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 چکیده
 ابتطدای از اسطت کطه اضططرابی اختالالت ترینکننده ناتوان از یکی اجتماعی : اضطرابمق مه
 در کند. ایطن اخطتاللپیدا می ادامه تحول بعدی هایدوره تا و آغاز شده آن هاینشانه نوجوانی
هایی به نابسامانی فرد عملکردی ابعاد شغلی و سایر زندگی اجتماعی، شخصی، تعامالت زندگی

رد. هطد  پطژوهش ای دامبتالیان اهمیت ویطژه هایویژگیآورد. از این رو، شناسایی وجود می
هیجطان و شطناختی سازش نایافته، راهبردهطای غیرانطبطاقی تنمیم گراییکمالحاضر مقایسه 

 نشخوار فکری در نوجوانان با اضطراب اجتماعی باال و اضطراب اجتماعی پایین بود. 
. جامعطه آمطاری ایطن پطژوهش، همطه ای بودپژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه :ر ش
بود.  98-99 تحصیلی کاشان در سال شهرستان دوم متوسطه مقطع پسر و دختر آموزاندانش
 چنطد ایگیطری خوشطهبودند که با روش نمونطه آموزاندانشنفر از  329ی مورد مطالعه نمونه
(، 2000) کطانور اجتمطاعی شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه اضطراب انتخاب ایمرحله

و  (2001) هیجان گارنفسطکیشناختی تنمیم (، پرسشنامه2004) هیل گراییکمال پرسشنامه
  ( بود.1993فکری هوکسما ) نشخوار پرسشنامه

با اضطراب اجتماعی باال و پایین در  آموزاندانش: نتایج این پژوهش نشان داد که بین هایافته
فکطری  هیجطان و نشطخوارشناختی سازش نایافته، راهبردهای غیر انطباقی تنمیم گراییکمال

 ( وجود دارد.p < 0/0 5تفاوت معناداری )
 یراهبردهاسازش نایافته،  گراییکمالپژوهش بر اهمیت توجه به این های یافته: گیرینتیاه

در نوجوانطان بطا اضططراب اجتمطاعی بطاال  یو نشخوار فکر جانیهشناختی میتنم یانطباق ریغ
درمانی بطرای نوجوانطان  _ای آموزشیهکند و تلویحات کاربردی مهمی جهت مداخلهتاکید می

 با اضطراب اجتماعی باال دارد.
 ، تنمیم هیجان، نشخوار فکری، نوجوانانگراییکمال: اضطراب اجتماعی، کلما  کلی ی
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Abstract 
Introduction: Social anxiety is one of the most important 
anxiety disorders that have begun in adolescence and continue 
until the later periods of evolution. It creates social interactions 
and other performance dimensions of an individual. Hence, it is 
important to recognize features of people with social anxiety. The 
objective of this study was to compare maladjusted 
perfectionism, maladaptive cognitive emotion regulation, and 
rumination in an adolescent with high and low social anxiety. 
Method: The present study was the comparative and descriptive 
method. The sample consisted of 329 male and female students 
of the 2nd course of high schools of Kashan City who were 
selected by multi-stage random sampling. To collect information, 
the Connor Social Phobia Inventory (2000), Hill Perfectionism 
Inventory (2004), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
(2001), and Ruminative Response Scale (1993) were used. 
SPSS22 software test was used to analyze the data.  
Results: The results of this study showed that there was a 
significant difference between students with high and low social 
anxiety. The mean scores of students with high social anxiety 
were significantly higher in maladjusted perfectionism, 
maladaptive cognitive emotion regulation, and rumination in 
comparison with low social anxiety.  
Conclusion: Findings emphasize the importance of paying 
attention to maladjusted perfectionism, maladaptive cognitive 
emotion regulation, and rumination in adolescents with 
symptoms of social anxiety. The findings of the present study 
have an important role in Educational therapeutic interventions 
for adolescents with high social anxiety. 
Keywords: Social anxiety, Perfectionism, Cognitive emotion 
regulation, Rumination, Adolescents 
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 مقدمه 
و  2)نتوردال یکي از انواع شایع ترین اختتالت  اضتطرابي استت 1اختالل اضطراب اجتماعي

به طور معمول این اختالل در اواختر کتودکي و یتا اوایتج نوجتواني آ تاز  (.2021 همکاران،
چگتونگي تعتامال  اجتمتاعي و ستالمت  یزمینهر بسیاری دناخوشایند پیامدهای  و شودمي
بتا  اضطراب اجتمتاعياختالل (. 2019 و همکاران، 3)تنگر به همراه دارد ادافر شناختيروان
افتراد  شود.های اجتماعي مشخص مينامتناسب از عملکرد و موقعیت اضطرابو شدید  ترس

یت  رفتتار  ،کنند ممکن استت در آنمبتال به این اختالل از هر گونه موقعیتي که تصور مي
اجتنتاب  ،ارزیابي دقیق و موشکافانه دیگتران قترار گیرنتد خجالت آور داشته باشند و یا مورد

، 4آمریکتا شناسيروان)انجمن  شوند تحقیر د کهنرفتار کن ایه شیوهب دنترسيم زیرا. کنندمي
اصتلي های مبهم اجتماعي از نشتانههای موقعیتپذیری به عبار  دیگر عدم تحمج (.2013

 (.2009، 7و ریجنتس 6بولن؛ 2019 و همکاران، 5کالوس) این اختالل است

کند و نوجوانان فشتار ای پیدا ميدر دوره نوجواني، معاشر  مرتبط با همساتن اهمیت فزاینده
اضتطراب نستبت بته شتوند. در نتیجته بیشتری را برای گسترش تعامال  اجتمتاعي متحمتج مي

ستطو   یدارا ،د ستالمافراد مبتال به این اختالل در مقایسه با افترا اجتماعي آسیب پذیرتر هستند.
طبقته  نییپتا و و ستط یکتاریباز مصتر  متواد،  مشتکال  ناشتي، به مواد ياز وابستگ یباتتر
و  8)فلستمن  هستتند يلیتحصت یو دستاوردها يزندگ تیفیک ،ردرآمد خانوا ،یاقتصاد - ياجتماع

تواند به وجود دارد که مي زندگي در کردی متعددیملهای اجتماعي و عموقعیت (.2019 همکاران،
هایي که نوجتوان در مدرسته بتا موقعیت ،برای نمونه .گردداضطراب اجتماعي در نوجوانان منتهي 

درخواست کم  از معلم، نوشتتن  ها،آزمونشرکت در  ارائه دادن سمینار،، شود مانندآنها مواجه مي
 ریستتاهمچنتین بعتد از مدرسته.  یهتاتیتو شترکت در فعال گترانیمقابتج دروی تختته کتالس 

مانند شروع مکالمه با همساتن،  ،ي استاجتماع يررسمیشامج تعامال    که معمول یهاتیموقع
 و همکتاران، 9)رادتکته تلفتن و قترار مالقتا  قیتاز طر گترانیصحبت با د، هايشرکت در مهمان

2020.) 
 .استتت 10گرایيکمتتالویژگتتي شخصتتیتي  ،ياجتمتتاع ابضطرا برتاثیرگتتذار  از عوامتتج يکتتی 
واقعي شخصي، تمرکتز  ی  یراپیچیده است که به تالش برای تحقق معیاره يمفهوم يگرایکمال
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سازمان دهي ر توجه ب و هاش  و تردید درباره موفقیت در هنگام شکست،بر روی اشتباها   مفرط
 با توجته بته مطالعتا  هویتت و فلتت (.2019، 3؛ زورباز1991، 2و فلت 1)هویت و دقت اشاره دارد

 نیتبا ا ،کندو اختالت  رواني حمایت مي گرایيکمالقابج توجهي از ارتباط میان  شواهد (،2002)
و  سازش یافتته بعددو ر ممکن است شامج ه گرایيکمالاند که کرده دیمعاصر تاک قا ی، تحقوجود

 یيگراکمتالسازش یافته  یهاجنبه (،2004) و همکاران 4دیدگاه بیلینگر بناب باشد. سازش نایافته
کته يدرحال .استت شترفتیو پ يشخصت ی تعیتین شتدهاستانداردهای رسیدن به تالش براشامج 
دربتاره انتاتارا  و انتقتادا   يو نگرانت یانتقتاد يابیتارز آن، دربرگیرنده سازش نایافته یهاجنبه
 (.2018 و همکاران، 5)هاینوس است گرانید

