمق کی یآگاهذهن یپنج وجه
مرتبط  یچند پرسشنامه یهاماده قیتلف قیماده است و از طر

 ختهسا یعامل لیتحل کردیبا استفاده از رو تیو در نها گرید
 یرندهیبه دست آمده در برگ یها. عامل[25] استشده
 بودن و یرواکنشیغ ،یاریعمل توام با هش شاهده،م ف،یتوص

 نیا یگذار. نمرهباشدیم یدرون یبودن به تجربه یرقضاوتیغ
سواالت به  یاست و برخ( 5تا1)ی کرتیپرسشنامه به صورت ل

 یهایژگیدر رابطه با و .ندگردیم یگذارشکل معکوس نمره
را  هااسیرمقیز یدرون یهمسان، پرسشنامه نیا یروانسنج

                                                           
1 Personal standards 
2 Concern over mistakes 
3 parental expectaion 
4 Parental criticism 
5 doubt about actions 
6 organization 
7 random responders 
8 Mahalanobis D2 

، (75/0) بودن یرواکنشیغ یآلفا برا بیمناسب و ضر
و ( 87/0)ی اری، عمل با هوش(83/0) مشاهده ،(91/0)فیتوص

 نیب ی. همبستگ[25] گزارش شد( 87/0) بودن یرقضاوتیغ
و به صورت متوسط اما  34/0تا  15/0 نیب یها در بازهعامل

 بیضرا زین یداخل یهاپژوهش در .[26] معنادار گزارش شد
 فی، توص(71/0) است؛ مشاهدهگزارش شده ریز بیآلفا به ترت

، (73/0) بودن یرقضاوتی، غ(81/0)ی اری، عمل با هش(83/0)
ها آن، (8/0) عامل 5و مجموع ( 55/0) بودن یرواکنشیغ

تا  15/0 نیب یعوامل را متوسط و در بازه نیب یهمبستگ
ی کلّی در این پژوهش از نمره .[27] گزارش نمودند 34/0

بعدی بودن آگاهی استفاده نگردید، زیرا تکذهن پرسشنامه
ر ای که داست )نتیجهی ایرانی رد شدهاین مقیاس روی نمونه

 سعاملی دیتای این مطالعه نیز تکرار شد(. سرافراز پ تحلیل
ی دوم اگرچه دو بُعد برای از ردّ یک عامل کلّی مرتبه

آگاهی مطرح کرد، اما تئوری خاصی در تبیین این دو ذهن
های این [. بنابراین تک تک زیرمقیاس28بعد ارائه نکرد ]

آگاهی به صورت پرسشنامه را به عنوان ابعاد مختلف ذهن
 شد.متغیرهای میانجی در نظر گرفته

 ششیوه انجام پژوه
 های سنجشی ابزاربستهدر اجرای این مطالعه، 

-ذهنگرایی، اضطراب اجتماعی و های کمال)پرسشنامه

معرفی طرح  مختصری جهت (، به همراه توضیحآگاهی
در راستای رعایت  و های استفاده از دادهپژوهش و نحوه

در اختیار  محققهای اخالقی، توسط خود دستورالعمل
  .ها قرار گرفتآزمودنی
ها اسکرین دیتا صورت گرفت؛ قبل از تحلیل داده     
ی اوّلیه را تشکیل دادند. بررسی آزمودنی نمونه 226مجموع 

را ناتمام پر  هااولیه نشان داد که دو آزمودنی پرسشنامه
ی بعد، شدند. در مرحلهاند که از پژوهش کنار گذاشتهکرده

مورد بررسی قرار  7های تصادفیدهندهدیتا برای یافتن پاسخ
ند که هایی هستدهندگان تصادفی، آزمودنیگرفت. پاسخ

ها را )معموالً به ها یکی از پاسخبدون توجه به محتوای آیتم
کنند؛ موضوعی که به خصوص صورت تصادفی( انتخاب می

