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This research was conducted to develop a model for predicting social anxiety in male 
and female adolescents based on perfectionism, social self-efficacy, and cognitive 
distortions. The research was applied and descriptive-correlational and way analysis 
was the research method. The statistical population of the present survey consisted of 
all first- and second-year male and female high school students in 2019-2020. 373 
adolescents were selected through clustered random sampling for the statistical 
sample. Social Anxiety Scale (CAS) (LaGreca, 1998), Perfectionism Scale (PS) 
(Najjarian, Attari, Zargar, 1999), Cognitive Distortions Questionnaire (CDQ) 
(Hamamci, Büyüköztürk, 2004), and social Self-Efficacy Questionnaire (SSEQ) 
(Gaudiano, Herbert, 2003) were the questionnaires utilized. Path analysis was used to 
conduct the data analysis. Perfectionism, social self-efficacy, and cognitive 
distortions were found to have a significant relationship with social anxiety (p0.01). 
In addition, perfectionism and social self-efficacy have a direct significant impact on 
cognitive distortions associated with social anxiety (p<0.01). In addition, the results 
of the Bootstrap and Sobel tests indicated that cognitive distortions play an important 
mediating role in the relationship between perfectionism and social self-efficacy and 
social anxiety in male and female adolescents (p<0.01). Ultimately, the model's 
goodness of fit was satisfactory. Considering the significant mediating role of 
cognitive distortions, it is necessary for clinical clinicians to use cognitive techniques 
to reduce adolescents’ cognitive distortions.
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Model for Predicting Social Anxiety Based on Perfectionism, Social Self-Efficacy, and 
Cognitive Distortions in Male and Female Adolescents 

Extended Abstract 

Aim
The majority of a person’s personality is formed during adolescence, which is known as a dynamic and active 
period of life. Undoubtedly, the significance of the adolescent developmental period cannot be denied so that 
an adolescent may experience difficulties in various personal, family, psychological, emotional, social, and 
health-related domains. Although the prevailing belief among researchers is that the majority of people pass 
through the developmental stage of adolescence and the unstable psychological and emotional states of that 
stage in good health, recent studies indicate that the number of adolescents exhibiting behavioral or 
emotional damage is on the rise. Social anxiety is one of the social problems that can threaten the mental, 
emotional, and social well-being of adolescents. Persons with social anxiety symptoms attempt to avoid social 
situations in which they may be evaluated by others, which cause anxiety symptoms. Compared to their 
classmates, adolescents with social anxiety have fewer social interactions, are less compatible with their 
surroundings, and have difficulty meeting social demands. Therefore, this research was conducted to develop a 
model for predicting social anxiety in male and female adolescents based on perfectionism, social self-efficacy, 
and cognitive distortions.

Method
In 2020, the statistical population included mothers of preschool-aged children in the city of Naeen; 179 
mothers were sampled using the available sampling method. The inclusion criteria included parental 
consent, the presence of both parents, cohabitation with both parents, and an age range between 5 and 6 years. 
The exclusion criteria were the presence of a specific psychiatric disorder in a parent or child, as well as the 
child’s disability. The data collected using the social skills questionnaire (SSRS), the Mother-Preschool 
Child Interaction Questionnaire (MPCIS), and the Social Understanding Scale (CSUS) were analyzed using 
structural equation analysis by AMOS software.

Findings
Perfectionism, social self-efficacy, and cognitive distortions were found to have a significant relationship with 
social anxiety (p<0.01). In addition, perfectionism and social self-efficacy have a direct significant impact on 
cognitive distortions associated with social anxiety (p<0.01). In addition, the results of the Bootstrap and 
Sobel tests indicated that cognitive distortions play an important mediating role in the relationship 
between perfectionism and social self-efficacy and social anxiety in male and female adolescents (p<0.01). 
Ultimately, the model’s goodness of fit was satisfactory. 

Discussion
Considering the significant mediating role of cognitive distortions, it is necessary for clinical clinicians to use 
cognitive techniques to reduce adolescents’ cognitive distortions. Cognitive distortions impact a person’s 
thoughts and attitude toward himself, their abilities, and their social interactions, and damage their perception of 
their own self-efficacy. By affecting social self-efficacy, cognitive distortions cause people to feel more fear and 
foreboding in their environment and social interactions, resulting in increased social anxiety.

Keywords: Social Anxiety, Perfectionism, Social Self-Efficacy, Cognitive Distortions, Adolescents.
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 يگر یجانیبا م یاجتماع يو خودکارآمد ییبراساس کمالگرا یاضطراب اجتماع ینیب شیمدل پ

1در نوجوانان دختر و پسر یشناخت يفهایتحر
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 است.شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  دکتري روان ۀحاضر برگرفته از رسال ۀمقال. 1
 .رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز،  دانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یوان شناسدانشکده ر ،یشناس گروه روان ،یتیترب یشناس روان يدکتر يدانشجو. 2
ــندهینو. 3 ــتاد  س ــئول، اس ــروه روان ار،یمس ــ گ ــ  ،یشناس ــکده روان شناس ــوم ترب یدانش ــیو عل ــالم   ،یت ــگاه آزاد اس ــواز، دانش ــد اه ــواز، ا ،یواح ــاه ــه: رانی . رایانام

saeedbakhtiarpoor@iauahvaz.ac.ir 
   .واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،شناسی،  وه روانگردانشیار، . 4
 .واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،شناسی،  گروه روان. استادیار، 5

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله:
 پژوهشی

 اي مقاله:ه تاریخ
 18/07/1400: افتیدر خیتار
 16/08/1400: يبازنگر خیتار
 30/09/1400: رشیپذ خیتار
 10/10/1401: انتشار خیتار

با  یاجتماع يو خودکارآمد ییبراساس کمالگرا یاضطراب اجتماع ینیب شیمدل پ ۀپژوهش حاضر با هدف ارائ
 یهمبسـتگ -یفیت گرفت. روش پژوهش، توصدر نوجوانان دختر و پسر صور یشناخت يفهایتحر يگر یانجیم

اول و دوم شـهر   ۀوسطمت ةآموزان دختر و پسر دور پژوهش شامل تمام دانش يآمار ۀبود. جامع ریمس لیو تحل
نوجـوان بـود    373شامل  يآمار ۀبودند. نمون لیمشغول به تحص 1399-1400 یلیاهواز بود که در سال تحص