 يبا مشکال  روان ازش نایافتهس یيگراکمال( نشان داد که 2019و همکاران ) 6تایلر مطالعا  
عالوه بر  است. مرتبط نیینفس پاشرم و عز ، تعلج ،دیترد ،احساس گناه ،شامج احساس شکست

 میتعال ،شتناختيروان يدرمانتدگ ي،استترس اجتمتاع شیبتا افتزا سازش نایافته یيگراکمال ،نیا
(، در 2002)7یتده التیسبتر استاس عق (.2019 )تایلر و همکاران، و اضطراب ارتباط دارد يافسردگ

ت هستتند، بته یقویا به دنبال تایید دیگران و رسیدن به موفق سازش نایافتهحالي که کمال گرایان 
بنتابر عقیتده  (.2020، 8)کارابابتا های منفي و ترس از شکستت دارنتدخود ارزیابي ز،همان سان نی

بات و تترس از قاتاو   یتقادان يابیخودارز جیبه دلسازش نایافته  انیکمال گرا، (2017) 9استوبر
منجر بته بتات رفتتن  مساله نیشوند که ايخود دچار مشکج م يدر تعامال  اجتماع گرانید يمنف

 پتژوهش شتیر محمتدی و همکتاران(.2019، يعبداله ) گردديم آنها در يسطح اضطراب اجتماع
نتد اضتطراب نتواميو تفکر ارتجاعي در قالب ی  الگو  گرایيکمالاز آن است که  حاکي ،(1395)

سازش نایافته افکار منفي و خود آیند بیشتری نسبت  گرایيکمالافزایش دهند. افراد با اجتماعي را 
پریشاني، مشکال  هیجاني و اضتطراب  عامج آنها را در معرض به سایر افراد خواهند داشت و این

 (.1395 )شیر محمدی و همکاران، دهدبیشتری قرار مي
 11بنابر دیدگاه تامپسون .است ياز عوامج موثر بر اضطراب اجتماع گرید يکی 10جانیه میتنا 
تالش برای شروع، نگهداری، تعدیج و یا بیان عواطت  و هیجانتا   تنایم هیجان شامج (،1994)

تنایم هیجان شتامج ، (2016و همکاران ) 1ن یبروگبه عقیده  .(1202و همکاران،  12)دراچ  است
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شود و به فراینتدهایي اشتاره دارد حفظ یا افزایش هیجان مي اهش،راهبردهایي است که موجب ک
 (.2016 و همکتاران، 2ن یبروگ) گیردواسطه آنها وضعیت هیجاني فرد تحت تاثیر قرار ميه که ب

بتا مشتکج روزمره  يخود در زندگهیجانا   میکه در تنا یدهد افراديمختل  نشان م یهاهینار
های جنبته تنایم هیجان دارای ابعاد و. کنندیشتری را تجربه ميهای استرس بمواجه هستند، دوره

است. ایتن شناختي فرایند تنایم هیجان به کارگیری عناصر های مهممتعددی است. یکي از جنبه
؛ عبدالرحیمي 2007 ،و گروس 3اوکسنر) شودهیجان شناخته ميشناختي مفهوم تحت عنوان تنایم

شناختي میتنا (مثبت) انطباقي یراهبردهتا ،(2015و همکاران ) 4گرزلچاکبه نار  (.1399 نوشاد،
و  هتابیآست افتزایش دهنتدهنقتتش  (يمنفت  یر انطباقي) یراهبردهتا و حفاظتينقتش  جتانیه

 و همکتاران 5گارنفستکيبنتابر دیتدگاه  (.1399 درخشتان و همکتاران،) دارنتدرواني را  اختالت 
و آگاهانه بترای متدیریت شناختي به صور  ی  سب  هیجانشناختي تنایم (، راهبردهای2001)

 )گارنفسکي و همکاران، شودتوصی  مي، گردداطالعاتي که سبب برانگیختگي هیجاني در فرد مي
شناختي (، راهبردهای انطباقي و  یر انطباقي ابعاد تنایم2012) 7و هوکسما 6به عقیده آلداو (.2001

های پتذیرش، هیجان شامج مولفتهشناختي تنایمنطباقي راهبردهای ا دهند.هیجان را تشکیج مي
ارزیتابي مجتدد مثبتت و کتم اهمیتت شتماری  ریزی،مجدد بر برنامته تمرکز مجدد مثبت، تمرکز
های سترزنش هیجان از مولفتهشناختي تنایم راهبردهای  یر انطباقي رخدادهای استرس زاست و

 )کریمتي و همکتاران، ی تشکیج شده استتپندارآمیز سرزنش دیگران و فاجعه نشخوارگری، خود،
، (2008) 9و هیمبتر  8رودبتا  در پتژوهش شواهد موجودبنابر  .(1399 ؛ خطیبي و یوسفي،2013
در تنایم هیجان نقش مهمي در اختالت  اضطرابي دارد. عدم آگاهي از حالت هیجاني و  دشواری

 شتودت  اضطراب اجتماعي ميهمچنین عدم توانمندی افراد در تنایم هیجانا  سبب بروز اختال
  (.1397 )مقدم پور و سپهوند،

هتد کته ددر ایتن زمینته نشتان مي( 2017) و همکتاران 10يکلمانستک مطالعا  انجام شتده 
نوجوانان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعي در مقایسه با همساتن  یتر ماتطرب ختود از درک 

و کنترل هیجانتا  منفتي، رنتی متي  یریتسرکوب بیشتر هیجانا ، دشواری در مد ،رهیجاني کمت
( در پژوهش خود نشان دادنتد کته 1398) مجدی و همکاران (.2017 )کلمانسکي و همکاران، برند

به جتای  ،دهندکه فعالیتي را در حاور دیگران انجام ميافراد با اختالل اضطراب اجتماعي هنگامي
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کنند. به د و آن را به اشتباه تعبیر ميشونبر احساسا  بدني خویش متمرکز مي ،توجه بر عمج خود
های تناتیم هیجتان همین دلیج تمرکز کردن بر تکالی  و انجام رفتار هدفمند که یکتي از مولفته

شود. همچنین تجربه مجدد فقدان کنترل رویدادها در این افراد منجر بته بغرنی مياست برای آنها 
 (.1398 ،)مجدی و همکاران شودافزایش اضطراب و افسردگي مي

نشتخوار فکتری  استت. 1یکي دیگر از عوامج تاثیر گذار بر اضطراب اجتماعي نشخوار فکری 
سب  تفکر تکراری با ظرفیت منفي است. این ویژگي با تمایج به تجزیه و تحلیج مکرر مشکال ، 

و  2لتي ) شتودمشتخص مي ،ایجاد تغییترا  مثبتت نگراني و احساس درماندگي بدون اقدام برای
نشتخوار  ،(2008) 6و التوی 5اسمیت بنابر دیدگاه (.1991، 4و مارو 3هوکسمانولن  ؛2020 ان،همکار

و علج پریشاني و توجه به دتیج و پیامدهای آن ها فکری به عنوان تمرکز جبرگرایانه فرد بر نشانه
 و 7وانتگ (.1398 )رهبتران و همکتاران، های موجود تعری  شده استتبه جای تمرکز بر راه حج

و  ياجتماع یهاتیشد  اضطراب و ترس از موقع نشخوار فکری بر( معتقدند که 2009) 8لدسمو
نشتان  يشتواهد تجربت ،ر واقتعد .گذارديم ریها تاثترس نیدر پاسخ به ابوجود آمده  یرفتارها زین
 یاضتطراب و باورهتا شیمنجتر بته افتزا توانتديم فکتریشتدن در نشتخوار  ریتکه درگ دهديم
 شود ارزیابي ياجتماع یهاتیبه اجتناب از موقع شتریب جیتماهمچنین  و به خود ي نسبترمنطقی 
نشتخوار  در پژوهش خود نشان دادند که ،(2019) و همکاران 10کرافت (.2020 و همکاران، 9سي)

ای فکری و کنترل توجه در رابطه میان افسردگي و اضطراب اجتماعي در دانشجویان نقش واسطه
اضتطراب اجتمتاعي پتس از های طالعه حتاکي از آن استت کته افتراد بتا نشتانه. نتایی این مدارند

 )کرافتت و همکتاران، شتوندهای اجتماعي بیشتر دچتار نشتخوار فکتری ميدر موقعیت قرارگیری
2019.) 