ی کنندههای دانشجو رایج و یکی از موارد تهدیددر آزمودنی
برای   8ها است. برای این کار شاخص ماهاالنوبیسکیفیت داده

ها محاسبه پرسشنامهها و در هر یک از هریک از آزمودنی
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دهد که الگوی پاسخدهی گردید. این شاخص نشان می
آزمودنی در سواالت، به چه میزان تابع الگوی رایج پاسخدهی 

هاست. این روش اسکرین دیتا، بر این میان مجموع آزمودنی
دهنده بدون توجه به محتوای فرض استوار است که اگر پاسخ

احتماالً الگویی متفاوت با ها را انتخاب کند، سؤاالت پاسخ
ها خواهد داشت و در نتیجه سطح الگوی عادی پاسخ

ی معناداری این شاخص کاهش خواهد یافت. معموالً نقطه
در نظر گرفته  001/0کمتر از  pبرش برای این شاخص ارزش 

(. در 1000شود )احتمال وقوع تصادفی کمتر از یک در می
وان موارد مشکوک به این مطالعه نیز چنین مواردی به عن

شد. اما برای اطمینان ی تصادفی کنار گذاشتهدهندهپاسخ
های ارائه شده در ادبیات متدولوژی به توصیه بیشتر و با توجه

ها انجام گرفت تا در ها  مجدداً با تمام آزمودنی[، تحلیل29]
صورتی که تفاوتی در نتایج وجود داشت، احتیاط الزم در 

 29شود. طی اسکرین دیتا، نظر گرفتهها در تفسیر آن
ند شدآزمودنی مشکوک به پاسخدهی تصادفی تشخیص داده

(13%.) 

 

 شیوه تحلیل داده ها
ها با بررسی همبستگی بین متغیرها انجام شد تحلیل داده

و با استفاده از تحلیل مسیر به بررسی مسیرهای مستقیم و 
نظم  زیرمقیاس ی کلّی آن و نیزگرایی )نمرهغیرمستقیم کمال

شد. برای اطمینان از اعتبار نتایج، و ترتیب( پرداخته
ها در طول خط رگرسیون های عدم تفاوت واریانسفرضپیش

توجهی مشاهده و خطی بودن روابط بررسی شد و نقض قابل
ی نسبتاً بزرگ، نمونهچنین با توجه به حجمنشد. هم

ازی به بررسی مانده نیبودن مقادیر باقیفرض نرمالپیش
ی اطمینان در اثرات بر این برای تعیین فاصله نداشت، عالوه

 ها دراسترپ استفاده گردید. تحلیلغیرمستقیم از آزمون بوت
( انجام شد و برای تحلیل میانجی از 25)ورژن اس.پی.اس.اس

 [.30استفاده شد ] ماکروی پروسس

 نتایج
نفر زن  145(و % 36نفر مرد ) 81اضر را نمونه پژوهش ح

( تشکیل داده بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان % 64)
میانگین  1. جدول سال بود 81/4سال با انحراف استاندارد  27

 دهد.را نشان می و انحراف معیار نمونه در متغیرهای پژوهش

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .1 جدول

 M SD هگرو متغیر
 تفاوت استاندارد دو جنس

(d )کوهن و سطح معناداری 
  0.66 3.20 کل مشاهده

 d = -0.29 0.68 3.08 مردها 
0.051  =p  0.64 3.27 هازن 

  0.68 3.12 کل توصیف
 d = -0.01 0.66 3.12 مردها 

0.96  =p  0.70 3.12 هازن 

  0.68 2.57 کل عمل آگاهانه
 d=  0.17 0.67 2.65 مردها 

0.25  =p  0.69 2.53 هازن 
  0.62 2.03 کل عدم قضاوت

 d = 0.27 0.65 2.13 مردها 
0.07  =p  0.60 1.96 هازن 

  0.51 2.95 کل عدم واکنش
 d = 0.23 0.54 3.03 مردها 

0.12  =p  0.48 2.91 هازن 

  22.55 42.58 کل اضطراب اجتماعی
 d = -0.12 19.36 40.94 مردها 

0.41  =p  24.22 43.73 هازن 

  0.49 3.19 کل گراییکمال
 d =0.08 0.51 3.22 مردها 

0.58  =p  0.48 3.18 هازن 

  0.66 4.09 کل نظم و ترتیب
 d = -0.27 0.69 3.98 مردها 

0.08  =p  0.64 4.16 هازن 

مردها در مشاهده آگاهی، های ذهندر میان مقیاس
نمرات کمتری داشتند، البته این تفاوت، تفاوتی کمی است و 

