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 مقاله پژوهشی

گاه ان دانشیدانشجو ین اختالل اضطراب اجتماعییدر تب ییگراکمالو  یذهن ينقش نشخوارگر یبررس
 1397-98 یلیسال تحصه در یآزاد اروم

  
  *٢يمهرداد مطلب، ١ال آقاباالزادهيل

 
  24/02/1398تاریخ پذیرش  09/01/1398تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

 يد بررسازمنيکه ن کننديمرا تجربه  ييباال ياضطراب اجتماع، مختلف يهاگروهو حضور در  يليتحص يهاتنشمواجه با  ليبه دلان يدانشجو: هدف و نهيزمشيپ
  است.ان يدانشجو ياجتماع اضطراب اختالل نييتب در ييگراکمال و يذهن ينشخوارگر نقش يبررس، ن است؛ لذا هدف از انجام پژوهش حاضرييو تب

به  ۹۷-۹۸ يليه در سال تحصيان دانشگاه آزاد اروميه دانشجويپژوهش را کل ياست. جامعه آمار يهمبستگ -يفيپژوهش حاضر از نوع توص: روش کارو مواد 
نمونه پژوهش  عنوانبهپسر)  ۱۵۸، دختر ۲۱۷نفر ( ۳۷۵تعداد ، ياخوشه گيرينمونهمورگان و با روش  -يبود. با مراجعه به جدول کرجس نفر ۱۳۰۹۷تعداد 

 )۲۰۰۴(ما و همکاران يهوکس -اس نشخوار نولنيمق، )۲۰۰۴ل و همکاران (يه ييگراکمال، )۲۰۰۰کانور و همکاران ( ياضطراب اجتماع يهاپرسشنامهانتخاب و 
  شد. تحليلوتجزيه  19spss افزارنرمون چندگانه و با استفاده از يرسون و رگرسيپ يب همبستگيبا ضر هادادهل نمودند. يرا تکم

) رابطه p > ۰۱/۰( ي) و نشخوار ذهنp > ۰۱/۰( يرانطباقيغ ييگراکمال يهامؤلفهبا  ين اضطراب اجتماعيرسون نشان داد بيپ يب همبستگيج ضرينتا: هاافتهي
 يرهايون چندگانه نشان داد متغيج رگرسين نتايوجود داشت. همچن ي) رابطه منفp > ۰۱/۰( يانطباق ييگراکمال يهامؤلفهبا  ين اضطراب اجتماعيمثبت و ب
  کردند. ينيبشيپان را يدانشجو يدرصد از اضطراب اجتماع ۱۳پژوهش 
ان يدانشجو يتماعاضطراب اج بينيپيشن و ييدر تب کنندهنييتعاز عوامل  يذهن يو نشخوارگر ييگراکمالگفت که  توانيمج يبا توجه به نتا: يريگجهينتبحث و 

  .باشديم يج پژوهش حاضر ضرورينتا دييتأجهت  يکه انجام مطالعات آت گردنديممحسوب 
 ياجتماع اختالل اضطراب، ييگراکمال، يذهن ينشخوارگر: هادواژهيکل

  
 ۱۱-۲۰ ص، ۱۳۹۸ نيفرورد، ۱۱۴ يدرپيپ، اولشماره ، دهمهفدوره ، هياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
  ۰۹۱۲۸۹۰۲۰۸۷  : تلفن، رانيا، هياروم يدانشگاه آزاد اسالم، جاده سلماس، هياروم: آدرس مکاتبه

Email: leyla.a1252@yahoo.com 

  
  مقدمه
از  ييجدا و دانشگاه طيمح به ورود با انيدانشجو از ياريبس
مواجهه ، گريد يسو از. شونديم انزوا و ييتنها احساس دچار، خانواده

، خوابگاه و دانشگاه طيمح در مختلف يتيشخص يهاپيت با
 منابع کاهش، ياقتصاد يکمبودها، يرفاه امکانات تيکفاعدم
 و يروان يهابيآس معرض در را آنان، نظارت خانواده و يتيحما

 ١ياضطراب اجتماع، ن معضالتياز ا يکي، )۱دهد ( يقرارم ياجتماع
  است.

 تاختالال نيترعيشا از يکي عنوانبه ياجتماع اضطراب اختالل
است  شده شناخته ينيبال يباال خطر گروه اختالالت با در ياضطراب

                                                             
  رانيا ه،ي، اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اروميگروه روانشناس ١
  سنده مسئول)ي(نوران يا ه،ي، اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اروميگروه روانشناس ٢

1 Social Anxiety 

 يهااختالل يآمار و يصيتشخ يراهنما چهارم شيرايو در، )۲(
 اختالل را آن يفرع نام و ياجتماع يايفوب اختالل نيا نام يروان

 يپنجم راهنما شيرايو اما، شد گرفته نظر در ياجتماع اضطراب
اختالل را  نيا ياصل نام يروان يهااختالل يآمار و يصيتشخ

 آمده وجود به مشکالت رايز است؛ گرفته نظر در ياجتماع اضطراب
 در و دهستن رتريفراگ معموالً، اهايفوب ريسا با سهيمقا در، هاآن اثر در

). در ۳( آورنديم وجود به يشتريب ينابسامان فرد يعاد يهاتيفعال
 يمنف قضاوت و رياز تحق ديشد ترس مانند ين اختالل عالئميا

 از اجتناب به ليتما و ياجتماع يهاتيموقع در گرانيد توسط
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 آن به نسبت يبد ◌ٔ تجربه فرد که خاص ياجتماع يهاتيموقع
  ).۴( روديم مشخص، دارد تيموقع