یوع باتی اختالل اضطراب اجتماعي، شناستایي عوامتج زمینته ستاز، پیامتدها و به شبا توجه 
 آمتوزاندانشاهمیت اساسي دارد. همچنین وجود ایتن اختتالل در ل مشکال  مرتبط با این اختال

. بنابراین شناستایي شودمنجر به بروز مشکالتي در زمینه عملکرد تحصیلي و روابط بین فردی مي
مطالعا  مختلت   یینتارسد. این اختالل ضروری به نار ميکننده عوامج به وجود آورنده و تشدید

و  جتانیهشتناختي میتناراهبردهتای  یرانطبتاقي  ،ستازش نایافتته یيگراکمالاند که نشان داده
وجتود  نیتکنند. با ايم فایا ينقش مهم يدر ابتال و تداوم اختالل اضطراب اجتماع ینشخوار فکر

                                                           
1. Rumination 

2. Lee 

3. Nolen-Hoeksema 
4. Morrow 

5. Smith 

6.  Alloy 
7. Wong 

8. Moulds 

9. Seah 
10. Kraft 
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شتناختي میتناراهبردهتای  ،ستازش نایافتته گرایيکمال یاسهیمقا يبه بررس ياندک یهاپژوهش
مطالعتا   ایتو انتد پرداخته بتاتو  پتایین ياضتطراب اجتمتاع با در افراد یو نشخوار فکر جانیه

بتا توجته بته  انتد.کرده سهیمقا رهایمتغ نیاز ا يکیاختالل را به لحاظ  نیوجود دارد که ا یيمجزا
راهبردهتای ، سازش نایافتته گرایيکمالبا هد  تعیین و مقایسه  حاضر پژوهش، مطالب ذکر شده
 و بتات اضتطراب اجتمتاعي با آموزاندانشدر  جان و نشخوار فکریهیشناختي تنایم یر انطباقي 

کنتد کته آیتا و این فرضیه را بررستي مي ه استانجام شد با اضطراب اجتماعي پایین آموزاندانش
ستازش نایافتته، راهبردهتای  گرایيکمتالو پتایین در متغیرهتای  اضطراب اجتماعي بتات افراد با
 ا هم متفاو  هستند؟هیجان و نشخوار بشناختي تنایم

 

 روش
 یپتژوهش شتامج همته نیتا یجامعته آمتار ای بود.توصیفي از نوع علي مقایسهر، پژوهش حاض

نمونه  .بودند 98-99 يلیدختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان کاشان سال تحص آموزاندانش
آمتاری و بتر  انتخاب گردید. با توجه بته حجتم جامعتهای چند مرحلهای با روش خوشهمورد نار 

نفر تعیین و با در ناتر گترفتن ریتزش  352حجم نمونه  ،(1987) اساس جدول کرجسي و مورگان
بته  پسر( معتبر بود و مورد تحلیج قرار گرفت. 148 دختر، 181) پرسشنامه 329آزمودني در نهایت 

 4ه این ترتیب که از میان مدارس دوره دوم متوسطه شهر کاشتان، چهتار مدرسته و از هتر مدرست
محرمانته  دربتاره کنندگانشرکتبه برای نمونه گیری ابتدا  کالس به صور  تصادفي انتخاب شد.

اطمینان داده  وحق انصرا  از پژوهش، از تبعیض باجتنا، ، رعایت حریم خصوصيبودن اطالعا 
های انتخاب شده با آگتاهي کامتج و از روی تمایتج و بتا در ناتر کالس آموزاندانشسپس . شد

پایته تحصتیلي متوستط دوم، نداشتتن  ستال،19التي  15)دامنه ستني ها معیار ورودی داده گرفتن
 عتدمهتای ختروا از پتژوهش )هوشتبهر پتایین و مالکاختالت  رواني و بیماریهای جسمي( و 

میتانگین ستني  ها پاسخ دادند.( به صور  تصادفي به پرسشنامههمکاری برای شرکت در پژوهش
درصتد آنهتا پستر  45درصد آنها دختتر و  55بود.  06/1با انحرا  معیار  سال 25/17 آموزاندانش
و SPSSنرم افزارهای  از استفاده با اطالعا  شده، تکمیج جمع آوری پرسشنامه های از پس د.بودن

AMOS23 .تحلیج شدند 

 

 های پژوهشابزار

ط این پرسشتنامه نخستتین بتار توست :(SPIN)1پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانورالف( 

پرسشنامه مذکور ی   (، برای ارزیابي اضطراب اجتماعي تدوین شده است.2000) کانور و همکاران

                                                           
1. Connor Social Phobia Inventory  
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متاده(،  6) 1ماده است و دارای سه خرده مقیتاس فرعتي تترس 17س خود سنجي مشتمج بر مقیا
این پرسشنامه بر استاس گذاری باشد. نمرهماده( مي 4) 3ماده( و ناراحتي فیزیولوژیکي 7) 2اجتناب 
 "بتي نهایتت"تتا چهتار بترای  "بته هتیو وجته"بوده و از صفر برای ای درجه 5لیکرتي مقیاس 
برای  (.1398و محمد پور،  ی)محمد باشد 68تا  0تواند بین نمره کج فرد مي .شودميگذاری نمره

بتا استت. همچنتین  گزارش شتده 89/0 تا78/0برابر  بازآزمایي با روش ضریب پایایياین مقیاس 
هتای تترس مقیاس و برای خترده 94/0 برای کج آزمون يدرون يهمساناز آلفای کرونبا   استفاده
)محمتدی شتاهراجي و  ارزیتابي شتده استت 80/0و نتاراحتي فیزیولتوژیکي  91/0اجتناب ، 89/0

هتتای بتتا وایي ستازه در مقایستة نتایی این آزمتون در دو گتتروه از آزمتودنير. (1397 حافایان،
هتتای گتتروه افتتراد بهنجتتار بتدون تشتخیص اجتماعي و آزمتودني اضطراب تشتخیص اختالل

روانپزشکي بررسي شد که تفاو  معناداری بتا هم نشان دادند که این خود حاکي از اعتبتار بتاتی 
 19بتاتتر از  . نمترا باشدمي 19نمره برش این پرسشنامه (. 1393 )سالجقه و بخشاني، تآن اس
 ياضتطراب اجتمتاع ینشتان دهنتده 40حالي که نمره باتی است در  يعاز اضطراب اجتما يناش
(، ضتریب آلفتای 2020) و همکتاران شمسایيدر پژوهش  (.2018 و همکاران، 4)گیج است دیشد

 شمستایي) پرسشنامه است نیمطلوب ا اریبس یيایپاگزارش شده است که حاکي از  93/0کرونبا  
(، در پتژوهش ختود ضتریب آلفتای کرونبتا  ایتن 2017) و همکتاران 5احمد (.2020 و همکاران،
همچنتین در پتژوهش گرجتي و  (.2017 )احمتد و همکتاران، گتزارش کردنتد 84/0پرسشنامه را 
 ،گرجتي و همکتاران) بته دستت آمتده استت 88/0ضریب آلفای کرونبا  برابر  (،1398همکاران )
 بتراورد 91/0 فای کرونبتا به روش آل در پژوهش حاضر پایایي مقیاس اضطراب اجتماعي (.1398

و  80/0، 80/0اجتنتاب و نتاراحتي فیزیولوژیت  بته ترتیتب  ترس،های شده و برای خرده مقیاس
  به دست آمده است. 70/0

)  این پرسشنامه توسط هیتج و همکتاران در ستال:  6لیه گراییکمالپرسشنامه ب(  

 متاده 59این پرسشنامه شامج  ت.(، برای سنجش انواع تمایال  کمال گرایانه تهیه شده اس 2004
( 1388) در ایتران توستط جمشتیدی و همکتاران (. این مقیتاس2019 و همکاران، 7)نیومناست 

ستازش نایافتته  گرایيکمتالو  )مثبتت( ستازش یافتته گرایيکمالشامج دو بعد هنجاریابي شد و 
 بیضرا (،2004). هیج و همکاران (1398 )شریفي و همکاران، خرده مقیاس است هشتو  )منفي(
گزارش کردند  91/0تا 83/0 نیکرونبا  ب یفارا به روش آل گرایيکمال اسیابعاد مختل  مق یيایپا

                                                           
1. fear 
2.  avoidance 

3. physiological discomfort 
 

4. Gill 

5. Ahmad 

6. Hill Perfectionism Inventory 
7. Newman 
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 بته دستت اسیتخترده مق 6و  هیگو 58پرسشنامه با  نیا ينسخه فارس (.2004هیج و همکاران ،)
. در ایتن شتد يابیتو هنجار یرواستاز ،يابیاعتبار يرانی( در نمونه ا1389در سال ) يهومن و سمائ