(. در مقیاس عدم p < 10/0باشد )ی معناداری میدر آستانه
قضاوت، وضعیت عکس مشاهده شد و زنان نمرات کمتری را 

ی کسب کردند، البته این تفاوت زیاد نیست و صرفاً در آستانه
ها رمقیاس نظم و ترتیب، زنمعناداری است. همچنین در زی

نمرات باالتری را به خود اختصاص دادند، اگرچه این تفاوت 
ی رسد و  در آستانهکوچک است و به سطح معناداری نمی



 

114 

 .109-119، صص.: 1400، بهار و تابستان 36، پیاپی 1، شماره 19، دوره شناسی بالینی و شخصیترواندوفصلنامه علمی 
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 19, No. 1, Serial 36, Spring & Summer 2021, pp.: 109-119. 

 
معناداری است. در سایر متغیرها تفاوت بسیار ناچیزی بین دو 

 جنس وجود داشت.
ی اضطراب اجتماعی نمره  %71کنندگان، در میان شرکت

های قابل داشتند، که به عنوان عدم وجود نشانه 50ز کمتر ا
ها نیز نمراتی باالی آزمودنی %6توجه اضطراب اجتماعی است. 

ی اضطراب خیلی شدید یا شدید قرار داشتند که در طبقه 80

 گیرند.می
همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان  2جدول 

تماعی است، اضطراب اج دهد. همانطور که قابل مشاهدهمی
با تمام متغیرهای پژوهش ارتباط معناداری دارد، به استثناء 

 آگاهی. زیرمقیاس مشاهده در ذهن

 همبستگی میان متغیرهای پژوهش .2 جدول

 اضطراب اجتماعی نظم و ترتیب گراییکمال عدم واکنش عدم قضاوت آگاهانهعمل توصیف مشاهده 

        1 مشاهده

       1 0.26** توصیف

      1 0.32** 0.06 آگاهانهعمل

     1 0.31* 0.14* -0.15* عدم قضاوت

    1 0.10 0.30** 0.38** 0.32** عدم واکنش

   1 -0.23** -0.29** -0.34** -0.25** -0.09 گراییکمال

  1 -0.09 0.17* -0.03 0.22** 0.26** 0.16* و ترتیب نظم

 1 -0.20** 0.41** -0.36** -0.18* -0.28** -0.53** -0.14 اجتماعیاضطراب 

05/0*P< ،01/0**P< ،001/0***P< 

آگاهی(، در میان متغیرهای پژوهش، توصیف )ذهن
آگاهی( به ترتیب واکنش )ذهنگرایی و عدمکمال

ترین روابط را با اضطراب اجتماعی دارند؛ مستحکم
ی مستقیم با اضطراب اجتماعی و توصیف گرایی رابطهکمال

ی معکوس با آن دارند. در مجموع، تمام و عدمِ واکنش رابطه
آگاهی با اضطراب اجتماعی و همچنین با های ذهنزیرمقیاس

ی قابل توجه دیگر، ی معکوس دارند. نکتهگرایی رابطهکمال
گرایی که افزایش آن ی کلّی کمالاین است که بر خالف نمره

با افزایش اضطراب اجتماعی همراه است، زیرمقیاس نظم و 

-گرایی در نظر گرفته نشدهی کلّی کمالترتیب )که در نمره

 ی معکوس با اضطراب اجتماعی دارد.رابطه است(
تا حدی این احتمال  2شده در جدول روابط مشاهده     