 نيا. است روان سالمت از يمنف شاخص کي ياجتماع اضطراب
). ۵( است عيشا نوجوانان انيم در و شوديم شروع بلوغ اختالل در

 هگرو نيا ياعضا از ياريبس که است داده نشان مربوطه قاتيتحق
 خود يعاطف -ياجتماع عملکرد در متوسط اختالل يدارا يتيجمع

 ليبه دل، دارند ياختالل اضطراب اجتماع که ي. افراد)۶( هستند
 ريتحق نکه مورديتصور ا ايو  از عملکردشان يمنف يابيارز از ترس

 ياجتماع ارتباط يبرقرار هنگام ديشد يناراحت تجربه، رنديقرار گ
 و دارد ارتباط ياجتناب رفتار با ياختالل اضطراب اجتماع .دارند

 و کنديم مختل را ياجتماع عملکرد که مشخص شده است
 تيفيک و روابط، يشغل عملکرد، التيتحص سطح در يمنف يامدهايپ

 اضطراب يرفتار و يشناخت يهاهينظر .)۷( دينمايمجاد يا يزندگ
 اضطراب زانيش ميافزا بر فيضع يابيخودارز تأثير بر ياجتماع
 در صدمه و و معتقدند که اختالل )۸( کننديمد يافراد تأک ياجتماع

 و حفظ در يتوجهقابل تأثير ياجتماع اطالعات ردازشپ نديفرا
 نيا وعيش، مطالعات ي. در برخ)۹( دارد ياضطراب اختالل ينگهدار
  .)۱۰( است درصد ۱۳ تا ۸حدود  اختالل

 تواننديمو ...  يجانيه، يروان، يتيدر ابعاد شخص ياديعوامل ز
ان نقش يدانشجو يد اضطراب اجتماعيدر به وجود آمدن و تشد

 است. نشخوار ٢يذهن ينشخوارگر، ن عواملياز ا يکيداشته باشد. 
 است شده فيتعر سازافسردهو  چرخان، سمج يافکار عنوانبه يذهن
. )۱۱( شوديم محسوب، يخلق منف به نسبت يپاسخ که

 غلبا که محدود و نشده کنترل تفکر نديفرا کي يذهن ينشخوارگر
). ۱۲( گردديممحسوب  يافسردگ نشانه کي و است يخودارجاع

قات يتحق آن يشناخت يهاسميمکان مورد در، آن تياهم باوجود
، يذهن يمهم در مورد نشخوارگر ک مدلي. انجام شده است يترکم

اما ، )۱۳( دانديم يفکر ناسازگار يهاعادتند را محصول ين فرايا
 ◌ٔ هيرنظ، پردازديم يذهن ين نشخوارگرييه که به تبين نظريترمهم

بق . ط)۱۴(است  ٤مايهوکس -که متعلق به نولن ٣پاسخ يهاسبک
افسرده است و  فرد که قتيحق نيا يرو ينشخوار ذهن، دگاهين ديا

. )۱۵(امدها استوار است يمعنا و پ، هاعلت، يافسردگ يهانشانه
 که يزمان خصوصاً، کنديم مختل افراد را عملکرد ينشخوار ذهن

ا يک عملکرد وجود ندارد و ي انجام يبرا ازيموردن يشناخت منابع
 ،است کنترلرقابليغ و يرعاديغ سرگردان، ذهن که ينکه زمانيا

  .)۱۶( شوديمشتر يب ينشخوار ذهن

                                                             
2 Rumination 
3 Response styles theory 
4 Nolen-Hoksema 

، انيدانشجو يدر اضطراب اجتماع يدر بحث نقش نشخوار ذهن
دند که هر چه يجه رسين نتيخود به ا يو همکاران در بررس ٥والناس

ان زيم، شتر باشديان بيدر دانشجو يزان استرس و نشخوار ذهنيم
 مجدداً ران ي. همچن)۱۷( باشديمز باالتر ين هاآن ياضطراب اجتماع
 صورتبههم  يان کردند که نشخوار فکريب يامطالعهو همکاران در 

 صورتبهه يناسازگار اول يهاوارهطرحق ارتباط يم و هم از طريمستق
نقش دارد  آموزاندانش يبر سطح اضطراب اجتماع غيرمستقيم

)۱۸(.  
رس ت يريگشکلدر  تواننديم يتيشخص يهايژگيون يهمچن

 يهايژگيواز  يکي نيبنيدرانقش داشته باشند.  يو اضطراب اجتماع
ته داش يبا اضطراب اجتماع ييباال يهمبود توانديمکه  يتيشخص
 خود انتظارات ساختن برآورده ييگراکمالاست.  ٦ييگراکمال، باشد

 کنديم اقتضا تيموقع ازآنچه بهتر و برتر يتيفياست با ک گرانيد و
 نييعت، نقصيب عملکرد سمت به شيگرا صورتبه ييگراکمال ).۱۹(

 هشناخت به خود نسبت رانهيگسخت يابيارز و باال سطح در اهداف
 شيگرا عنوانبه را ييگراکمال، ينيبال فيتعار . در)۲۰( شوديم

، ازحدشيب يخودانتقادگر و هاشکست به توجه در فرد يافراط
 عملکرد به نسبت ناکارآمد و توجه رمعقوليغ انتظارات جهيدرنت
 ليلبه د ييگراکمال يتيشخص يژگي. داشتن و)۲۱( کننديم فيتعر

 يد اضطراب اجتماعيدر تشد توانديم، مرتبط يهاشاخصو  هانشانه
و  ياسلم، استان رياساس و در ا بر اينگذار باشد؛ تأثيران يدانشجو