ـ مـورد اسـتفاده شـامل مق    يانتخاب شدند. ابزارهـا  يا خوشه یتصادف يریگ که به روش نمونه اضـطراب   اسی
ــ)، مقCAS( یاجتمــاع ــیگرا کمــال اسی ــتحر ۀ)، پرسشــنامPS( ی  ۀ) و پرسشــنامCDQ( یشــناخت يهــا فی

نشـان داد   جیصورت گرفت. نتـا  ریمس لیها با استفاده از تحل داده لی) بود. تحلSSEQ( یاجتماع يخودکارآمد
معنـادار اسـت    ۀرابطـ  يدارا یبـا اضـطراب اجتمـاع    یشناخت يفهایو تحر یاعاجتم يخودکارآمد ،ییکمالگرا

)01/0<pاثـر یبـا اضـطراب اجتمـاع    یشـناخت  يفهایبر تحر یاجتماع يو خودکارآمد ییکمالگرا نی). همچن
 ۀدر رابطـ  یشـناخت  يفهایبوتاستراپ و سوبل، تحر جیمطابق نتا نی). عالوهبراp>01/0معنادار دارد ( میمستق

ـ نقـش م  يدر نوجوانان دختر و پسر دارا یبا اضطراب اجتماع یاجتماع يو خودکارآمد ییکمالگرا  يگـر  یانجی
معنـادار   یانجیـ مدل از برازش مناسب برخوردار بود. بـا توجـه بـه نقـش م     تینها). درp>01/0معنادار است (

نوجوانـان را   یشناخت يفهایتحر ،یفنون شناخت يریکارگ با به ینیالزم است درمانگران بال یشناخت يفهایتحر
 کاهش دهند.

 کلیدواژه:
 تماعی،اضطراب اج

 گرایی، کمال
 خودکارآمدي اجتماعی،

 هاي شناختی، تحریف
 نوجوانان.
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 مقدمه
اند و بسیاري از  ایران از ترکیب جمعیتی نسبتاً جوانی برخوردار است. شمار زیادي از آحاد جامعه را نوجوانان و جوانان تشکیل داده

عنوان دورة پویا و  کند. از دورة نوجوانی به افراد ارتباط پیدا میهاي جامعه به مسائل این گروه از  ها و کشمکشمعضالت، دشواري
گنجه، نامور، گیرد ( شود و در حقیقت بخش عمدة شخصیت آدمی در همین دوره شکل می فعال زندگی هر شخص یاد می

دورة تحولی نوجوانی که انسان در  طوري توان انکار کرد؛ به ). اهمیت دورة تحولی نوجوانی را نمی1399آقایوسفی و نوابخش، 
شناختی، هیجانی، اجتماعی و بهداشتی مواجه شود  هاي مختلف فردي، خانوادگی، روان ممکن است با مشکالتی در زمینه

هرچند تفکر غالب نزد محققان آن است که اکثر افراد، مرحلۀ رشدي دورة نوجوانی و ). 1399زاده،  آبادي، دهقاین و صالح تاج(
هاي چند سال اخیر حاکی از آن است که  کنند، پژوهش ثبات آن مرحله را با سالمت طی می هیجانی بی شناختی وحاالت روان

؛ 2019ترنت و همکاران، سازند، رو به ازدیاد است ( هاي رفتاري یا هیجانی را از خود ظاهر میشمار نوجوانانی که عالئم آسیب
اندازد،  مت روانی و هیجانی و اجتماعی نوجوانان را به مخاطره می). یکی از مشکالت اجتماعی که سال2019رایس و همکاران، 
).2021، ، ژو، وانگ و تانگ؛ یو2021است (چیو، کالرك و لیگ،  1اضطراب اجتماعی

هاي اجتماعی اشاره دارد که در آن، فرد از اینکه مورد ارزیابی  مفهوم اضطراب اجتماعی به ترس از آن دسته از موقعیت
). درواقع افراد داراي عالئم 2019اي مواجه شود، احساس نگرانی دارد (جارمکا و پاکانوسکی،  ود یا با افراد غریبهدیگران واقع ش

ها را ارزیابی کنند و به دنبالش نشانه اي که ممکن است دیگران آن هاي اجتماعی کنند از موقعیت اضطراب اجتماعی تالش می
). به عبارت دیگر، افراد مبتال به 2017ویت، کوسینس و برنان،  ورزند (لیناردون، برات وجود آید، اجتناب هاي اضطراب در آنان به

دهند، دچار تشویش و  هاي اجتماعی انجام می اضطراب اجتماعی ممکن است از هر عملی که در حضور دیگران یا در موقعیت
). افراد مبتال به اضطراب اجتماعی معموالً 2020 زدگی دچار شوند (ایکدا، اضطراب شدید شوند و اي بسا که به حملۀ کامل وحشت

انگیز  ورزند و خود را با مشقت به پذیرش موقعیت اجتماعی یا عملکردي چالش آور اجتناب می هاي (به گمان خود) رعب از موقعیت
ون، ماتیسک و نیکسون، کنند (استونس رو شوند، اضطراب شدیدي را تجربه می ها روبه که با این موقعیت کنند و درصورتی وادار می

طورکلی باید گفت نوجوانانی که داراي اضطراب اجتماعی هستند، تعامالت اجتماعی کمتري از همساالن خود دارند، از  ). به2019
تطابق و سازگاري کمتري با محیط برخوردارند و در برخورد با تقاضاهاي پیرامونی و اجتماعی، مشکالت متعددي را احساس 

). براساس آمارهاي منتشرشده، فراوانی و شیوع اضطراب اجتماعی در نوجوانان و 2020، 2دوناگ و هنسی ، مککنند (لینچ می
). از آنجا که 2020درصد گزارش شده است (مائو، ژائو، دینگ و کیو،  13تا  3درصد و در افراد بزرگسال بین  33الی  19جوانان 

بینی چنین  هاي واقعی و حتی پیش شوند، در موقعیت دیگران دچار هراس می افراد مبتال به اضطراب اجتماعی از ارزیابی منفی
دهند (گیل، واتسون،  صورت افکار و احساسات منفی و حاالت اضطرابی نشان می شوند و این نگرانی را به هایی نگران می موقعیت