گرایی با ایجاد اختالل در کنند که شاید کمالرا تأیید می
ی حاضر باعث افزایش اضطراب اجتماعی تماس فرد با لحظه

تر این فرضیه، از آنالیز مسیر استفاده شود. برای بررسی دقیق
 گرایی و اضطرابی مستقیم کمالید تا برآوردی از رابطهگرد

ی غیر مستقیم این دو از طریق اجتماعی و همچنین رابطه
 آگاهی به دست آید. های ذهنهریک از زیرمقیاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گراییکمال اجتماعیاضطراب   

 مشاهده

عدم  

 توصیف

آگاهانهعمل  

  عدم

 0.09-  

*** -0.25 

* **   

 0.03 

***  

 

***  

** -0.23  

 0.02-  

*  -0.15 

     * **  

 توضیحات:

 *0.05 > p 

* *0.01 > p 

 ***0.001 > p 

اجتماعی اضطراب بر آگاهیذهن هایزیرمقیاس و گراییکمال تأثیر مستقیم مسیرهای .1 شکل  
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روابط مستقیم بین متغیرهای پژوهش را نشان  1شکل 
گرایی عالوه بر اینکه به صورت مستقیم افزایش دهد. کمالمی

کند، بلکه به صورت غیر بینی میاضطراب اجتماعی را پیش
افزایش آگاهی باعث مستقیم نیز از طریق کاهش ذهن

شود )با توجه به اینکه افزایش اضطراب اجتماعی می
آگاهی با کاهش اضطراب اجتماعی همراه است ذهن

آگاهی بر اضطراب های ذهن)رگرسیون منفی زیرمقیاس
آگاهی را کاهش دهد )رگرسیون اجتماعی(، اگر عاملی ذهن

آگاهی( اضطراب های ذهنگرایی بر زیرمقیاسمنفی کمال
افزایش خواهد داد(. مجموع تأثیر غیرمستقیم اجتماعی را 

-22/0آگاهی  )گرایی از طریق پنج زیرمقیاس ذهنکمال
،06/0- ،95% CI:  )14/0  است که تقریباً تمام آن مربوط به

دو زیرمقیاس توصیف و عدم واکنش است؛ ضریب 
،  40/0، 16/0اثرغیرمستقیم از طریق زیرمقیاس توصیف )

95% CI: )10/0 08/0یق زیرمقیاس عدمِ واکنش )و از طر 

،002/0 ،95% CI:  )03/0 باشد.می 
در مدلی دیگر، زیرمقیاس نظم و ترتیب به عنوان متغیر 

شود، مشاهده می 2مستقل وارد شدند. همانطور که در شکل 
رگرسیون نظم و ترتیب بر اضطراب اجتماعی حاکی از آن 

ش ا کاهگرایی کلّی باست که نظم و ترتیب بر خالف کمال
اضطراب اجتماعی همراه است، اگرچه این رابطه معنادار 
نیست. علیرغم این اثر مستقیم غیر معنادار، در این مدل، نظم 
و ترتیب به صورت غیرمستقیم و از طریق همان دو زیرمقیاس 

تواند اثر معناداری مدل قبل )توصیف و عدم واکنش( می
با افزایش بگذارد؛ آن هم در جهت عکس مدل قبل؛ یعنی 

آگاهی باعث کاهش اضطراب اجتماعی شود. ضریب ذهن
 %95، -04/0، -16/0رگرسیون از طریق زیرمقیاس توصیف )

CI: )10/0- ( 0001/0و از طریق زیرمقیاس عدم واکنش- ،
07/0- ،95%  CI: )03/0- .است 

 

 
آنالیز حساسیت: برای بررسی اینکه آیا ممکن است حذف 

ی اسکرین دیتا باعث تغییر ها در مرحلهتعدادی از آزمودنی
در نتایج شده باشد، هر دو تحلیل میانجی مجدداً با تمام 

ها تکرار شد. نتایج فوق فقط در خصوص تأثیر آزمودنی
میانجی زیرمقیاس عدم واکنش مقداری سطح معناداری را 