 هکنند ينيبشيپ مدارجامعه ييگراکمالنشان دادند که ، همکاران
ن در يهمچن ).۲۲( باشديم ياجتماع اضطراب داريمعن و مثبت

 هناسازگاران ييگراکمالان کردند که يب، و همکاران٧اسکات  يامطالعه
 اضطراب شيدر افزا يناسازگارانه عامل مهم يريشگيپ يراهبردها و

ز يان و همکاران نيمحمد، گريد يامطالعهو در  )۲۳(است  ياجتماع
راب اضط يباالتر زانيم با ييگراکمال يباال نشان دادند که سطوح

 يعملکرد و ياجتماع طيشرا از اجتناب و و ترس ياجتماع
  .)۲۴(همراه بود  انيدانشجو

نه يان زميدر دانشجو ينکه داشتن اضطراب اجتماعيبا توجه به ا
 يليو مختل شدن عملکرد تحص يليند تحصياختالل در فرا

ق انجام يضرورت دارد که از طر، دينمايمجاد يان را ايدانشجو
عوامل مرتبط با اضطراب  يهدفمند و منسجم به بررس يهاپژوهش
و در ابعاد  يعاطف، يجانيه، يمانند روان يدر ابعاد فرد ياجتماع

عوامل بزرگ  ييپرداخته شود تا با شناسا يو خانوادگ يطيمح
ن يکاهش ا يتالش برا، يدکننده اضطراب اجتماعيو تشد سازنهيزم

5 Valenas  
6 Perfectionism 
7 Scott 
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 مطلبي مهرداد ،آقاباالزاده ليال
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اشد؛ ب مدنظران يدانشجو يليرد تحصبهبود عملک تيدرنهااختالل و 
 يا نشخوارگرين است که آيپژوهش حاضر ا ياصل سؤالاساس  بر اين

ان يدانشجو ياجتماع اضطراب اختالل نييتب در ييگراکمال و يذهن
  نقش دارند؟

  مواد و روش کار
. اســت يهمبســتگ -يفيتوصــ قاتيتحق نوع از حاضــر قيتحق

 دانشگاه  پسر  و دختر انيدانشجو  هيکل را پژوهش نيا يآمار جامعه
سالم  آزاد شک  ۹۷ سال  در هياروم يا  ۱۳۰۹۷ جمعاً که دهديم ليت

  .باشنديم دانشجو
، به شرکت در پژوهش  ليتماش شامل  پژوهبه ورود  يهامالک

ه يدر دانشگاه آزاد اروم  لياشغال به تحص  ، آگاهانه تيفرم رضا  دييتأ
ــاملين خروج يهامالکو  ــرکت در پژوهش ليعدم تما ز ش و  به ش

  بود. هاپرسشنامهکامل به  يدهپاسخعدم 
و با توجه به نســبت  ياخوشــه گيرينمونه روش از اســتفاده با
ــ ــجو يتيجنس ــ جدول به مراجعه با و انيدانش  مورگان - يکرجس

نمونه  عنوانبهپسر)  ۱۵۸، دختر ۲۱۷دانشجو ( ۳۷۵تعداد ) ۱۹۷۱(
ــدند پژوهش انتخاب ــمن .ش ــئول با يهماهنگ ض ــگاه نيمس  و دانش

ــکدهجهت مراجعه به  يافت نامه همکاريدر ــگر، هادانشـ  با پژوهشـ
 يهاشيگرا و هارشته  از ييهاکالس انتخاب و هادانشکده  در حضور 

شه  هر از، مختلف شجو  يتعداد خو صادف  صورت به دان  انتخاب و يت
، خواســته شــد انيدانشــجو از پژوهش يکل اهداف حيتشــر ضــمن

ــخوار، )۲۵(و همکاران   ٨لي ه ييگراکمال  اسي مق  -نولن يذهن نشـ
س  ضطراب اجتماع ) ۲۶(ما و همکاران يهوک و همکاران  ٩کونور يو ا

  ل نمودند.يرا تکم )۲۷(
 تا شد يسع ياخالق اصول تيرعا جهت، در پژوهش حاضر

 کنندگانشرکت تيرضا جلب از ل و پسيبا تما اطالعات آوريجمع
 از نانياطم حصول کنندگانشرکت به نيهمچن. شود انجام
 يآورجمعن يشد. همچن داده هاآن يشخص اطالعات در يدارامانت

  .بود مدنظر ياشناسنامهمشخصات  ديق بدون اطالعات
شنامه    س شخوار  پر توسـط   ياس نشـخوار ذهن يمق: يذهن ن

ساخته شده است     ۱۹۸۹) در سال  ۲۶ما و همکاران (يهوکس  -نولن
س يو مق سوب  يبعدتک يا دارد  سؤال  ۲۲ اسيمق ني. اشود يم مح

ــي ک در مقي که هر   ــه (ي) تا هم ۱از هرگز ( ياسـ  يبند درجه ) ۴شـ
شخوارگر ي. مقشوند يم شواهد تجرب يبر پا ياس ن  ييايپا يدارا، يه 

 يادامنهاس در ين مقيکرونباخ ا يب آلفاياســت. ضــر ييباال يدرون
ــان دادند که     يها پژوهشقرار دارد.  ۹۹/۰تا   ۸۸/۰از  مختلف نشـ

ــتگ ــخوار ذهنيمق ييبازآزما يهمبس ــت  ۶۷/۰برابر با  ياس نش اس
ــشـــاه. در پژوهش )۲۸( کاران  ينيحسـ  يين رواييتع يبرا، و هم

                                                             
8 Hill 

ــخوار ذهني مق  يها مؤلفه به روش   يل عامل ي از روش تحل ياس نشـ
صل  شد.    يبا چرخش وار يا ستفاده  ضر يهمچنماکس ا  KMOب ين 