استتاندارهای بتات بترای  مشتمج بر حساستیت بتین فتردی، گرایيکمال نسخه بعد سازش نایافته
، 4هدفمنتدی ،3شامج نام و سازماندهي ش یافتهو بعد ساز، 2ادراک فشار از سوی والدین ،1دیگران

ر  بته صتو کتر یل یانتهیچهتار گز بر اساسها این خرده مقیاس است. 5تالش برای عالي بودن
گتذاری (، نمره4) (، کتامال موافتق3) موافتق ی(، تا حد2) مخال  یتا حد (،1)نمره  کامال مخال 
پرسشتنامه  یيایتپا باشتد.مي 236تا  59دامنه نمرا  بین  (.1394 ،تمنایي فر و  المي) شده است
ای با استفاده از شیوه آلفتای کرونبتا  بتر (،1399در پژوهش حجازی و هاشمي ) جیه گرایيکمال
بته دستت آمتده  77/0برابر سازش نایافته  گرایيکمالو برای  84/0برابر سازش یافته گرایيکمال
 ریب آلفتایض (،1397) در پژوهش سعیدی دهاقاني و همکاران (.1399 )حجازی و هاشمي، است

و  6باریتت (.1397 )سعیدی دهاقاني و همکاران، .شده استگزارش 93/0کرونبا  برای کج مقیاس
سازش نایافته  سازش یافته و گرایيکمالدر پژوهش خود ضریب آلفای کرونبا   (،2017) نهمکارا

 بیضتر زیحاضر ن شدر پژوه(. 2017 )باریت و همکاران، گزارش کردند /90و  95/0را به ترتیب 
 فردی، بین های حساسیتخرده مقیاساز   یهر  یو برا 94/0 کج مجموعه یکرونبا  برا یآلفا
بتتودن و  عتتالي بتترای والتتدین، تتتالش ستتوی از فشتتار ادراک هدفمنتتدی، ،دهيستتازمان و ناتتم

به دست آمتده  71/0و 73/0، 82/0، 77/0، 82/0، 92/0دیگران به ترتیب  برای بات استانداردهای
 مورد بررسي قرار گرفته است.گرایي کمالدر این پژوهش بعد سازش نایافته  است.
هیجتان شناختي تنایم پرسشنامه: (ERQC) 7جانیهشناختی میپرسشنامه تنظ ج( 

تناتیم هیجتان هنگتام شتناختي (، برای ارزیتابي راهبردهای2001) نفسکي و همکارانرتوسط گا
 36ایتن پرسشتنامه از  مواجهه افراد با رویدادهای منفي و استرس زای زندگي تدوین شتده استت.

( 1=تا هر گز 5=از )همیشهای درجه 5در پیوستاری ها تشکیج شده و پاسخ خرده مقیاس 9و  سوال
متاده استت. نمتره کتج  4هر خرده مقیاس شامج  .(2020 و همکاران، 8)ارجینياند گردآوری شده
آید. بنابراین دامنه نمرا  هتر خترده به دست مي هااز طریق جمع کردن نمره مادهها خرده مقیاس
تمرکز مجدد  سعه چشم انداز،تو اسیمقخرده  پنی (.1389 )حسني، خواهد بود 20تا  4مقیاس بین 
 انطبتاقيهای ستب  ،یزیتو تمرکتز مجتدد بتر برنامته ر تیتموقع يابیارز ،طیشرا رشیمثبت، پذ

 فاجعته ،یفکر نشخوار گران،یسرزنش د سرزنش خود، اسیچهار خرده مقو  جانیهشناختي میتنا

                                                           
1. high standards for others 
2 .perceived paternal pressure 

3. organization 

4 . plan fullness 
5. striving for Excellence 

6. Barritt 

7. cognitive emotion regulation questionnaire 
8. Arjeini 
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، و همکتاران 1فتاوني) ستنجنديم را جتانیهشتناختي میتنا یرانطبتاقي های ستب  ی،زپنداریآم
 بهنجار و بالیني انجام پتذیر استت.های ت در گروهسال به با 12افراد  یبراپرسشنامه  نیا .(2020
ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار این پرسشنامه به  (،1389حسني)توسط در ایران  ابزار نیا

و کج پرسشتنامه  يیرانطباق ، راهبردهای انطباقيوسیله آلفای کرونبا  به ترتیب برای راهبردهای 
ایتن روایي همچنین  (.1399 )ظفری و خادمي اشکذری، به دست آمده است 93/0و  87/0، 91/0

استتفاده از چترخش وریمکتس، همبستتگي بتین خترده بتا  تحلیج مؤلفه اصتليبه وسیله  مقیاس
 مطلتوب گتزارش شتده استت الکتيو روایتي م (67/0تتا  32/0ی همبستگي  با دامنه)ها مقیاس

 آلفتای کرونبتا  خترده(، 1399) در پژوهش داودی و همکاران (.1397 )کوثری و اسماعیلي نسب،
 کته همگتي آنهتا قترار داشتت 56/0با میانگین  ،68/0تا  0/ 40ای از های آزمون در دامنهمقیاس
 شدبرآورد  82/0ضریب آلفای کرونبا  برابر با  بررسي پایایي پرسشنامه، بودند. همچنین در معنادار

ایتن آلفتای کرونبتا   میتزان (،1398) هاشمي و همکتاراندر مطالعه (. 1399 )داودی و همکاران،
 یآلفتا بیضتر زیتدر پژوهش حاضر ن(. 1398 )هاشمي و همکاران، به دست آمد 73/0پرسشنامه 
 ایتندرگتزارش شتده استت.  83/0تتا  60/0های این پرسشتنامه در دامنته خرده مقیاس کرونبا 
 است. مورد بررسي قرار گرفته جانیهشناختي میتنا يانطباق یر  یدهاراهبر ،پژوهش

های نشتخواری پرسشنامه سب  پاسخ: ( RRS)2های نشخواریپاسخ پرسشنامه د( 

و  به خلق و ختوی افستردهای مقابلههای (، برای ارزیابي پاسخ1991) توسط نولن هوکسما و مورو
 ایدرجه 4بر روی ی  مقیاس عبار  است که  22 نامه شامجاین پرسش طراحي شده است.منفي 
کته است  88تا  22ا  به دست آمده بین دامنه نمر شود.ميگذاری ( همیشه نمره4( هرگز تا )1) از

های پاسخ دو سب این پرسشنامه . دهديرا نشان م یامقابله یهاسطو  باتتر پاسخنمرا  بیشتر 
 )عزیتزی و همکتاران، دهتدمورد ارزیتابي قترار ميرا حواس کننده منحر های نشخواری و پاسخ

)در ختود فترو رفتتن( و تعمتق را  این پرسشنامه سه مولفته افستردگي، ختود خودختوری (.1398
شتواهد استاس بتر  (.2019و همکتاران  4آرمستد ؛ 2003 و همکاران، 3کند ) ترینوراندازگیری مي

ای بتین در دامنته کرونبتا  یآلفتا بیضتر. دروني برخوردار است این پرسشنامه، از پایایي ،يتجرب
(، 1394)در پتژوهش علتي پتور و محمتدی (.1399 )کاظمي و همکتاران، قرار دارد 92/0تا  88/0

در مطالعته ی (. 1394 )علتي پتور و محمتدی، گتزارش شتد 79/0آلفای کرونبا  این پرسشتنامه 
 83/0و  86/0اد نشخواری پرسشنامه مذکور برای ابعکرونبا   یفالآ (،2018) و همکاران 5هولدوی

 از پرسشنامه این کج پایایي ضریب ،حاضر پژوهش در (.2018 ،و همکاران یهولدو) دست آمد به

                                                           
1. Foveny 
2. ruminative response scale  

3   . Treynor 

4. Armstead 
5. Holdaway  
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 رفتتن فرو خود در ،93/0 افسردگي با مرتبط هایمقیاس خرده برای و 95/0 کرونبا  آلفای طریق
 .است آمده دست به 80/0 تعمق و 80/0
 

  هایافته
. پستر بودنتد انفتر آنهت 141نفر آنها دختتر و 181پژوهش شرکت کردند که  نفر در این 329تعداد 
 ارائه شده است.  1در جدول  کنندگانشناختي شرکتجمعیت هایویژگي

 
 کنندگانشناختی شرکتجمعیت هایویژگی .1جدول 

 فراوانی درصدی فراوانی  

 جنسیت
 

 رشته تحصیلی

 دختر
 پسر

 ریاضي

 تجربي

 انساني

 ایفني و حرفه

205 
176 
94 
64 
217 
6 

8/53 
2/46 
7/24 
8/16 
57 
6/1 

 پایه تحصیلی
 

 

 سن

 دهم
 یازدهم
 دوازدهم
 ساله 15
 ساله 16
 ساله 17
 ساله 18
 ساله 19

103 
112 
166 
11 
84 
143 
109 
34 

27 
4/29 
6/43 
9/2 
22 
6/37 
6/28 
9/8 

 
دهتای  یرانطبتاقي راهبر سازش نایافتته، گرایيکمالمیانگین و انحرا  استاندارد  2درجدول 

دارای اضطراب اجتمتاعي  آموزاندانش های آنها درمولفه هیجان و نشخوار فکری وشناختي تنایم
ستازش  گرایيکمتالمیتانگین 2 بر اساس منتدرجا  در جتدول بات و پایین نشان داده شده است.