فزایش داد و با توجه به معناداری مرزی این تأثیر، توانست ا
خارج کند. این موضوع هم در مدل  05/0آن را از آستانه 

ترتیب صادق بود. این نکته و  گرایی و هم در مدل نظمکمال
نمونه که مشکوک به  %13قابل توجه است که وارد کردن 

دهی تصادفی بودند، توانست شیب رگرسیون پاسخ
کاهش دهد.  -13/0به  -23/0واکنش را از گرایی بر عدملکما

ها به جز این مورد، سایر نتایج به دست آمده در این تحلیل
 نیز تأیید شدند.

 

وترتیبنظم اجتماعیاضطراب   

 مشاهده

 عدم واکنش

 توصیف

آگاهانهعمل  

 عدم قضاوت

0.16 * 

***  0.26  

**  0.22  

 02.0  

***  -0.42 

 06.0-  

  03.0-  

*0.17  

 08.0-  

*  -0.17 

     -0.05  

 توضیحات:

 *0.05 > p 

* *0.01 > p 

 ***0.001 > p 

آگاهی بر اضطراب اجتماعیذهن هایزیرمقیاس و ترتیبزیرمقیاس نظم و  تأثیر مستقیم مسیرهای .2 شکل  
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 بحث و نتیجه گیری

ه توان بدر راستای به چالش کشیدن این رابطه میابتدا 
اشاره کرد که گزارش کردند  [31]های متضاد و ناهمسویافته

هراس  ی مناسبی برایکنندهبینیگری والدین پیشبعد انتقاد
چنین باید گفت، اگرچه اضطراب اجتماعی نیست؛ هم

گرایی همراه است، اما اساسا اجتماعی گاهی اوقات با کمال
برتر شخصی  ی معیارهاییاضطراب اجتماعی دربرگیرنده
مدار با اضطراب گرایی جامعهنیست و در عوض تنها بعد کمال

باالتر ارتباط دارد چرا که اتفاقا اضطراب اجتماعی با اجتماعی 
تر و تنها با معیارهای برتری که از معیارهای شخصی پایین
 [.32شود، ارتباط دارد]سوی جامعه مشخص می

 یحاضر نشان داد که الگو یمطالعه یهاافتهچنین یهم
 ییراگبر اساس کمال یاضطراب اجتماع یهانشانه ینیبشیپ

برخوردار  یمطلوب یاز همبستگ یآگاهذهن یگریانجیبا م
آگاهی را کاهش گرایی، ذهنافزایش کمالای که به گونهاست؛ 

 یهاافتهیبا  افتهی نیا .دهدو در نتیجه اضطراب را افزایش می
 ؛[34، 33] راستا استهم یادیتا حدود زپیشین  یهاپژوهش
با  یروانشناخت یشانیو پر ییگراکمال نیارتباط ب یدر بررس

پژوهشگران  ،یآگاهو ذهن ینشخوار فکر یگریانجیم
از  ییمدار با سطوح باالجامعه ییگراکه کمال فتنددریا

 یو افسردگ یاز جمله استرس و اضطراب، عاطفه منف یشانیپر
ممکن است  یآگاهگرفتند که ذهن جهیها نتهمراه است؛ آن

مدار و جامعه ییگراکمال نیب اطدر ارتب یانجیبه عنوان م
 [.33] کند فاینقش ا یروان یهایشانیپر

آگاهی، به نظر در پژوهش حاضر، از میان پنج عامل ذهن
، به ترتیب "عدم واکنش"و  "توصیف"رسد دو عامل می

ند؛ کترین نقش را به عنوان میانجی ایفا میبیشترین و مهم
 هم درگرایی قرار دارند و تاثیر کمالای که هم تحتبه گونه

 به "توصیف"های اضطراب اجتماعی اثرگذارند؛ عامل نشانه
 اشاره دارد کلماتاستفاده از با  یبیرون اربتج ینامگذار