 ).2018ویلیامز و چان، 
ودآورندة اختالل اضطراب اجتماعی ارائه شده است که بیشتر وج هاي بنیادي به الگوهاي نظري متعددي در توصیف مکانیسم

یکی از  2گرایی ). کمال2021، چیو، کالرك و لیگشناختی دخیل در آن اعتراف دارند ( ها بر حضور فرایندهاي شناختی و روان آن
). در 2017همکاران، ؛ نیوبی و 1399شناختی مؤثر در بروز اضطراب اجتماعی است (محمدي و روشن چسلی،  فرایندهاي روان

)، آقاباالزاده و 1392)، اسلمی، خیر و هاشمی (1392توان به نتایج پژوهش قاسمی پورکردمحله و بزازیان ( تأیید این سخن می
ها، از  ) اشاره کرد که در همۀ این پژوهش2020و همکاران ( ) و پیترابیسا1398پور، محمدخانی و حسنی ()، قدم1398مطلبی (

گرایی با گروهی از  وجودآورنده و تشدیدکنندة عالئم اضطراب اجتماعی یاد شده است. کمال عنوان عامل به ایی بهگر عنصر کمال
بودن در اغلب کارها، قضاوت منفی از خود، نگرانی از ارزیابی دیگران، بر نظم و نقص معیارهاي سرسختانه و سطح باال نظیر بی

). افرادي که قویاً 2019شود (گنیلکا و برودا،  مشخص می» همه یا هیچ«ناختی دهی عملکرد تأکیدورزیدن و تحریف ش سازمان
کنند، تکاپوي بسیار و دائمی براي دستیابی به این معیارها دارند و  معیارهاي باالي غیرواقعی براي خود تعیین می گرا هستند، کمال

1. Social anxiety
2. perfectionism
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هاي تام هستند. این افراد بسیار موشکافانه و  شکستهاي کامل یا  صورت موفقیت در رابطه با نتایج، داراي تفکر دوقطبی به
هاي مختلف زندگی نیستند  هاي خود در زمینه که قادر به پذیرش نقایص، اشتباهات یا شکست نحوي کنند؛ به انتقادگرانه عمل می

 ).2018(اسمیت و همکاران، 
بخشی عالئم اضطراب اجتماعی ب بروز و شدتتوانند سب شناختی، متغیرهاي اجتماعی هم می عالوه بر عوامل شناختی و روان

که نتایج پژوهش یکی از متغیرهایی است که با اضطراب اجتماعی رابطه دارد؛ چنان 1باشند؛ براي مثال، خودکارآمدي اجتماعی
یانکا، ) و ا2012( و ماتیوس رادي، دیویس)، 1394فر و تولیت ()، تمنایی1391رئوفی احمد، ترخان، قربان شیرودي و نوذري (

تواند با تقویت حرمت نفس و درك مثبت از خود،  حاکی از آن است که خودکارآمدي اجتماعی می )2015( زیون-و بن بودنر
خودکارآمدي به اطمینان و باور فرد درمورد توانایی خود در کنترل هاي ناشی از اضطراب اجتماعی را کاهش دهد. مفهوم  آسیب

). خودکارآمدي به 2017زا اشاره دارد (ووك، اونیگبو و اودو،  هاي تنش کرد مطلوب در موقعیتها و عمل افکار، احساسات، فعالیت
 شود هاي خاص تعریف می هاي الزم براي انجام کار در موقعیت ها و توانمندي شکل دریافت و قضاوت فرد دربارة مهارت

دهی  ها و نظم آمدي بر عملکرد واقعی افراد، گزینشتوان گفت احساس خودکار )؛ بنابراین می2017(راترفورد، النگ و فارکاس، 
دهد، تأثیر بسزایی  رساندن سطوح عملکردي، پیشرفت و میزان تالشی که فرد براي یک فعالیت انجام مینتیجهفرایندها براي به

هاي الزم  یی و مهارتافتد که شخص از توانا ). از طرفی خودکارآمدي صرفاً زمانی بر کارکرد افراد مؤثر می2016دارد (هوانگ، 
) و ایجاد انگیزه براي 2020کی،  براي انجام تکلیف برخوردار باشد و انگیزة کافی براي انجام آن کار را داشته باشد (اندرتا و مک

هاي  ها در ظل عنایت به تفاوت هاي رسیدن به آن آوردن زمینههاي افراد و فراهم نیل به اهداف، جز از طریق توجه به توانمندي
 ).2022شود (وانگ و چن،  فردي میسر نمی

که است؛ چنان 2تحریف شناختیاي دارد،  از دیگر متغیرهاي شناختی که در پدیدآمدن اضطراب اجتماعی نقش ویژه
) 2019، کوك، مایر و نولز ()2018کارا و همکاران ( )،1398نادرزاده، صالحی، جعفري روشن و کوچک انتظار (هاي  پژوهش

شود  نشان داده است خطاي شناختی با تحریف در پردازش شناختی کارآمد موجب می )2020اران (اوتا و همکو 
شده را  هاي ناشناخته یا کمتر شناخته این افراد موقعیتنظر برسند؛ بدین شکل که هاي اجتماعی خطرآفرین به موقعیت

هایشان و پیامدهاي ناشی از عملکرد اجتماعی  زشهاي نامعقولی درمورد پذیرش خود و ار فرض کنند؛ زیرا پیش تهدید تلقی می
شود،  ها وارد یک موقعیت اجتماعی جدید می فرض که با این پیش خود دارند؛ بنابراین، فرد مبتال به اضطراب اجتماعی هنگامی

بازخوردهاي دهد و از  که فقط به وجوه منفی واکنش دیگران توجه نشان می طوري کند؛ به صورت گزینشی عمل می احتماالً به
شیرزاد و نوذري  براساس نتایج پژوهش عالوه ). به2012شود (کیمبلر، نلسون گري و میشل،  مثبت موقعیت دچار غفلت می

تحریف شناختی قادر است ادراك خودکارآمدي افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در تأیید این توان گفت  ) می1394(
گرایی افراطی را در افراد شکل دهد و  تواند کمال هاي شناختی می ) نشان داد تحریف1397کامکار و گلشنی (مطلب نیز پژوهش 