بتا اضتطراب هیجتان و نشتخوار فکتری در افتراد شتناختي نایافته، راهبردهای  یر انطباقي تنایم
 اجتماعي بات بیشتر از افراد با اضطراب اجتماعي پایین گزارش شده است.
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راهبردهای غیر انطباقی  سازش نایافته، گراییکمالمیانگین و انحراف استاندارد  .2جدول

 های آنهاهیجان و نشخوار فکری و مولفهشناختی تنظیم

 شاخص آماری

 متغیرها

 انحراف استاندارد میانگین
اضتتتتتتتتتطراب 

 بات اجتماعي
 اضتتطراب اجتمتتاعي

 پایین
 اضطراب اجتمتاعي

 بات
 اضطراب اجتمتاعي

 پایین

ساااازش  گراییکماااال

 نایافته

96/103 45/88 82/15 74/17 

 99/10 11/10 66/47 89/58 حساسیت بین فردی
 48/4 46/4 31/18 63/19 ادراک فشار از سوی والدین

 65/4 06/4 47/22 43/25 استانداردهای بات

راهبردهای غیر انطباقی 

 هیجانشناختی تنظیم

18/52 26/43 4/9 96/9 

 04/3 3 11/11 77/13 سرزنش خود
 80/2 83/2 79/9 55/11 سرزنش دیگران

 23/3 12/3 42/10 69/12 سازیفاجعه
 نشخوار گری

 نشخوار فکری

16/14 
98/55 

92/11 
38/46 

17/3 
54/13 

06/3 
9/12 

 07/3 21/3 64/10 99/12 تعمق
 10/3 08/3 76/10 56/12 درخودفرورفتن

 59/7 11/8 96/24 42/30 مرتبط با افسردگي

 
و  راهبردهتای  یتر انطبتاقي ستازش نایافتته، گرایيکمتالنتایی تحلیج واریانس  3ول در جد

دارای اضطراب اجتماعي بات و پتایین نشتان داده  آموزاندانشهای آنها در مولفه ونشخوار فکری 
 ده است .ش
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راهبردهای غیر انطباقی و نشخوار فکری  سازش نایافته، گراییکمالنتایج تحلیل واریانس  .3جدول

 دارای اضطراب اجتماعی باال و پایین آموزاندانشهای آنها در مولفه و

منبااااا   متغیرها

 پراکندگی

مجمااااو  

 مجذورات

میااااانگین 

 مجذورات

درجاااه 

 آزادی

F   سااااط

 معناداری

 گراییکماااال

ازش ساااااا

 نایافته

 <001/0 4/62 1 83/18206 83/18206 بین گروهي
درون 
 گروهي

10/95415 79/291 327 

 328  94/113621 کج
حساستتیت بتتین 

 فردی
 <001/0 48/83 1 96/9536 96/9536 بین گروهي
درون 
 گروهي

63/37354 23/114 327 

 328  60/46891 کج
ادراک فشتتتار از 
 سوی والدین

 01/0 58/6 1 12/132 12/132 روهيبین گ
درون 
 گروهي

84/6564 07/20 327 

 328  97/6696 کج
استتتتتانداردهای 

 بات
 <001/0 52/33 1 64/664 64/664 بین گروهي
درون 
 گروهي

2/6482 82/19 327 

 328  84/7146 کج

راهبردهاااای 

غیر انطبااقی 

شناختی تنظیم

 هیجان

 <001/0 06/63 1 5/6018 5/6018 بین گروهي

درون 
 گروهي

14/31206 43/95 327 

 328  65/37224 کج

 <001/0 22/58 1 21/534 21/534 بین گروهي سرزنش خود
درون 
 گروهي

51/3000 17/9 327 

 328  72/3534 کج
 <001/0 57/29 1 14/234 14/234 بین گروهي سرزنش دیگران

درون 
 گروهي

06/2589 91/7 327 

 328  21/2823 کج
 <001/0 15/38 1 09/389 09/389 بین گروهي سازیفاجعه
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منبااااا   متغیرها

 پراکندگی

مجمااااو  

 مجذورات

میااااانگین 

 مجذورات

درجاااه 

 آزادی

F   سااااط

 معناداری

درون 
 گروهي

69/3334 19/10 327 

 328  79/3723 کج
 <001/0 24/39 1 85/377 85/377 بین گروهي  گرینشخوار

درون 
 گروهي

73/348 62/9 327 

 328  59/3526 کج

نشااااااخوار 

 فکری

 <001/0 42/40 1 2/6974 2/6974 بین گروهي
درون 
 گروهي

29/56421 54/172 327 

 328  49/63395 کج
 <001/0 72/42 1 39/417 39/417 بین گروهي تعمق

درون 
 گروهي

4/3194 76/9 327 

 328  79/3611 کج
 <001/0 48/25 1 79/244 79/244 بین گروهي درخود فرورفتن

درون 
 گروهي

72/3140 60/9 327 

 328  52/3385 کج
متتتتترتبط بتتتتتا 

 افسردگي
 <001/0 12/37 1 13/2250 13/2250 بین گروهي

درون 
 گروهي

40/19821 61/60 327 

 328  547/22071 کج

  
دارای اضطراب اجتماعي بتات  آموزاندانشبین  ،دهدنشان مي 3 جدولهای همان طور که داده 

های آن )حساسیت بین فردی، تالش برای عالي بتودن، ش نایافته و مولفهساز گرایيکمالو پایین در 

(. به طوری که >05/0pادراک فشار از سوی والدین و استانداردهای بات( تفاو  معناداری وجود دارد )

ستازش نایافتته و  گرایيکمتالدارای اضطراب اجتمتاعي بتات در متغیتر  آموزاندانشمیانگین نمرا  

سیت بین فردی، تالش برای عالي بودن، ادراک فشار از سوی والدین و استانداردهای های حسامولفه

طور معنادار باتتر است. بنابراین ایتن دارای اضطراب اجتماعي پایین به  آموزاندانشبات در مقایسه با 

تته و ستازش نایاف گرایيکمتالدارای اضطراب اجتماعي بات و پتایین در  آموزاندانشفرضیه که بین 

 آموزاندانشها نشان داد بین شود. همچنین، یافتهمي دهای آن تفاو  معناداری وجود دارد، تاییمولفه
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های هیجتان و مولفتهشناختي دارای اضطراب اجتماعي بات و پایین در راهبردهای  یر انطباقي تنایم

دارای  آمتوزاندانش  به این معنتي کته میتانگین نمترا (.>001/0pآن تفاو  معناداری وجود دارد )

های آن در هیجتان و مولفتهشتناختي اضطراب اجتماعي بات در متغیر راهبردهای  یرانطبتاقي تنایم

بنابراین این فرضیه  طور معنادار باتتر است.دارای اضطراب اجتماعي پایین به  آموزاندانشمقایسه با 

شتناختي در راهبردهای  یرانطبتاقي تنایمدارای اضطراب اجتماعي بات و پایین  آموزاندانشکه بین 

 شود.های آن تفاو  معناداری وجود دارد، تایید ميهیجان و مولفه

دارای اضطراب اجتماعي بتات و پتایین  آموزاندانشبین  3عالوه بر این، بر اساس نتایی جدول  

معني که میتانگین  (. به این>001/0pهای آن تفاو  معناداری وجود دارد )در نشخوار فکری و مولفه

های آن در مقایسته دارای اضطراب اجتماعي بات در متغیر نشخوار فکری و مولفه آموزاندانشنمرا  

طور معنادار باتتر است. از این رو ایتن فرضتیه کته دارای اضطراب اجتماعي پایین به  آموزاندانشبا 