ی مورد مطالعه متمرکز بر [؛  با توجه به این که نمونه35]
ها دارای حداقل کرده و دانشجو است و آزمودنیافراد تحصیل

درک کارشناسی مدرک کارشناسی و نیز به میزان کمتر م
ارشد و دکتری هستند، چندان دور از ذهن نیست که چنین 

تر تر، شاید بهافرادی به نسبت افراد دارای تحصیالت پایین
بتوانند در مورد افکار، احساسات و تجارب ذهنی خود حرف 

 چنینتری استفاده کنند؛ همها و ادبیات غنیبزنند و از واژه
 یربهتجعنوان یک به  "بودن یغیرواکنش"با توجه با تعریف 

آنکه فرد  یب ،آمد و رفت به افکار و احساسات یاجازه یِدرون
[ و با توجه به این نکته که افراد مبتال 35]ها گیر کنددر آن

ار را با هدف خودک یبازدار یرفتارهابه اضطراب اجتماعی 
انجام  ی ذهنی آناجازه تجربهو عدم اضطراب یسازپنهان

توان انتظار داشت که به احتمال زیاد [، می36]دهند می

 "غیرواکنشی بودن"افرادی که از میزان باالیی از عامل 
های اضطراب اجتماعی کمتری را برخوردار هستند، نشانه

 شوند.متحمل می

 ریظن ییباعث رفتارها ییگرابنا بر گزارش محققان، کمال
ز ناب ابه شکست، اجت یتوجه انتخاب ،یشناخت یهایریسوگ

مربوط به  یارهایمع شیافزا زیمکرر آن و ن یابیعملکرد، ارز
 تواندیم ییگراکمال یطور کل. به[36] شودیم هاتیموفق

به داشتن  شیگرا ،یخودانتقاد ،یارکموجبات اهمال
اضطراب و  ،یلیتحص یفرسودگ ،یافتنیندست یارهایمع

 گرسو،یاز حد از عملکرد خود شود. از د شیانتظار ب
ذهن، به شخص کمک  ییبر توانا دیتاک یواسطهبه یآگاهذهن

و افکار را  یآن که احساسات منف یتا بتواند به جا کندیم
 یها را فقط به عنوان اتفاقاتآن د،بدان شیاز وجود خو یبخش

ذهن در حال عبور هستند. در واقع  یتجربه کند که از پرده
 ییربنایز یهامحرک ،یآن یآگاه قیاز طر یآگاهذهن

 نیو مضام دهدیها را مورد توجه قرار مو شناخت هاجانیه
. با توجه به دهدیقرار م یاریرا در معرض هش یناآشکار زندگ

 ،یآگاه نیهم قیاز طر یآگاهذهن ز،یپژوهش ن نیا یهاافتهی
ها . چرا که با توجه پژوهشکندیو اضراب اثر م ییگرابر کمال

در  یاساس راتییتغ یآگاهدر ذهن ییتمرکززدا یهدف اصل
 یپنهان است که رابطه یشناخت یو الگوها هادگاهیباورها، د

 .کندیم جادیو افکار را ا یشخص با احساسات منف
 دهد،ینشان م 1شکل جیطور که نتاهمانز دیگر سو ا

ارتباط  یاضطراب اجتماع یهابا نشانه یآگاهعوامل ذهن
های ن گونه که با افزایش نشانهبدیدارند؛  یو معنادار یمنف

یابد آگاهی در افراد کاهش میاضطراب اجتماعی میزان ذهن
آگاهی در افراد، به احتمال زیاد میزان و نیز با افزایش ذهن
ارتباط در  نیا ها کاهش یابد. هرچنداضطراب اجتماعی آن

 نیاست؛ ا رومندتریدارند ن یباالتر فیتوص زانیم هک یافراد
، 38، 37ی مختلف دارد، ]هابا پژوهش یی زیادیوهمس جینتا
39.] 