عنوان متغیر میانجی در  تواند به هاي شناختی می رسد تحریف نظر میاساس به وجودآمدن نارضایتی از خود شود. براین موجب به
ها فرد درك درستی  خاطر آن اشاره کرد که به ريتوان به افکا هاي شناختی می تحریفشمار رود. در تعریف  پژوهش حاضر به

هاي پیرامونی ندارد. درواقع این خطاهاي شناختی، الگوهاي تفکري هستند که ضمن تقویت افکار و عواطف  از مسائل و موقعیت
و همکاران،  دهند درکی منطقی از مسائل داشته باشد (شالتر کنند و به فرد اجازه نمی منفی در درك و تفسیر مسائل دخالت می

تواند بر نوع احساس او تأثیر داشته باشد؛ بنابراین، تحریفات افکار با تعابیر نادرست از  )؛ چرا که روش اندیشیدن فرد می2019
دهند و تداوم  توانند سبب پدیدآمدن احساسات منفی شوند. این افکار ناکارآمد، دیدگاه فرد را به آینده و دنیا تغییر می ها می واقعیت

هاي  ). با این اوصاف هرگاه تحریف2016شود (کائوت و گایر،  هاي روانی می ها موجب اضطراب، افسردگی و سایر آسیب آن
شناختی  ها و اختالالت روان تدریج به نشخوار فکري تبدیل شود، سبب ایجاد رنج شناختی به شکل متناوب به سراغ فرد بیاید و به

 ).2020، ونو ویدرشا شود (دمبو، وین در افراد می

1. social self-efficacy 
2. cognitive distortions 
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کارگیري  تواند موجب به در ضرورت انجام پژوهش حاضر باید گفت شناسایی عوامل مؤثر بر اضطراب اجتماعی نوجوانان می
گرایی، خودکارآمدي اجتماعی و  رسد شناسایی نقش کمال نظر میکه بهاي مناسب و کارآمد شود؛ چنان هاي مداخله روش

اساسی در پیشگیري از بروز اضطراب اجتماعی نوجوانان است؛ چرا که بهترین شیوة  هاي شناختی، یکی از راهکارهاي تحریف
زا را دارند. با کشف  هاي آسیب دانند که بیشترین ویژگی پیشگیري از بروز یک مشکل را تمرکز بر علل پدیدآیی و عواملی می

توان با تدوین مدلی  می در نوجواناناجتماعی  اضطراببا بروز هاي شناختی  گرایی، خودکارآمدي اجتماعی و تحریف روابط کمال
ها و مشاوران مدارس آموزش الزم را ارائه کرد تا با ایجاد پردازش شناختی منطقی، ادراك خودکارآمدي مثبت  کاربردي، به خانواده

توان  بندي کلی می در جمعدر میان آنان پیشگیري کرد. اضطراب اجتماعی در نوجوانان، از بروز  گرایی اجتماعی و کاهش کمال
گفت عوامل مختلفی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی در زمینۀ مسائل روانی، شناختی و اجتماعی مؤثر در اضطراب اجتماعی 
بررسی شده، اما تالش چشمگیري درجهت طراحی مدل پیشگیرانه از اضطراب اجتماعی در نوجوانان در کشورمان صورت نگرفته 

گرایی و خودکارآمدي اجتماعی با  بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال ضر با هدف ارائۀ مدل پیشپژوهش حاترتیب  است. بدین
 هاي پژوهش به شرح زیر هستند: فرضیه هاي شناختی در نوجوانان دختر و پسر انجام شد. گري تحریف میانجی

 اثر مستقیم معنادار دارد.پسر، نوجوانان دختر و  اضطراب اجتماعیو هاي شناختی  تحریفبر گرایی  فرضیۀ اول: کمال
 اثر مستقیم معنادار دارد.نوجوانان دختر و پسر،  اضطراب اجتماعیو هاي شناختی  تحریفبر خودکارآمدي اجتماعی فرضیۀ دوم: 

در رابطۀ داراي اثر مستقیم معنادار است و نوجوانان دختر و پسر  اضطراب اجتماعیبر هاي شناختی  تحریففرضیۀ سوم: 
 نقش میانجی معنادار دارد.نوجوانان دختر و پسر در  اضطراب اجتماعیبا  ایی و خودکارآمدي اجتماعیگر کمال

 روش
 جامعۀ آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

جامعۀ آماري پژوهش شامل تمام همبستگی و تحلیل مسیر است. -روش پژوهش، توصیفیپژوهش از نوع کاربردي و 
 مشغول به تحصیل بودند. 1399-1400متوسطه اول و دوم شهر اهواز است که در سال تحصیلی آموزان دختر و پسر دورة  دانش

عنوان نمونه انتخاب شدند. شیوة انتخاب نمونه به این صورت بود که از بین نواحی آموزش  نفر به 400اي  به روش تصادفی خوشه
هاي هر  تصادف انتخاب شدند. سپس از بین کالس وم بهو پرورش شهر اهواز هشت آموزشگاه دخترانه و پسرانۀ متوسطه اول و د

ها  صورت تصادفی درنظر گرفته شدند. سپس با رعایت مالحظات اخالقی در استفاده از نتایج پرسشنامه آموزشگاه، دو کالس به
رگرفتن حق کنندگان، درنظ (شامل رعایت اصل رازداري، کسب رضایت آگاهانه از داوطلبان، تشریح اهداف پژوهش براي شرکت

ها)  هاي پژوهش و تعیین و درج کد براي پرسشنامۀ همۀ آزمودنی نکردن پرسشنامه کنندگان براي تکمیل آزادي شرکت
ها و  آوري پرسشنامه آموز) توزیع شدند. پس از جمع دانش 400کالس منتخب ( 18آموزان  هاي پژوهش در میان دانش پرسشنامه

آموز پسر).  دانش 175آموز دختر و  دانش 198آموز در پژوهش باقی ماندند ( دانش 373هاي مخدوش و ناقص،  حذف پرسشنامه
هاي الزم،  و تعطیلی مدارس، پس از کسب مجوزها و هماهنگی 19-دلیل شیوع ویروس کوویدشایان ذکر است که به

ها پاسخ  نالین به پرسشنامهصورت آ اپ به صورت مجازي و از طریق شبکۀ آموزشی شاد و شبکۀ اجتماعی واتس آموزان به دانش
 دادند.