های آن تفتاو  وار فکتری و مولفتهدارای اضطراب اجتماعي بات و پتایین در نشتخ آموزاندانشبین 

 شود.معناداری وجود دارد، تایید مي

 

 گیریو نتیجهبحث 

شتناختي تنایمراهبردهای  یر انطبتاقي ، سازش نایافته گرایيکمالی با هد  مقایسه پژوهش حاضر

 نتتایی انجتام شتده استت. پایینو  بات اجتماعي اضطراب با آموزاندانشهیجان و نشخوار فکری در 

در مقایسته  بتاتتماعي اضطراب اج با)منفي( در افراد سازش نایافته  گرایيکمالکه  است حاکي از آن

کستج و هتای این یافته با پژوهشطور معنادار باتتر است. با افراد دارای اضطراب اجتماعي پایین به 

(، 2010) 4رو ستودی 3جین(، 2014) و همکاران 2مکینون (،2015) 1کاکس و چن (،2018) همکاران

( و 1397) ، گج خرمتي(1397) ( و هوشمندی و همکاران1398) (، مقدم پور و همکاران2006) 5والتر

 همخوان است. (،1389) نیکوئي( و 1394) اسماعیلي و شیخ سجادیه (،1396) کوروش نیا و یوسفي

ود انتقادی باتئي به دلیج خ ،سازش نایافته گرایيکمالبا  توان گفت افراديم افتهی نیا نییدر تب 

که دارند در صور  عدم برآورده شتدن معیارهتای شخصتي تعیتین شتده ختود، ستطو  بتاتتری از 

، ستازش یافتته گرایيکمتال دهند. از سوی دیگر افتراد بتامي اضطراب و استرس را نشان افسردگي،

توانتایي ز اایافتته ستازش ن با کمال گرایتاندر مقایسه ولي  ،کنندمي اگرچه معیارهای متعالي را دنبال

از افتراد متذکور بته افستردگي و  ردلیج کمت و به این برخوردار بودهها بیشتری برای مقابله با شکست

                                                           
1. Chen 
2. Mackinnon 

3. Jain 

4. Sudhir 
5.  Walter 
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تعیتین  )منفتي(، سازش نایافتته گرایيکمالدر افراد با  (.2019 ،1)کوکوریس شوندمي اضطراب مبتال

ي احستاس عتدم کفایتت و دی منجتر بته نتوعمنرضتایت فقدان معیارهای دست نیافتني و همچنین

، سازش نایافتته گرایيکمال. بنابراین با بات رفتن شودمين اجتناب از ارزیابي منفي دیگرا و شایستگي

بتا در مقابتج، افتراد  یابتد.نیز افتزایش مي ابتال به اضطراب اجتماعي ترس از ارزیابي منفي دیگران و

، استتعدادها، اهتدا  و هابینانه از توانایيي واقعذهنر به دلیج دارا بودن تصویسازش یافته  گرایيکمال

شوند و ها روبه رو ميبا موفقیت و قدر  بیشتر با واقعیت هراسند وها نميروابط با دیگران از شکست

  .(1397 )گج خرمي، پذیرندتر مي خود را راحتمشکال  از سوی دیگر کمبودها و 

بته نستبت  بتات اضتطراب اجتمتاعيبتا  وزانآمتدانشهمچنین نتایی این پژوهش نشان داد که 

تری در تنایم هیجان دارند. بدین معنتي کته عملکرد ضعی ا اضطراب اجتماعي پایین ب آموزاندانش

 یرانطباقي از راهبردهای  با اضطراب اجتماعي پایینبا افراد  سهیدر مقابات  اضطراب اجتماعيبا افراد 

ستتوده  هایاین یافته با پژوهش کنند.استفاده ميانطباقي  از راهبردهایر هیجان بیشتشناختي تنایم

 (،1397) صتالحي و نتادری (،1397) تاشتکه و همکتاران (،1397) درکي و کاظمي(، 1395) و بقولي

و  4دانیتج (،2019) و همکتاران 3(، داروس2019) و همکتاران 2(، چتای1398) هاشمي و همکتاران

ی امتدهایموفتق بتا پ يجتانیه میتنا ( همخوان است.2018) ( و عباسي و همکاران2019) همکاران

در مقابج  است.ي، بهبود روابط و عملکرد بهتر تحصیلي و شغلي همراه و روان يسالمت جسم مطلوب

 دشواری در تنایم هیجان با اختالت  رواني بسیاری از جمله اختالل اضطراب اجتماعي مرتبط است

هتای اجتمتاعي اهمیتت ویتژه در موقعیت هیجتان بتهمتدیریت و تناتیم  .(2019، و همکاران )چای

کننتد و تناتیم ایتن های بیشتری را تجربه ميها هیجاناین موقعیتدارد. چرا که افراد در ای فزاینده

به خصوص برای افراد مبتال به  امراین  رسد.هیجانا  به روشي ثمربخش و مفید ضروری به نار مي

 باتافراد با اختالل اضطراب اجتماعي ه به مطالعا  انجام شده اضطراب اجتماعي، حیاتي است. با توج

ایتن . ننتدکهیجتان استتفاده ميشتناختي تنایم  یرانطباقيبیشتر از راهبردهای  دیگر افرادنسبت به 

هاشتمي و ) های اضطراب شودوجب افزایش نشانهتواند مهای اجتماعي ميمساله به ویژه در موقعیت

دهند که اضطراب اجتمتاعي بتا مشتکال  متعتددی در ا  پیشین نشان ميتحقیق (.1398 همکاران،

راهبردهای تنایم هیجان همراه است و پیامتدهایي را بته دنبتال دارد. رابطه با انتخاب و به کارگیری 

، منجتر بته افتزایش افتراد مبتتال بته ایتن اختتاللوابستگي بیش از اندازه به راهبردهای اجتنابي در 

بته پتذیری هیجانا  ناخواسته و جلتوگیری از عاد  افکار و ،نگیختگي فیزیولوژیکيدر براآمیز تناقض

انتخاب راهبردهای تنایم هیجان در افراد مبتال بته ، دیگر به عبارتي شود.های ناخوشایند ميموقعیت

                                                           
1. Kokkoris 

2.  Chae 

3. Daros 
4. Daniel 
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اختالل اضطراب اجتماعي، محدود به راهبردهایي است که موجب تسکین آني فرد در مقابج محترک 

 و همکتاران، )داروس انجامندتدوام این اختالل در بلند مد  مي شوند، ولي در نهایت بهد ميناخوشاین

2019). 

اضتطراب  بتا آمتوزاندانشوجود نشخوار فکتری بیشتتر در بتین  های این پژوهشیافته از دیگر

وری و منصت . این یافتته بتا نتتاییبود با اضطراب اجتماعي پایین آموزاندانشبه نسبت  بات اجتماعي

 و همکتاران 1متدیني (،1394) علتي پتور و محمتدی (،1392) (، عطایي و همکاران1390) همکاران

  (، همخوان است.2016) و همکاران 3( و بادرا 2018) و همکاران 2(، بال 2018)

های دشتوار ی ناسازگار مواجهه با رویدادهای استترس زا و تجربتهنشخوار فکری به عنوان شیوه

که شامج تمرکز مکرر و منفعالنه بر روی احساسا  و افکتار منفتي استت. در  شود،يزندگي تعری  م

 )نتولن هوکستما واقع نشخوار فکری تالشي برای درک علج و پیامتدهای تجتارب ناخوشتایند استت

د مبتال به نشخوار فکری با تاکید بر عقایتد منفتي در متورد افرا. (2020 و همکاران، 4تومینیا ؛ ،1991

هتای ضتعی  درآینتده از موقعیت و همچنین پیش بینتي عملکتردها در گذشته شکست خود، تجارب

) متدیني  شوداجتماعي اجتناب کرده که این امر منجر به تشدید و حفظ اضطراب اجتماعي در آنها مي

شتود کته افتراد بته نشخوار فکری با تاثیر منفي بر پردازش اطالعا  موجب مي (.2018 و همکاران،

هتای گذشته تمرکز کنند که این مستاله موجتب شتدیدتر شتدن اختالل بر زمان حال، جای توجه به

نتگ وبته عقیتده و (.1394، ؛ علي پور و محمدی2009 ،6و مولدز 5نگو)و شودخلقي و اضطرابي مي

بتا توجته ویتژه بته نقتش، رفتتار،  ،عنوان بازبیني ی  موقعیت اجتمتاعينشخوار فکری به (، 2016)