ضر  ۸۵/۰برابر با  ) p>۰۱/۰( ۲۱۳/۶۸۸ت بارتلت برابر با يب کرويو 
  .)۲۹(بود 

 در هک اســت ياپرســشــنامه: ييگراکمال يچندبعد اسيمق
سط ه  ۲۰۰۴ سال  ساخته يتو  سؤال  ۵۹ يدارا و شد  ل و همکاران 

ــت ــت هک  اسـ ــنجد يم را ييگراکمال  بعد  هشـ  اسي مق). ۲۵( سـ
 تالش، يهدفمند، يدهسـازمان  و بعد نظم ۴ب ياز ترک ييگراکمال

ــازگار و   ◌ٔ جنبه ، گرانيد يبرا فوق يارها ي مع و بودن يعال  يبرا سـ
بت   مال مث عد ن  ۴ب ي و از ترک ييگراک  بر زکتمر، تأثير  به  ازي ب

نشــخوار  فکر ن و داشــتنيوالد يســو از فشــار کادرا، اشــتباهات
ــازگارانه ◌ٔ جنبه  . روششـــوديم حاصـــل ييگراکمال يو منف ناسـ
 يابي ارز ۵ تا  ۱ نيب هي گو هر و بوده کرتيل نوع از آن يگذار نمره

ــوديم خالفم (  کامالً  بي به ترت  و شـ خالفم ، )۱م نه   و موافق نه ، م
 زين کل نمره. شــونديم شــامل را )۵موافقم ( کامالً، موافقم، مخالفم
ــل  اسي مق خرده ۸ از جمع ل و همکاران  ي ه ).۳۰( گردديم حاصـ

ن يب را اسيمق نيا ييآزما باز و يدرون يهمسان  ييايپا بي) ضر ۲۵(
ــبه ۹۱/۰تا  ۷۱/۰ ــر، يامطالعهو در  رانيا در. اندکرده محاس ب يض

ــان ييايپا ــيآن از طر ييو روا ۹۰/۰آزمون  يدرون يهمس  يق بررس
ــر ــتگيض ــون يپ يب همبس ــالمت عموميا مقيرس مطلوب ، ياس س

  .)۳۱(گزارش شده است 
کونور و همکاران  ن ابزار توسط يا: ياس اضطراب اجتماع يمق

، ترس ينيبال عالئم طهيح سه  در که )۲۷گرديد ( هيته سؤال  ۱۷ با
ناب  عات  يکيولوژيزيف عالئم و اجت ئه   را ياطال هد يمارا  دارا با  و د

بات   يها يژگيو بودن ــنجروان باث ند يم يسـ  ابزار کي  عنوانبه  توا
ــنجش يبرا معتبر ــدت سـ رود.  کار  به  ياجتماع  عالئم هراس شـ

 وجهچيهبهشــامل  رتکيل يادرجهپنج فيط بر اســاس يدهپاســخ

ــت۴( تينهايب ) و۳اد (يز يليخ، )۲( يااندازه تا، )۱( مک، )۰(  ) اس
 يياياپ. است برخوردار ييباال ييو روا ييايپا از پرسشنامه  نيا). ۳۲(

ما    روش با  آن ــخ با  يها گروه در ييبازآز  هراس اختالل صيتشـ
 به آن يدرون يهمسان بيضر و بوده ۸۹/۰تا  ۷۸/۰با  برابر ياجتماع

 و است شده گزارش ۹۴/۰بهنجار  گروه کي در کرونباخ يروش آلفا
ناب  ، ۸۹/۰ترس  يفرع يها اسي مق يبرا ناراحت  ۹۱/۰اجت  يو 
 جينتا سه يمقا سازه در  ييروا. است  شده  گزارش ۸۰/۰ يکيولوژيزيف
ضطراب  اختالل صيبا تشخ  يهايآزمودن از گروه دو در آزمون نيا  ا

 پزشـکي روان صيتشـخ  بدون گروه بهنجار يهايآزمودن و ياجتماع
ــان با هم را يدارمعني تفاوت ــازه اعتبار از يحاک که دادند نشـ  سـ

ــتي مق نيا يباال  ــنوند  زيران نين در ايهمچن ).۳۳( اس اسـ  حسـ

9 Connor   
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کاران  ــر خود در پژوهش نيهمچن، عموزاده و هم فا  بي ضـ  يآل
ــنامه را  نيا کرونباخ ــش ــت ۷۹/۰ پرس  يباال ييايآورد که پا به دس

  ).۳۴( دهديمآزمون را نشان 
  

  هاافتهي
 ۵۳/۶ز يو انحراف استاندارد ن ۵۷/۲۴ان يدانشجو ين سن يانگيم
 است.

  
  کنندگانشرکت يشناخت تيجمع اطالعات: )۱( جدول

  درصد  يفراوان  مقوله 

       تيجنس

 %۸۷/۵۷ ۲۱۷ دختر  

 %۱۳/۴۲ ۱۵۸  پسر

 مجرد  تأهلت يوضع

  متأهل

۲۶۹  

۱۰۶  

۷۳/۷۱%  

۲۷/۲۸%  
 

کنندگان را نشان شرکت يشناخت تيجمع اطالعات: )۱( جدول
 يان دختر با فراوانيدانشجو گردديمکه مشاهده  طورهمان. دهديم

) در %۱۳/۴۲( ۱۵۸ يان پسر با فراواني) و دانشجو۸۷/۵۷%( ۲۱۷

نفر  ۲۶۹تعداد  تأهلت يوضع ازنظرن يپژوهش حاضر بودند. همچن
ان ي) دانشجو%۲۷/۲۸نفر ( ۱۰۶ان مجرد و ي) از دانشجو۷۳/۷۱%(