 ابزار سنجش
 CAS(1مقیاس اضطراب اجتماعی (

گویه است و از سه زیرمقیاس تشکیل  18، مقیاس اضطراب اجتماعی را تدوین کرد. این پرسشنامه شامل 1998در سال  2الجرسا
 1و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی 4ي جدیدها، اجتناب اجتماعی در موقعیت3اند از: ترس از ارزیابی منفی شده است که عبارت

1. Social Anxiety Scale (CAS)
2. LaGreca
3. fear of negative evaluation
4. social avoidance in new situations
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) 1تا کامالً متفاوت با من = 5اي (کامالً شبیه من= درجه ). این مقیاس به شکل طیف لیکرت پنج1998، 2(الجرسا و لوپز
بیشتر کند. نمرات باال در این مقیاس نشان از اضطراب اجتماعی  تغییر می 90تا  18شود. نمرات این مقیاس از گذاري می نمره

هاي ترس  دارد. درجهت بررسی پایایی مقیاس اضطراب اجتماعی، از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که نمرات زیرمقیاس
 84/0و  74/0، 77/0ترتیب  از ارزیابی منفی توسط همساالن، اجتناب اجتماعی و اندوه جدید، و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی به

وسیلۀ ارتباط این مقیاس با اضطراب عمومی و آزمون افسردگی  اي مقیاس اضطراب اجتماعی بهی سازهدست آمد. همچنین روایبه
هاي اضطراب عمومی  نوجوانان بررسی شد. نتایج نشان داد رابطۀ مثبت و معناداري بین مقیاس اضطراب اجتماعی و پرسشنامه

) بود. این مقیاس در 1998ن این مقیاس است (الجرسا و لوپز، زما ) وجود دارد که نمایانگر روایی هم59/0) و افسردگی (54/0(
) پایایی این 1392دست آمد. استوار و رضویه ( سنجی آن بههاي روان ) مطالعه شد و ویژگی1392ایران توسط استوار و رضویه (

مقیاس  3الوه نرخ همسانی درونیع اعالم کردند. به 88/0هاي زمانی از یک الی چهار هفته  مقیاس را به روش بازآزمایی با فاصله
هاي ترس از ارزیابی منفی توسط همساالن، اجتناب اجتماعی و اندوه جدید و اجتناب  را به کمک ضریب آلفا براي زیرمقیاس

گزارش کردند. همچنین این محققان میزان روایی محتوایی این  85/0و  71/0، 76/0ترتیب برابر با  اجتماعی و اندوه عمومی به
هاي ترس از ارزیابی منفی توسط همساالن، اجتناب  دست آوردند. در پژوهش حاضر میزان پایایی زیرمقیاسبه 86/0امه را پرسشن

ترتیب  اجتماعی و اندوه جدید، و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی، و نمرة کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به
 د.دست آمبه 81/0و  79/0، 75/0، 71/0

 )PS( 4گرایی مقیاس کمال
) تنظیم 1378گویه تشکیل شده و توسط نجاریان، عطاري و زرگر ( 27یک مقیاس خودگزارشی است که از  گرایی مقیاس کمال

است که آزمودنی یکی از این ») اغلب اوقات«و » گاهی«، »ندرت به«، »هرگز«هاي  هاي این مقیاس داراي گزینه شده است. ماده
گذاري  که به شیوة معکوس نمره 22و  17، 16، 12جز سؤاالت  زند. در این مقیاس، به کند و عالمت می انتخاب می ها را گزینه

است. کسب نمرات باالتر به  108تا  27گیرد. دامنۀ نمرات این پرسشنامه  تعلق می 4و  3و  2و  1ها مقادیر  شوند، به بقیۀ ماده می
گذارد. نجاریان، عطاري و  گرایی فرد را به نمایش می م حاصل جمع نمرات، میزان کمالگرایی بیشتر است. سرانجا معناي کمال

هاي الگوي رفتاري تیپ زمان با مقیاس گرایی، همبستگی این مقیاس را هم ) براي سنجش اعتبار مقیاس کمال1378زرگر (
، 47/0ترتیب  ها به ریب همبستگی آنبررسی کردند که ض 7نفس و مقیاس عزت 6مقیاس شکایات جسمانی ، خرده5شخصیتی الف

) براي سنجش همسانی درونی 1378دست آمد. کلیۀ این ضرایب معنادار بودند. نجاریان، عطاري و زرگر ( به -43/0و  39/0
و  90/0هاي دختر نمرة  از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده کردند. براساس نتایج، ضرایب آلفا براي آزمودنی گرایی، مقیاس کمال

 محاسبه شد. 79/0دست آمد. در پژوهش حاضر، میزان پایایی این ابزار با آلفاي کرونباخ به 89/0هاي پسر مودنیآز

 )CDQ( 8هاي شناختی پرسشنامۀ تحریف
سؤال است و  19طراحی شده است. این پرسشنامه حاوي  )2004هاي شناختی توسط حمامچی و اوزتورك ( پرسشنامه تحریف

بینانه در ، انتظارات غیرواقع9فردي مقیاس طرد در روابط بین اي لیکرت تنظیم شده و داراي سه خرده جهدر صورت طیف پنج به
ها  گذاري در این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت است و براساس پاسخ است. نمره 11فردي و سوءادراك در روابط بین 10روابط

1. social avoidance and general grief 
2. Lopez 
3. internal similarity 
4. Perfectionism Scale (PS) 
5. behavior pattern scales of personality type A 
6. physical complaints subscale 
7. self-esteem scale 
8. Cognitive Distortion Questionnaire (CDQ) 
9. rejection in interpersonal relationships 
10. unrealistic expectations in relationships 
11. misperception in interpersonal relationships 
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تر باشد،  نزدیک 95است. هراندازه نمرة فرد به  95تا  19ن پرسشنامه دهد. دامنۀ نمرات ایرا به خود اختصاص می 5تا  1نمرات 
دهندة تحریف شناختی کمتر است. در پژوهش  تر باشد، نشان نزدیک 19میزان تحریف شناختی بیشتري دارد و هرچقدر به 