در  یاصل یرفتار یژگیکه و دهدینشان م ینظر شواهد
 شود،یآن م یهاکه باعث تداوم نشانه یاضطراب اجتماع

 یهایابیارز یکه به معنا [37] است "یاجتناب تجرب"مفهوم 
 یاز حواس، احساسات، افکار خصوص یو منف یافراط

و  عیوقا نیبه تجربه کردن ا لیفقدان تما زیو ن یخودخودبه
. [40] ها استفرار از آن ایآگاهانه جهت کنترل  یهاتالش

 یآزاردهندگ یاز تجربه ییها، رهاتالش نیمدت اکوتاه امدیپ
شخص را محدود  یتجارب زندگ نیاست اما در درازمدت، ا

یم ها انجاماز آن ییجهت رها یکه هر کار ییتا جا کند؛یم
احتماال علت  ینظر اتیاست که بنا بر ادب یدر حال نیا؛ دهد

مربوط  یشناخت یهایختگیبه آم یاجتناب تجرب ییربنایز
فرض استوار  نیبر ا یآگاهذهن ییکارا، است و طبق پژوهش
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که مرتبط با اضطرابش  یاناخواسته یهااست که شخص پاسخ
 نه آن ردیگیطور که واقعا هستند، در نظر مرا همان است

 [.38] دیگویم یگونه که ذهن او به و
 گرایی وها حاکی از آن است که بین کمالچنین یافتههم

اضطراب اجتماعی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ به عبارت 
های اضطراب گرایی، نشانهدیگر، با افزایش میزان کمال

ی هاشپژوه جیبا نتا افتهی نیایابد. اجتماعی نیز افزایش می
شناسی در سبب[. 41، 11، 9، 8، ]دارد ییهمسومتعدد 

مدار، گرایی جامعهکمالدر نوع میان انواع آن،  ازگرایی، کمال
-اعمال می فردآمیز را بر اغراقو دیگران انتظارات غیرواقعی 

 فردها دشوار است، ولی آن ه کردنکنند که هرچند برآورد
 ودیگران پذیرفته  سویها دست یابد تا از معیارباید به این 
احتماال  ،یپژوهشهای گزارش طبقمتقابال  .[8] تایید شود

و  ییگراکه کمال یمشترک وجه و تاثیرگذارترین نیتریقو
 مفهوم کشاند،یم گرهمدی یرا به سو یاضطراب اجتماع

 یبه اثرگذار لیتما شکلاست که به  "1یمنف یابیترس از ارز"
 یهاییناتوا یدرباره یتیکفایب حسو  انگریدمطلوب در 

   [.41] دگردیمشخص م یشخو

ی آماری این پژوهش به دانشجویان محدود بودن جامعه
ی نمونه که بالطبع و صرفاً  افراد دانشگاه شاهد و شرایط ویژه

های اصلی آن به گیرد،  از محدودیّتکرده را در بر میتحصیل
در تعمیم نتایج آن باید جانب احتیاط آید. از این رو شمار می

واند تبستگی، نمیچنین استفاده از روش همرا رعایت کرد. هم
 هایروابط علّی بین متغیرها را تبیین کند؛ از این رو روش

دیگر اعم از روش آزمایشی جهت اطمینان بیشتر در تعمیم 
 رسد.نتایج، ضروری به نظر می

ه، با توجه به اهمیت های پیشگیرانی فعالیتدر گستره
های های منتج از آن، توجه به شیوهگرایی و آسیبکمال

فرزندپروری در مراکز غیربالینی و تغییر الگوی مراجعان در 
مراکز بالینی ضرورت دارد ؛ همچنین با توجه به تایید نقش 

ای مثبت و کارآمد در هآگاهی، که همواره سازمیانجی ذهن
رود، به تمام متخصّصین امر از مار میروانشناسی بالینی به ش

-ها پیشنهاد میجمله مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاه

های  مدّنظر این سازه بخصوص گردد که از مداخالت و مهارت
گرایی جهت کاهش پرورش کمال "توصیف"ی عامل در زمینه

 های اضطراب اجتماعی، اقدام کنند.و در نتیجه کاهش نشانه
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