اضتطراب شتناختي هایاستاس ناریه . برشودمي توصی در آن وضعیت فرد اضطراب و خودشناسي 

و حتتي  دادهر تغییت در مورد ی  رویداد اجتمتاعي را فردخودارزیابي تفکرا   اجتماعي، نشخوار فکری

عملکترد منفي از به دلیج تفسیر  ،افرادی که دچار نشخوار فکری هستنددهد. ميتر نشان آنها را منفي

؛ریت  و 1995 )کتالرک و ولتز، کننديم زیپرههای اجتماعي موقعیت ازل طور معمو هب آینده،در خود 

و اجتنتتاب از  يمنفتت هتتایيابیختتود ارزدر نهایتتت  (.2018 ؛ بتتال  و همکتتاران،1997 هیمبتتر ،

نشتخوار  شتود.و تداوم اختالل اضطراب اجتماعي در این افراد مي موجب حفظ ياجتماع یهاتیموقع

بر  توجه افراد و باعث ازدیاد کنداک منفي از خود و احساسا  آزار دهنده تمرکز ميفکری ا لب بر ادر

بتا نشتخوار فکتری در افراد  (.2016 )بادرا و همکاران، شودرفتارهای اجتنابي مي افزایش مشکال  و

های مغرضتانه دربتاره ختود، فراخواني اطالعا  منفتي و قاتاو  اب ،استرس زا های مبهم وموقعیت

                                                           
1. Modini 

2. Blöte 
3. Badra 

4. Tumminia 

5. Wong 
6. Moulds 
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 (،2012) 2و دویتال 1به عقیده استار کنند.ا  و حات  اضطراب گونه خویش را پیش بیني مياحساس

نوعي پاسخي استت  ،های اضطرابي در مقایسه با افراد بهنجارنشخوار فکری در افراد مبتال به اختالل

 (.1395 وگر و همکاران،ب)رحیمیان  گیردشکج مياضطراب و خلق افسرده  در مواجهه باکه 

با اضطراب اجتماعي بتات و پتایین  آموزاندانشنتایی این پژوهش نشان داد که بین  طور کليبه 

هیجان و نشخوار فکری تفتاو  شناختي سازش نایافته، راهبردهای  یر انطباقي تنایم گرایيکمالدر 

ایتن ه دارد که باید مورد توجه قترار بگیترد. از جملت هایيیتواین پژوهش محد معنا داری وجود دارد.

پتذیری تعمیم کهاشاره کرد  متوسطه دوم آموزاندانشها مي توان به انجام مطالعه بر روی محدودیت

و استفاده از ابزار خود گزارشي کته منجتر بته ستوگیری در پاستخ  کندرا با مشکج مواجه ميها یافته

همچنتین  و زنتدپژوهشگران به تکرار ایتن پتژوهش در جوامتع دیگتر بپردا شودپیشنهاد ميشود. مي

 .نیز مقایسه شوندبررسي شده در این پژوهش در سایر اختالت  اضطرابي های مولفه

 

 تشکر و قدردانی 
امکان به ثمره رساندن  ،به پژوهشگر در فرایند پژوهش که با اعتماد کنندگانشرکتبدینوسیله از کلیه 

 آید.، تقدیر و تشکر به عمج ميپژوهش حاضر را فراهم نمودند

 

 ناب  م

اضتطراب شناستي شیوع (.1399) .مهتدی بالیتده،و  مرضیه، شمالي شهررضا ؛مجید ،براهیم پورا -

-تحلیلتي شناستيروانفصتلنامه . مقطع متوستطه اول شتهر اصتفهان آموزاندانشاجتماعي در 
 .57-47(،40) 11 ،شناختي

 گرایيکمتالابعاد (. رابطه بین اضطراب اجتماعي و 1394) مریم.، شیخ سجادیه و علي اسماعیلي، -

هتای نتوین در علتوم در دانشجویان. دومین کنفرانس ملي و اولین کنفرانس بین المللي پژوهش

 انساني.

بینتي (. ارائته متدلي جهتت پیش1398) شتریفي، نستترن.و  پاشا شریفي، حسن؛ جعفرلو،  تالم -

کارهتای  ، تحصیال  والدین، ستوابقگرایيکمالخالقیت بر اساس سخت رویي، خود کارآمدی، 

. ابتکار و آموزاندانشخالقانه افراد خانواده و خویشاوندان نزدی  با میانجي انگیزش پیشرفت در 
 .183-153 (،1)9، خالقیت در علوم انساني

 ةستیمقا (.1397) ی.مهتد ،یجعفر و میمر ،یاریمحمد حسن؛ بخت ،يدوازده امام ؛يتاشکه، مجتب -

بتدن و  یانگتار ختیدر افراد مبتتال بته بتدر جانیه میدر تنا یو دشوار يفیعدم تحمج بالتکل

 .130-113(، 3)7 ،سالمتشناسي روان ي.اضطراب اجتماع

                                                           
1. Starr 
2. Davila 
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گرایي و هیجانا  خستگي عاطفي بر اساس ابعاد کمال (.1399) هاشمي، سعداله.و  حجازی، اسد -

 .160 -48،145،آموزشيهای پژوهش در ناام معلمان.

فصتلنامه  جان،یهشناختي یينام جو یپرسشنامه يسنجروان  ا یخصوص(. 1389) جعفر. ،يحسن -
 ..83 -73، (3)2 ،ينیبال شناسيروان

(. بررستتي متتدل ستتاختاری نقتتش 1399) ظفتتری، شتتقایق. و ختتادمي اشتتکذری، ملتتوک -

ي مشتکال  هیجتاني تنایم هیجان، ذهن آگاهي و کمال گرایي در پیش بینشناختي راهبردهای

 .328-321(،87)19 شناختي،روانعلوم .آموزاندانشدر 

پسند دانشتجویان: نقتش جامعه آگاهي و رفتار(. رابطه ذهن1399) یوسفي، فریده.و  خطیبي، مینا -
 .240-219(،1)11 .زن و جامعهتنایم هیجان. شناختي ای راهبردهایواسطه

(. رابطتته 1399) علتتي زاده، حستتین.و  تمنتتایي فتتر، محمدرضتتا قماشتتي، ستتعید؛ داودی، ژیتتال؛ -

 آمیز.شم در مرتکبین جرایم خشتونتهیجان با نشخوار خشناختي و راهبردهای تنایمآگاهي ذهن

 .156-150(،2)9، طب انتاامي

(. اثربخشي گتروه درمتاني مبتنتي بتر 1399) فرزانه. دلیری، و درخشان، شهرزاد؛  الم زاده، سارا -

ا اختتالل رستان افتراد بتآسیب پذیرش و تعهد بر دشواری در تنایم هیجتان و رفتارهتای ختود

 . 46-39(،4)9 ،شناسيروانرویش شخصیت مرزی. 

هیجان در نوجوانتان شناختي مقایسه هوش هیجاني و راهبردهای تنایم (.1397) حسین. درکي، -
دانشتگاه  عمتومي، شناسيروانکارشناسي ارشد،  نامهپایان .به اضطراب اجتماعي و بهنجار تالمب

 .آزاد مرودشت
(. مقایسة اثربخشي تحلیج رفتارمتقابتج 1398) پورکاشاني، امیر. و ینزارع، حس مهدیه؛ رحمانیان، -

دست  گیری دختران نوجوان.های تصمیم و آموزش تنایم هیجان بر باورهای  یرمنطقي و سب
 .48-29، 22، آوردهای روان شناختي

ی (. مقایسه نشتخوار فکتر1395) جهان بخش، حمیده. و وگر، اسحاق؛ تقوایي نیا، عليبرحیمیان  -

 ،شتتناختيروانپژوهشتتهای  و ختتودتنایمي عتتاطفي در افتتراد افستترده، ماتتطرب، و بهنجتتار.

19(1،)24-44. 

بخشي درمان فعالسازی رفتتاری بتر (. اثر1398) مهسا. شاه محمدی،و رعنا کرمي، رضا؛ رهبران، -

 . 26-17(،52)14 ،بالیني شناسيرواناندیشه رفتاردر  کاهش نشخوار فکری.