و همچنین از طریق آزمون وسیلۀ آلفاي کرونباخ  ) پایایی این پرسشنامه از طریق همسانی درونی به2004حمامچی و اوزتورك (
، 70/0و  73/0فردي  هاي طرد در روابط بین مقیاس و براي خرده 74/0و  67/0ترتیب  مجدد، پس از دو هفته براي کل مقیاس به

دست آمده است (حمامچی و  به 74/0و  43/0فردي  و سوءادراك در روابط بین 76/0و  66/0بینانه در روابط انتظارات غیرواقع
و مقیاس  2، مقیاس افکار خودکار1). روایی این پرسشنامه از طریق همبستگی با مقیاس باورهاي غیرمنطقی2004اوزتورك، 

اند (حمامچی و دست آمده که همگی معنادار بوده به 53/0و  53/0، 45/0ترتیب  به 3فردي گرایش به تعارض در روابط بین
) این پرسشنامه بررسی شد. از 1393پور رودسري و محمدزادگان ( یپور، بخش ). در ایران در پژوهش اسماعیل2004اوزتورك، 

بینانه در روابط و سوءادراك در روابط  فردي، انتظارات غیرواقع بررسی روایی سازة پرسشنامه، سه عامل طرد در روابط بین
هاي دفاعی  مرزي و سبک زمان بین این پرسشنامه و مقیاس صفات شخصیت فردي تأیید شدند. همچنین از بررسی روایی هم بین

سازي محاسبه شد و ها وجود دارد. پایایی این پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ و دونیمه مشخص شد رابطۀ معناداري میان آن
و سوءادراك در  82/0بینانه در روابط ، انتظارات غیرواقع79/0فردي  آلفاي کرونباخ براي زیرمقیاس انتظارات طرد در روابط بین

پور و  بودند (اسماعیل 70/0و  76/0، 79/0ترتیب برابر  سازي، پایایی به دست آمد. از طریق دونیمه به 81/0فردي  ط بینرواب
 محاسبه شد. 80/0). در پژوهش حاضر، میزان پایایی این ابزار با آلفاي کرونباخ 1393همکاران، 

 )SSEQ( 4پرسشنامۀ خودکارآمدي اجتماعی
ها هر گویه را براساس یک  سؤالی تدوین کردند. آزمودنی نه صورت به را ) پرسشنامۀ خودکارآمدي اجتماعی2003(گادییانو و هربرت 

تا خیلی مطمئن هستم، خیلی دردسرساز  1اي (اصالً مطمئن نیستم، اصالً دردسرساز نیست و اصالً احتمال ندارد=  گزینه مقیاس ده
صورت معکوس  هاي مربوط به مقولۀ دردسرساز به دهند. گویه و پاسخ میکنند  بندي می ) درجه10است و خیلی احتمال دارد=

هاي اجتماعی است. این مقیاس سه مؤلفۀ  دهندة خودکارآمدي بیشتر در موقعیت شود و نمرات باالتر، نشان گذاري می نمره
) و براي کنترل 4-6هاي  گویه( 6)، براي کنترل شناختی1-3هاي  (گویه 5اي هاي مقابلهسنجد: براي مهارت خودکارآمدي را می

که هرچه نمرة  نحوي است؛ به 90تواند کسب کند،  اي که آزمودنی در این پرسشنامه می ). باالترین نمره7-9هاي  (گویه 7عاطفی
این اي  ) روایی سازه2003تر باشد، فرد از خودکارآمدي اجتماعی باالتري برخوردار است. گادییانو و هربرت ( نزدیک 90آزمودنی به 

هاي اصلی بررسی و سه عامل از آن استخراج کردند و ثبات درونی مقیاس را با استفاده از  پرسشنامه را به کمک تحلیل مؤلفه
هاي  هاي خودکارآمدي براي مهارت گزارش کردند. همچنین میزان ثبات درونی آن براي زیرمقیاس 81/0ضریب آلفاي کرونباخ 

محاسبه شد.  69/0و  73/0، 75/0ترتیب  شناختی و خودکارآمدي براي کنترل عاطفی به اي، خودکارآمدي براي کنترل مقابله
هاي آن یعنی  هاي اجتماعی و زیرمقیاس بررسی پایایی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ در مقیاس خودکارآمدي براي موقعیت

ترتیب برابر با  دکارآمدي براي کنترل عاطفی بهاي، خودکارآمدي براي کنترل شناختی و خو هاي مقابله خودکارآمدي براي مهارت
) روایی محتوایی این پرسشنامه را 1387). همچنین خیر و همکاران (1387دست آمد (خیر و همکاران،  به 76/0و  70/0، 84/0
ل شناختی و اي، خودکارآمدي براي کنتر هاي مقابله هاي مهارت دست آوردند. در پژوهش حاضر، میزان پایایی زیرمقیاس به 82/0

 81/0و  79/0، 74/0، 72/0ترتیب  خودکارآمدي براي کنترل عاطفی و نمره کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به
 محاسبه شد.

1. irrational beliefs scale
2. automatic thoughts scale
3. conflict tendency interpersonal relationships scale
4. Social Self-Efficacy Questionnaire (SSEQ)
5. self-efficacy for coping skills 
6. self-efficacy for cognitive control 
7. self-efficacy for emotional control 
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
تنباطی (مدلسازي ها در دو بخش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی) و آمار اس تجزیه و تحلیل یافته

 صورت گرفت. 23نسخۀ  Amosو  SPSSافزارهاي  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده فرایندمعادالت ساختاري) انجام شد. 

 ها یافته
سال  4/2و  06/15ترتیب  کنندگان در پژوهش به شناختی نشان داد میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت هاي جمعیت یافته

نفر  198پرسشنامه که تجزیه و تحلیل شدند،  373کنندگان براساس جنسیت به این صورت است که از  یع شرکتاست. توز
قبل از ارائۀ نتایج تحلیل آزمون . درصد) را نوجوانان پسر تشکیل دادند 80/48نفر ( 175درصد) را نوجوانان دختر و  20/51(

ویلک -مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون شاپیروهاي پارامتریک  هاي آزمون فرض همبستگی پیرسون، پیش
گرایی، خودکارآمدي  ها در متغیرهاي اضطراب اجتماعی، کمال اي داده بودن توزیع نمونه فرض نرمال بیانگر آن بود که پیش

مون لوین مورد فرض همگنی واریانس نیز توسط آز . همچنین پیش)>05/0p(برقرار است  هاي شناختی اجتماعی و تحریف
ها در متغیرهاي اضطراب اجتماعی،  فرض همگنی واریانس داد پیش سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود و نشان می

براي آزمون مدل مفهومی، از روش . )>05/0p(رعایت شده است  هاي شناختی گرایی، خودکارآمدي اجتماعی و تحریف کمال
 تحلیل مسیر استفاده شد. 