  را شامل شدند. متأهل
  

  پژوهش يرهايمتغ يفيتوص يهاشاخص: )۲( جدول

انحراف   نيانگيم رهايمتغ

 استاندارد

 يهامؤلفه

 يانطباق ييگراکمال

  (مثبت)

  ۱۰/۵  ۹۲/۲۲ گرانيد يبرا باال يارهايمع

  ۳۸/۸  ۰۴/۲۴ يدهازمانس و نظم

  ۶۸/۶  ۳۹/۱۷ بودن يعال يبرا تالش

  ۶۱/۵  ۹۴/۲۴ يهدفمند

  ۴۲/۲۱  ۸۵/۸۰  مثبت)(انطباقي  ييگراکمالنمره کل 

 يهامؤلفه

 ير انطباقيغ ييگراکمال

 )ي(منف

  ۴۵/۶  ۳۷/۲۴ دييتأ به ازين

  ۲۱/۷  ۲۴/۲۶ اشتباهات بر تمرکز

  ۷۱/۶  ۶۰/۲۴ نيوالد يسو از فشار ادراک

  ۹۹/۶  ۶۲/۱۶ داشتن فکر نشخوار

  ۲۵/۱۹  ۸۵/۹۱ )ي(منف يرانطباقيغ ييگراکمالنمره کل 

  ۴۱/۱۶  ۷۷/۴۶ يذهن ينشخوارگر

  ۲۴/۱۱  ۶۹/۴۱ ياضطراب اجتماع اختالل

  
پژوهش را نشان  يرهايمتغ يفيتوص يهاشاخص: )۲( جدول

ه ن مربوط بيانگين ميشتريب گردديمکه مشاهده  طورهمان. دهديم
 لفهمؤن مربوط به يانگيم نيترنييپاو  ۷۷/۴۶با  ير نشخوار ذهنيمتغ

  است. ۶۲/۱۶با  يمنف ييگراکمالاس يدر مق نشخوار فکر داشتن
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  ياجتماع با اضطراب يذهن نشخوار و ييگراکمال نيب رسونيپ يهمبستگ بيضر: )۳( جدول

  يب همبستگيضر رهايمتغ
  ياضطراب اجتماع اختالل  

 ييگراکمال يهامؤلفه

  -۰۰۹/۰  گرانيد يبرا باال يارهايمع
  -۱۰۹/۰* يدهسازمان و نظم
  -۰۲۰/۰ بودن يعال يبرا تالش

  -۲۱۰/۰** يهدفمند 
  ۱۵۵/۰**  مثبت)(انطباقي  ييگراکمالنمره کل  
  ۱۸۸/۰** دييتأ به ازين 
  ۰۷۶/۰ اشتباهات بر تمرکز 
  ۱۰۸/۰* نيوالد يسو از فشار ادراک 

 
  ۱۱۸/۰* داشتن فکر نشخوار

)يمنفغيرانطباقي ( ييگراکمالنمره کل   **۲۴۸/۰  
  ۲۱۲/۰**  يذهن ينشخوارگر

  
و  ييگراکمال نيب رسونيپ يهمبستگ بيضرا: )۳( جدول

که  طورهمان. دهديمرا نشان  ياجتماع با اضطراب يذهن نشخوار
راب با اضط )مثبت(انطباقي  ييگراکمال ن نمرهيب، گردديممشاهده 

 يآن با اضطراب اجتماع يهامؤلفهن ي) و بP > ۰۱/۰( ياجتماع
) رابطه >۰۵/۰P( ي) و هدفمند>۰۵/۰P( يدهسازمان و شامل نظم

با  )يمنف( يرانطباقيغ ييگراکمال ن نمرهيوجود داشت. اما ب يمنف

 دييتأ به ازيآن شامل ن يهامؤلفه) و P > ۰۱/۰( ياضطراب اجتماع
)۰۱/۰ < P( ،يوالد يسو از فشار ادراک) ۰۵/۰ن < Pفکر ) و داشتن 

ن يوجود داشت. همچن داريمعن) رابطه مثبت و P > ۰۵/۰نشخوار (
) رابطه P > ۰۱/۰( ياجتماع و اضطراب ير نشخوار ذهنين متغيب

  وجود داشت. داريمعنمثبت و 

  
  يذهن نشخوار و ييگراکمال يهامؤلفه بر اساس ياجتماع اضطراب اختالل ينيبشيپ جهت زمانهم روش به چندگانه ونيرگرس: )۴( جدول

ب يضرا ۱مدل 
  راستاندارد شدهيغ

ب يضرا
  استانداردشده

T  Sig F  Sig  R 
Square  

Adjusted 
R 

Square B  Std. 

error 
Beta  

  
نظم و 

  يدهسازمان

 

۳۴۴/۰-  
 

۱۰۹/۰  
  
۱۵۸/۰-  

  
۱۵۸/۳-  

  
۰۰۲/۰  

  
  
  
  
۱۷۱/۱۰  

  
  
  
  

۰۰۱/۰

  
  
  
  

۱۴۲/۰  

  
  
  
  
۱۲۸/۰  

  ۰۰۱/۰  -۵۱۷/۳  -۱۷۴/۰  ۰۹۰/۰  -۳۱۷/۰  يهدفمند
  ۰۰۱/۰  ۵۳۴/۳  ۱۷۳/۰  ۰۷۱/۰  ۲۵۳/۰ دييتأ به ازين