عمتج و  -هیجتان، آمیختگتي فکترشتناختي مقایسه راهبردهتای تنایم .(1395) حلیمه. ستوده، -
اضتطراب اجتمتاعي و دانشتجویان فاقتد  هایویژگيدارای  راهبردهای فراشناخت در دانشجویان

 دانشگاه آزاد مرودشت. ،شناسيروانکارشناسي ارشد، نامهپایان ا.هاین ویژگي
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 يرابطته علت (.1397) .جیتخل پور،جیاستماع و جیتجل ن،یرالتدیبابتاپور خ ه؛یستم ،يدهاقانیدیسع -

هتای پژوهشیي.گراو کمتال یامقابلته یراهبردهتا یبه واستطه يفراشناخت و احساس خستگ
 .61-41(،1)21 ،شناختيروان

 یستاختار ی(. الگتو1398کتاظم. ) ،يماهتانزاده اهللنعمتت و سوزان پور،يسالجقه، سوزان؛ امام -

 یراهبردهتا گریانجیتبتر استاس نقتش م شتناختيروان يتستیو بهز يذهتن آگتاه نیروابتط بت

 .98-78(، 13)49 ،یکاربردشناسي . رواننهیدر زنان دچار سرطان س جانیهشناختي میتنا

و  گرایيکمتال(. ارتبتاط 1395. )ستنشمس اسفندآباد، ح و علیرضا کاکاوند، فرهاد؛ ،یرمحمدیش -

 . 123-107 ،(37)10،یکاربردشناسي روان. يتفکر ارجاع یگريانجیبا م ریاختالل اضطراب فراگ

تناتیم هیجتان و اضتطراب هتای (. رابطته بتین راهبرد1397نادری، نسرین. ) و فرزانه صالحي، -

 ،کتاربردی شناستيروانچشتم انتداز امتین در  اجتماعي در دانشجویان دانشگاه امین فوتدشهر.

6(3،)23-34 . 

شتناختي ی مغزی رفتاری و راهبردهتای تنایمها(. نقش سیستم1399) عبدالرحیمي نوشاد، لیال. -

های پیشرفت. 2دگي بیماران مبتال به دیابت نوعهای اضطراب و افسرهیجان در پیش بیني نشانه
 .103-93(،24)3 ،، علوم تربیتي و آموزش و پرورششناسيرواننوین در 

اثربخشي درمتان (. 1398) مسعود. صادقي،و  گودرزی، کوروش؛ بهرامي، فاطمه عزیزی، رو  اله؛ -

دار مبتني بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشتخوار فکتری زنتان خانته

 .61-49، 46، زن و مطالعا  خانوادهدارای اختالل وسواس جبری. 

 -نشخوار ذهني و اجتناب شناختي (.1392) سیدعلي. احمدی ابهری،و  تدن فتي، شیما؛ عطایي، -

مقایسته دو دیتدگاه  تال به اختالل افستردگي و اختتالل اضتطراب اجتمتاعي:رفتاری در افراد مب

 .295-283(،4)19 ،بالیني ایران شناسيروانمجله روانپزشکي و  .طبقهای و طیفي

های اضطراب و افستردگي در (. نشخوار فکری، نشانه1394) محمدی، شهناز. و علي پور، فرشید -

 .114-97، 34 ،کاربردیشناسي روانبهنجار.  افراد دچار لکنت زبان، اضطراب اجتماعي و

بتا اهمتال کتاری  گرایيکمتالبررسي رابطه بتین خودکارآمتدی و ابعتاد ( 1394) سمیه.  المي، -
 دانشگاه کاشان. ،تربیتي شناسيروان کارشناسي ارشد، نامهپایان. آموزاندانشتحصیلي در 

 صتادقي فترد، متریم.و  دی، سید تقتيمحم؛ مرادی، ریحانه ارجمندنیا، علي اکبر؛ کاظمي، نواب؛ -

و نشتخوار فکتری در متادران شناختي روان(. اثر بخشي آموزش خود شفقتي بر بهزیستي 1399)

 .36-27، 46 ،شناسيروانرویش  .با اختالل یادگیری خاص آموزاندانشدارای 

والدین ی ها(. هنجاریابي مقدماتي مقیاس واکنش1397) اسماعیلي نسب، مریم. و کوثری، فرزانه -

 .237-225(،2)16 ،روانشناسي بالیني و شخصیتبه هیجانا  مثبت کودکان. 
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هتای (. پیش بیني اضطراب اجتماعي با توجه به نگرش1396کبری. ) یوسفي، و مریم کورش نیا، -

مقطع متوستطه شتهر شتیراز. چهتارمین  آموزاندانشو تایید اجتماعي( در  گرایيکمالناکارآمد ) 

نوین ایران و جهتان در متدیریت، اقتصتاد و های اولین کنفرانس ملي پژوهش کنفرانس جهاني و

  حسابداری و علوم انساني.

 زبیتر. صتمیمي، و معصتومه مهری؛ عزیزی، معصومه؛ روحاني، نیره سادا ؛ سیدموسوی، گرجي، -

های ناسازگار اولیه و تاب آوری دختران بر اساس طرحواره پیش بیني اضطراب اجتماعي (.1398)

 .39-23(،3)15 ،مطالعا  روان شناختي دانش آموز.

و روان رنجتوری بتا اضتطراب اجتمتاعي  گرایيکمتال(. بررسي رابطته 1397گج خرمي، زینب. ) -
دانشجویان دانشگاه پیام نور. واحد ایالم اولین کنفرانس ملتي توستعه پایتدار در علتوم تربیتتي و 

 ایران.  شناسيروان

 ستهی(. مقا1398ناصتر. ) ،يقراملکيصتبح و وایشت ،ياترتعطادختت، اکبتر؛ ح ؛یهتاد ،یمجد -

 ينیبا و بدون نشانگان بتال انیدر دانشجو جانیه میدر تنا یو دشوار یرفتار/یمغز یهاستمیس

  .174-165(، 17)32 ت،یو شخص ينیبال شناسيروان. ياختالل اضطراب اجتماع

در اضتطراب شتناختي اجتناب (. نقش تصویر بتدني و1398) محمدی، نوراله. و محمدپور، فهیمه -

 . 180-173، 40،شناسيروانرویش اجتماعي دانشجویان. 

(. اثربخشتي گشتتالت درمتاني گروهتي بتر 1397) حافایان، مریم. و محمدی شاهراجي، فاطمه -

آمتوزش و اضطراب اجتماعي، اضتطراب امتحتان و عاطفته مثبتت و منفتي دانشتجویان دختتر. 
 .34-13، 44،ارزشیابي

(. پیش بیني اضتطراب اجتمتاعي کودکتان دبستتاني بتر 1397) سپهوند، تورا. و لوفرنی ،مقدمپور -

 ،فصلنامه سالمت روان کودکمادران. شناختي اساس مشکال  در تنایم هیجاني و انعطافپذیری

5(2،)24-14. 

 .يعل ،یفخار و رضایفرنام، عل ؛دیمج لو،یمحمودعل ؛عباس ،یرودسر پور يبخش ؛احمد ،یمنصور -

اضتطراب  اللبته اختت الدر افراد مبتت یو نشخوار فکر یوسواس فکر ،ينگران سهیمقا (.1390)

 ،مطالعتا  روان شتناختي .عمده و افراد بهنجار يافسردگ اللاجبار، اخت -وسواس اللاخت ر،یفراگ

7(4)،55-74 . 

 ي.اضتطراب اجتمتاع نیتیدر تب گترانید يابیو ترس از ارز گرایيکمال (.1389) .فاطمه ،يکوئین -

 .112-93، 12 ،يتیترب شناسيروانالعا  مط

و  شتناختيروان(. مقایسته سرستختي 1398) یزدی ستیده منتور. و درویزه، زهرا هاشمي،مرضیه؛ -

 ،شتناختيروانمطالعتا  هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعي و بهنجار.شناختي تنایم

15(1،)41-54. 
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اضتطراب  زانیتم ستهیمقا (.1397) ی.مهتد ،يرستتمو  نیفتحاله زاده، نوشت رودابه؛ ،یهوشمند -

 شیترو .مادران يجانیو هوش ه یسب  فرزندپرور ،گرایيکمال یبر مبنا یيکودکان مقطع ابتدا
 .198-183، 33 ،شناسيروان

- Abasi, I., Dolatshahi, B., Farazmand, S., Pourshahbaz, A., & Tamanaeefar, S. 

(2018). Emotion Regulation in Generalized Anxiety and Social Anxiety: 

Examining the Distinct and Shared Use of Emotion Regulation Strategies. 

Iranian journal of psychiatry, 13(3), 160. 
- Abdollahi, A., Hosseinian, S., Panahipour, H., & Allen, K. A. (2019). 

Cognitive behavioural therapy as an effective treatment for social anxiety, 
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