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش یافته .1جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

53/45 اضطراب اجتماعی  54/8  78/0-  11/1-  
گرایی کمال  56/52  83/9  70/0-  21/1-  

هاي شناختی تحریف  69/39  59/7  67/0-  20/1-  
72/59 خودکارآمدي اجتماعی  81/9  49/0-  44/1-  

هاي  گرایی، تحریف راف استاندارد متغیرهاي مورد بررسی در پژوهش حاضر (اضطراب اجتماعی، کمالمیانگین و انح 1جدول 
هاي  فرض دهد. قبل از ارائۀ نتایج تحلیل آزمون همبستگی پیرسون، پیش شناختی و خودکارآمدي اجتماعی) را نشان می

فرض  شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش هاي پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون آزمون
)، F=84/0؛ P=18/0گرایی ( )، کمالF=90/0؛ P=42/0ها در متغیرهاي اضطراب اجتماعی ( اي داده بودن توزیع نمونه نرمال

فرض  ) برقرار است. همچنین پیشF=94/0؛ P=55/0) و خودکارآمدي اجتماعی (F=91/0؛ P=45/0هاي شناختی ( تحریف
فرض همگنی  داد پیش وسیلۀ آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود و نشان می نس بههمگنی واریا

هاي شناختی همدلی  )، تحریفF=84/0؛ P=59/0گرایی ( )، کمالF=96/0؛ P=51/0ها در متغیرهاي اضطراب اجتماعی ( واریانس
)32/0=P 44/1؛=F) 22/0) و خودکارآمدي اجتماعی=P 84/1؛=Fهاي استنباطی  ) رعایت شده است. در ادامه نتایج جدول

 شود. مشاهده می

 هاي شناختی و خودکارآمدي اجتماعی با اضطراب اجتماعی نوجوانان گرایی، تحریف . تحلیل همبستگی پیرسون بین کمال2جدول 
 خودکارآمدي اجتماعی هاي شناختی تحریف گرایی کمال اضطراب اجتماعی متغیرها

    - تماعیاضطراب اج
   - 51/0** گرایی کمال

  - 54/0** 63/0** هاي شناختی تحریف
 - -69/0** -62/0** -58/0** خودکارآمدي اجتماعی

01/0 **p>05/0*p>  
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هاي شناختی و خودکارآمدي اجتماعی با اضطراب  گرایی، تحریف کمال، 2جدول با توجه به ضریب همبستگی پیرسون در 
گرایی و  بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال پیش. در ادامه به بررسی )>01/0p( همبستگی معنادار دارند اجتماعی نوجوانان

 شود. هاي شناختی نوجوانان پرداخته می گري تحریف خودکارآمدي اجتماعی با میانجی

گري  کارآمدي اجتماعی با میانجیگرایی و خود بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال پیش. ضرایب استاندارد مدل پیشنهادي 1شکل 
 هاي شناختی نوجوانان تحریف

گرایی و خودکارآمدي  بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال پیشمسیرهاي مدل . ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد و استاندارد 3جدول 
 هاي شناختی نوجوانان گري تحریف اجتماعی با میانجی

 مسیرهاي مدل
ضرایب

 غیراستاندارد
خطاي 

 ستانداردا
مقدار 
)t(بحرانی 

ضرایب 
 استاندارد

مقدار 
 معناداري

ضریب 
 تعیین

 213/0 0001/0 462/0 11/5 17/0 868/0 اضطراب اجتماعی ←گرایی کمال
 263/0 0001/0 513/0 47/5 11/0 602/0 هاي شناختی تحریف ←گرایی کمال

 40/0 0001/0-633/0 -12/6 09/0 55/0 اضطراب اجتماعی ←خودکارآمدي اجتماعی
 266/0 0001/0-516/0 -52/5 14/0 772/0 هاي شناختی تحریف ← خودکارآمدي اجتماعی

 341/0 0001/0 584/0 97/5 16/0 955/0 اضطراب اجتماعی ←هاي شناختی تحریف

هاي  ) و تحریف05/0p> ،4622/0 =βگرایی بر اضطراب اجتماعی ( شود، کمال مشاهده می 1و شکل  3که در جدول  چنان
درصد از واریانس این  3/26و  3/21ترتیب  داراي اثر مستقیم معنادار بوده و توانسته به نوجوانان) p ،513/0 =β<05/0شناختی (

هاي شناختی  ) و تحریفp ،633/0- =β<05/0متغیرها را تبیین کند. در ادامه خودکارآمدي اجتماعی بر اضطراب اجتماعی (
)05/0>p ،516/0- =β (درصد از واریانس این متغیرها را تبیین  6/26و  40ترتیب  معنادار است و به مستقیمداراي اثر  جواناننو

) داراي اثر مستقیم معنادار بوده و p ،584/0 =β<05/0هاي شناختی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان ( کرده است. درنهایت تحریف
هاي  براي تعیین کفایت برازندگی مدل پیشنهادي، ترکیبی از شاخص ت.درصد از واریانس این متغیر را تبیین کرده اس 1/34

، اشاره به چند نکته ضروري 4پیش از ارائۀ توضیحات مربوط به جدول آمده است.  3برازندگی استفاده شد که نتایج آن در جدول 
دو به درجۀ آزادي  ار، نسبت خیدو غیرمعناد هاي برازش باید داراي خی یک الگوي مناسب از لحاظ شاخص از نظر کلی،است. 