 از فشار ادراک
 نيوالد يسو

۱۷۹/۰  ۱۳۵/۰  ۰۶۶/۰  ۳۲۲/۱  ۱۸۷/۰  

داشتن فکر 
 نشخوار

۱۱۰/۰  ۱۳۴/۰  ۰۴۲/۰  ۸۲۰/۰  ۴۱۳/۰  

 ينشخوارگر
  يذهن

۲۳۱/۰  ۰۵۸/۰  ۲۰۸/۰  ۹۵۸/۳  ۰۰۱/۰  
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جهت  زمانهمون چندگانه به روش يرگرس: )٤جدول (

و  ييگراکمال يهامؤلفه بر اساس ياضطراب اجتماع ينيبشيپ
 Fميزان  شوديمکه مشاهده  طورهمان. پردازديم ينشخوار ذهن

و نشان  )= F ١٠/P, ۱۷۱> ۰۱/۰(بوده است  داريمعن آمدهدستبه
ن ياست. همچن داريمعنون به کار رفته شده يکه مدل رگرس دهديم

ن مدل يکه ا دهديمون نشان يج به دست آمده از مدل رگرسينتا
ان يدانشجو ياجتماع اضطرابانس يدرصد از مجموع وار ۱۳ حدوداً

 رها و با توجهيک از متغيسهم هر  ي. در بررسکنديم ينيبشيپرا 
که  رطوهمانبه دست آمده  Betaب استاندارد يو ضر Tسطح  به

 يهامؤلفه) و ۲۰۸/۰( يذهن ر نشخواريمتغ، شوديممشاهده 
و  )-۱۷۳/۰( دييتأاز به ين، )-۱۷۴/۰( يشامل هدفمند ييگراکمال
 بيبه ترتو  داريمعن صورتبه )-۱۵۸/۰( يدهسازمان و نظم

ان يجودانش ياجتماع اختالل اضطراب ينيبشيپن سهم را در يشتريب
  دارند.
  

  گيرينتيجهبحث و 
 و يذهن ينشــخوارگر نقش يبا هدف بررســ پژوهش حاضــر

 ان انجاميدانشـجو  ياجتماع اختالل اضـطراب  نييتب در ييگراکمال
ــت. نتا   ــده اسـ ــان داد بيشـ  يانطباق ييگراکمالن يج پژوهش نشـ

ــطراب اجتماع   )مثبت ( ــطراب   يها مؤلفه ن يو ب يبا اضـ آن با اضـ
وجود  يرابطه منف يو هدفمند يدهسازمان  و شامل نظم  ياجتماع

راب با اضط  )يمنف(غيرانطباقي  ييگراکمال کل ن نمرهيداشت؛ اما ب 
شامل ن  يهامؤلفهو  ياجتماع شار  ادراک، دييتأ به ازيآن   يسو  از ف

شخوار رابطه مثبت و    يوالد شتن فکر ن شت.   داريمعنن و دا وجود دا
ــخوار ذهنين متغين بيهمچن ــطراب ير نشـ رابطه   ياجتماع  و اضـ

شت. نتا  داريمعنمثبت و  س يوجود دا ش يون چندگانه نيج رگر ان ز ن
ها يداد متغ ــد از مجموع وار ۱۳ حدوداً پژوهش  ير انس ي درصــ
  کردند. ينيبشيپان را يدانشجو ياجتماع اضطراب

ــت آمده مبن    ي  ــخوار ذهنيبر رابطه ب  يافته به دسـ با   ين نشـ
ــطراب اجتماع ــجو ياض ج مطالعه والناس و همکاران يان با نتايدانش

ــان دادند ب )۱۷( ــخوار ذهنيکه در مطالعه خود نش زان يو م ين نش
ضطراب اجتماع  شجو  يا  جين با نتايان رابطه وجود دارد و همچنيدان

عه    طال عه  که در   )۱۸(و همکاران   مجدداً را م طال ند  ي ب يام ان کرد
ــخوار فکر ــورتبه هم  ينشـ ــتق صـ باط  يم و هم از طريمسـ ق ارت

بر سطح اضطراب    غيرمستقيم  صورت بهه يناسازگار اول  يهاوارهطرح
  همسو بود.، نقش دارد آموزاندانش ياجتماع

                                                             
1 Nepon 
2 Spasojevic   

ــت آمده     ي ن ييدر تب  به دسـ ته  پان  ي به د  توانيماف و ١دگاه ن
ــخوار ذهن     ها آن همکاران مراجعه نمود.   که نشـ قدند   ينوع يمعت

ــ   ــت که از طر  يند فکر ياز فرا يتجربه خاصـ ر ب يگذار تأثير ق ياسـ
ــاختارها ــناختيعم يس ــکلبر  يق ش ــطراب   يريگش ــانگان اض نش

کل نه  يق زمين طريو از ا کند يمنقش  يفا يا ياجتماع  ــ  يريگشـ
ماع  ــطراب اجت پانو ي. همچن)۳۵( گردديما ي مه ياضـ ــ و ٢چين اسـ

 هاســميمکان نيترمحتملاز  يمعتقدند که نشــخوارگرز يهمکاران ن
ــت که   ــخ ن يکامل رابطه ب    طوربه اسـ  يها نگرشو  يمنف يدهپاسـ

الل ج منجر به اخت يز به تدر  ين روند ن يو ا کند يمن ييرا تب کارآمد  نا 
ن يز ايگر نيد يبه شــکل توانيم. )۳۶( گردديم ياضــطراب اجتماع

 ييهاتيموقعکه فرد با  يزمانکه  صــورتبدينن نمود؛ ييافته را تبي
هه   زاتنش ــوديممواج ا ي از طرد و  يفرد در مورد هر عالمت، شـ

شتر به ابعاد  يو ب کنديمآن را در ذهن خود مرور  يشکست احتمال  
 يز نشــخوار فکر يط نين شــرا يکه ا کنديمداد توجه يآن رو يمنف

 ياعفرد اضطراب اجتم شوديمجاد نموده و باعث يتشر را در فرد ايب
ــتر يب  ــه نمــا    يشـ در مورد   ين يي  ن در تب  ي . همچن    )۱۸(د يــتجرب

 يگفت که نشــخوار توانيمدر پژوهش حاضــر  کنندگانشــرکت
ــجو يذهن ــوديمان که باعث يباال در دانشـ  عيدر مورد وقا هاآن شـ
 نيو تمرکز بپردازند و در ذهن خود ا يشـــتر به واکاويخود ب يمنف
ند يمرا تکرار  يمنف يدادها ي رو تدر    يکه ا  کن به  ند  عث   ين رو با ج 
و عزت  ينيبخودکمخود دچار  يهايتوانمنددر مورد  هاآن شوديم

ــده و ايينفس پا ــوديمن باعث ين ش ــور در جمع و  هاآن ش از حض
به  هاآندر  ياضطراب اجتماع  يه نوعاجتماع دچار مشکل شوند و ب  

  شتر شود.يج بيتدر
 ييگراکمالن يبر رابطه ب يافته به دســـت آمده مبنين يهمچن

باق  بت ( يانط مال و  )مث باق يغ ييگراک ــطراب   )يمنف( يرانط با اضـ
ــجو ياجتماع ــلميان با نتايدانش که  )۲۲(و همکاران  يج مطالعه اس

ند    ــان داد مال نشـ عه   ييگراک نده  ينيبشيپ مدار جام بت  کن  و مث
ــطراب داريمعن ــد يم ياجتماع  اضـ ج مطالعه   ين با نتا  يهمچن، باشـ

 و ناســازگارانه ييگراکمالان کردند يکه ب )۲۳(اســکات و همکاران 
سازگارانه عامل مهم  يريشگ يپ يراهبردها ضطراب  شيدر افزا ينا  ا

ــت و با   ياجتماع  ز که  ين )۲۴(ان و همکاران  ي محمد  يامطالعه  اسـ
ــطوح  ــان دادند س ــطراب  يباالتر زانيم با ييگراکمال يباال نش اض

ــرا از اجتنــاب و و ترس ياجتمــاع  يعملکرد و ياجتمــاع طيشـ
ت آمده افته به دســين ييهمســو بود. در تب، همراه بود انيدانشــجو

 را ييگراکمالاران اشاره نمود که کهم و ٣دگاه فراستيبه د توانيم

3 Frost 
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ــت و مدت  بلند  اهداف  ردنک دنبال  عنوانبه   قيطر از يافتني ن دسـ
ضاوت  درباره ينگران و ست کش  از ترس  انگريد جانب از ابانهيارز ق

 دنيرس يبرا در تالش شهيهم انيگراکمالدر واقع . اندکرده فيتعر
 است شده  مشخص  هاآن يبرا جامعه طرف از هک هستند  ياهداف به
ــه دريهم ها آن و ــتند  تالش شـ  و نيوالد  انتقاد  از را خود هک  هسـ

ــطوح يلک طوربه ، دارند  نگه  دور اني اطراف  اب  ييگراکمال  يباال  سـ
شتباهات  مورد در ينگران ست  همراه نيوالد يباال انتقاد و ا  ؛)۳۷( ا

 گرانيد يســـو از اهداف هکنيا علت به انيگراکمالاســـاس  بر اين
 همواج ست کش  اي اشتباه  با هک يهنگام، شود يم انتخاب هاآن يبرا
ط باعث يشرا  نيا و )۲۰( کننديم تجربه را ياديز ينگران، شوند يم
  را تجربه کنند. ييباال ياجتماع اضطراب هاآن شوديم

در کــاهش   )مثبــت( يانطبــاق ييگراکمــالن نقش ييدر تب
ضطراب اجتماع  شجو  يا  ييراگکمالبعد  گفت که در توانيمان يدان

 لذت فرســاطاقت و نيســنگ يکارها انجام از گراکمال افراد، بهنجار
ــاس که  يزمان  و برديم ــت آزاد کارها   انجام  در کند يم احسـ ،  اسـ
 هاکار انجام در تيموفق با و کند عمل صـورت  نيبهتر به کوشـد يم

 نوع نيا در .رســـديم تيرضـــا و يخشـــنود احســـاس ايگونهبه
مال  ظارات  ييگراک عات  و انت جازه  فرد به  يمنطق توق هد يم ا  از د
ــد فيوظا انجام در و ببرد لذت خود يهاتالش ــد، بکوش  و کند رش

ــ نيبهتر به  را کارش  جام  وهيشـ هد  ان ته   نيا واقع در .د ــ  از دسـ
. نندکيم تالش باال يارهايمع به دنيرس يبرا) بهنجار( انيگراکمال
 زين ليدل نيهم به و کنند ميتنظ را شان ييگراکمال تواننديم آنان

 فعواط و باال ســطح در شــرفتيپ به ليتما با ييگراکمال نوع نيا
بت  طه  مث ما در تب ، دارد راب مال ن نقش ييا باق يغ ييگراک  يرانط

ــاره  توانيمان يدانشــجو يش اضــطراب اجتماعيدر افزا )يمنف( اش
 شتال انهيگرارواقعيغ و يافراط اريبســ يارهايمع يبرا نمود که فرد

شدت  را عملکردش و کنديم ص    يابيارز مورد ب  .دهديم قرار يشخ
ــت  از ترس با يرانطباقينابهنجار و غ انيگراکمال ــکس  ختهيبرانگ ش

شتباه  نيترکوچک که يزمان و شوند يم  توانندينم، دهديم رخ يا
ساس  ضا  اح شان را   يق زمانين طريکنند و از ا تير که نتوانند خود

دچار مشکل  هاگروهند از حضور در جمع و ابراز وجود در ينما يراض
  .روديمباال  هاآن يو سطح اضطراب اجتماع شونديم

ت) (مثب يانطباق ييگراکمال ج پژوهش حاضر نشان داد که  ينتا
ها      لي به دل  تار ند بودن رف ــجو يهدفم بت بر   تأثير ان و ي دانشـ مث

اشد ب يکاهش اضطراب اجتماع ساز نهيزم توانديم يليعملکرد تحص 

مال ند در مورد  ين فرايکه ا  باق يغ ييگراک بالعکس ي(منف يرانط  ( 
رابطه مثبت  يبا اضـــطراب اجتماع ييگراکمالن نوع از ياســـت و ا

ــطراب اجتمـاع يمنجر بـه افزا  توانـد يمدارد و  ــطح اضـ  يش سـ
ــجو باشــــد. همچن ي دانشـ تا يان  حاک ين ن که ب  يج  ن ياز آن بود 
رابطه مثبت وجود داشت و   يو اضطراب اجتماع  يذهن ينشخوارگر 

ــخوارگر ــطراب اجتماع  ينقش مهم تواند يم يذهن ينشـ  يدر اضـ
  ان داشته باشد.يدانشجو

ضر  شدن زمان   يل طوالنياز قب ييهاتيمحدود، در پژوهش حا
جامعه و نمونه پژوهش و  يگســتردگ ليبه دل هاپرســشــنامهع يتوز

ت ين وضعيو همچن يماعاجت – يت اقتصاديعدم کنترل نقش وضع
ــطراب اجتماع يدر م تأهل   ــجو يزان اضـ ــت.ي دانشـ  ان وجود داشـ
ــگر در حيهمچن ــکالت  ين اجراين پژوهشـ مانند    يپژوهش با مشـ

ــنامه زش ير ــش ــخعدم  ليبه دل هاپرس ــؤاالتکامل به  يدهپاس  س
ــنامه  ــش ــدن مراحل اخذ مجوز و کد  ين طوالنيو همچن هاپرس ش

  پژوهش شد. ييشدن روند اجرا برزماناخالق مواجه بود که باعث 
 ج به دسـت يبا اسـتفاده از نتا  گردديمشـنهاد  يپ اسـاس  بر اين

سطح  يو همچن يشناخت  يآمده و با تمرکز بر باورها  ييگراکمالن 
شجو  ص   يان و تقويدان صو ص   يت خ شخ د مانن يشناخت روانو  يتيات 

نه کاهش اضــطراب يمنبع کنترل و ... زم، عزت نفس، يکارآمدخود
شجو  ياجتماع در  گردديمشنهاد  ين پيهمچنان را فراهم نمود. يدان

ضطراب اجتماع   يمطالعات آت بر آن را  مؤثرو عوامل  يپژوهشگران ا
شجو يب ياسه يمقا صورت به س   ين دان سر برر ند. ينما يان دختر و پ

ــمن ا مل م   يضـ که نقش عوا طه ب  يانجي ن مال ن يدر راب و  ييگراک
ضطراب اجتماع     شم با ا شخوار خ  يساختار  يهامدلرا در قالب  ين

  قرار دهند. يمورد بررس
  

  يتشکر و قدردان
شجو  ياز تمام تيدرنها شتند    يدان شرکت دا ان که در پژوهش 

ــکر به عمل   ي نها  ــر برگرفته از     ي. همچندي آيمت تشـ ن مقاله حاضـ
ه ياروم يدانشگاه آزاد اسالم   يشناس  روانارشد   يکارشناس   نامهانيپا

 يته سازمان يکم IR. IAU. Urmia. REC. 1397.16اخالق  با کد
عوامل  ياز تمام، باشــديم يســت پزشــکيز يهاپژوهشدر اخالق 

ن ي. همچنديآيمت تشکر به عمل ين دانشگاه نهايکننده در اتيحما
  در منافع وجود ندارد. يتعارض گونههيچسندگان ين نويب
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Abstract 
Background & Aims: Students experienced high social anxiety because they facing with educational 
stresses and attend various groups, therefore, the aim of this study was to the role of rumination and 
perfectionism in explaining of social anxiety disorder in students. 
Materials & Methods: This is a descriptive-correlational study. The statistical population of the study 
was 13097 students in Azad University of urmia in the academic year of 2018. Using Kerjesi-Morgan 
table and by cluster sampling, 375 subjects (217 girls, 158 boys) were selected as the research sample 
and completed the social anxiety inventory of Connor et al (2000), perfectionism of Hill and et al (2004) 
and rumination scale of Nolen-Hoeksema and et al (1991). Data were analyzed by Pearson correlation 
coefficient and multiple regression using spss 19 software. 
Results: The results of Pearson correlation coefficient showed that there was a positive correlation 
between social anxiety and non-adaptive perfectionism (p < 0.01) and rumination (p < 0.01) and there 
was a negative relationship between social anxiety and adaptive perfectionism components (p < 0.01). 
Also, the results of multiple regression showed that research variables predicted%13 of social anxiety 
of students. 
Conclusion: according to the results, perfectionism and rumination are one of the determining factors 
in explaining and predict of social anxiety in students. Future studies are necessary to confirm the results 
of this study. 
Key words: Rumination, Perfectionism, Social Anxiety Disorder 
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