ع ینیب شیمدل پ گرا یاضطراب اجتما ساس کمال را گران یمژگان فاطم /...و ییب  197           و دی

بیشتر از ) NFI( 3شاخص برازندگی هنجارشدةو  2)CFI(، شاخص برازش تطبیقی )GFI( 1، شاخص نیکویی برازش3کمتر از 
، 50/0) باالتر از PCFI( 5، شاخص برازندگی تطبیقی مقتصد90/0) باالتر از AGFI( 4یافتۀ شاخص نیکویی برازش تعدیل، 95/0

باشد. ذکر  09/0تر از  کوچک) AMSE( 7و تقریب ریشۀ میانگین مجذورات خطاي 9/0تر از  بزرگ) IFI( 6زایشیشاخص برازش اف
) RMSEA(ترین فاکتور قضاوت برازش مدل، توجه به تقریب ریشۀ میانگین مجذورات خطا  این نکته ضروري است که اصلی

 .پذیرد است؛ چرا که این عامل از تعداد حجم نمونه تأثیر نمی

 هاي برازندگی مدل پیشنهادي در پژوهش . شاخص4جدول 
χ2 DF χ2/df 

(بهینه کمتر 
 )3از 

GFI  
(بهینه باالتر از 

95/0( 

AGFI  
(بهینه باالتر از 

90/0( 

IFI  
(بهینه باالتر 

 )90/0از 

TLI  
(بهینه باالتر از 

95/0( 

CFI 
(بهینه باالتر  

 )95/0از 

NFI  
(بهینه باالتر از 

95/0( 

RMSEA 
تر (بهینه کم

 )09/0از 
08/52 24 17/2 957/0 921/0 944/0 968/0 972/0 955/0 072/0 

ها شاخص نسبت مجذور خی بر درجۀ  ، در مدل پیشنهادي تحقیق براي کل آزمودنی4با توجه به نتایج مندرج در جدول 
(مقدار مطلوب باالتر از  957/0ابر با ) برGFI)، شاخص نیکویی برازش (3تر از  (مقدار مطلوب کوچک 17/2) برابر با χ2/df( 8آزادي

) IFI)، شاخص برازندگی فزاینده (90/0(مقدار مطلوب باالتر از  921/0) برابر AGFIیافته ( )، شاخص نیکویی برازش تعدیل95/0
)، شاخص 95/0(مقدار مطلوب باالتر از  968/0) برابر با IFI)، شاخص توکرلویس (95/0(مقدار مطلوب باالتر از  944/0برابر با 

(مقدار  955/0) برابر با NFI)، شاخص برازندگی هنجار شده (95/0(مقدار مطلوب باالتر از  972/0) برابر با CFIبرازندگی تطبیقی (
تر از  (مقدار مطلوب کوچک 072/0) برابر با RMSEA) و شاخص جذر میانگین مجذورات خطاب تقریب (95/0مطلوب باالتر از 

هاي  تحریف گري منظور بررسی نقش میانجی ها نشانگر برازش مناسب مدل پیشنهادي است. در ادامه، به ) است. این یافته09/0
بررسی  10و سوبل 9گرایی و خودکارآمدي اجتماعی با اضطراب اجتماعی نوجوانان، نتایج بوت استراپ کمال شناختی در رابطۀ

 شود. می

 غیرمستقیماستراپ براي بررسی مسیرهاي  . نتایج آزمون بوت5جدول 
 اثرات غیرمستقیم فاصله اطمینان حد باال حد پایین متغیر مالك متغیر میانجی بین متغیر پیش

 297/0 95/0 417/0 123/0 اضطراب اجتماعی هاي شناختی تحریف گرایی کمال
 326/0 95/0 129/0 114/0 اضطراب اجتماعی هاي شناختی تحریف خودکارآمدي اجتماعی

گري  و درنظرگرفتن اینکه صفر در محدودة باال و پایین نمرات قرار نگرفته است، نقش میانجی 5دول با توجه به نتایج ج
شود. این در حالی  گرایی و خودکارآمدي اجتماعی با اضطراب اجتماعی نوجوانان تأیید می کمال هاي شناختی در رابطۀ تحریف

گرایی و خودکارآمدي  کمال هاي شناختی در رابطۀ حریفگري ت بررسی نقش میانجیبراي  است که نتایج آزمون سوبل نیز
است.استراپ  دست آمد که تأییدکنندة نتایج آزمون بوت به 44/3و  16/3 ترتیب بهاجتماعی با اضطراب اجتماعی نوجوانان 

1. goodness of fit index 
2. comparative fit index 
3. normalized fitness index 
4. adjusted goodness of fit index 
5. parsimonious comparative fitness index 
6. Incremental fit index 
7. approximation of root mean squared error 
8. chi-square ratio index/ degrees of freedom 
9. Bootstrap 
10. Sobel test 
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 گیري بحث و نتیجه
گري  جتماعی با میانجیگرایی و خودکارآمدي ا بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال پژوهش حاضر با هدف مدل پیش

هاي  گرایی، خودکارآمدي اجتماعی و تحریف هاي شناختی در نوجوانان دختر و پسر صورت پذیرفت. نتایج نشان داد کمال تحریف
هاي شناختی و  گرایی و خودکارآمدي اجتماعی بر تحریف شناختی با اضطراب اجتماعی داراي رابطۀ معنادار است. همچنین کمال

هاي شناختی در رابطۀ  تحریفنیز نشان داد استراپ و سوبل  بوتنتایج  ی داراي اثر مستقیم معنادار است.اضطراب اجتماع
. یافتۀ گري معنادار است داراي نقش میانجی اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر و پسر گرایی و خودکارآمدي اجتماعی با کمال

محمدي و روشن هاي شناختی و اضطراب اجتماعی با نتایج پژوهش  ریفگرایی با تح اول پژوهش مبنی بر رابطۀ معنادار کمال
گري شفقت به خود در دانشجویان، با یافتۀ  هاي اضطراب اجتماعی با میانجی گرایی و نشانه ) مبنی بر ارتباط کمال1399چسلی (

ن اختالل اضطراب اجتماعی گرایی در تبیی ) مبنی بر نقش معنادار نشخوارگري ذهنی و کمال1398آقاباالزاده و مطلبی (
گرایی در  ) مبنی بر نقش معنادار ترس از ارزیابی مثبت و منفی و کمال1398قدمپور، محمدخانی و حسنی (دانشجویان، با گزارش 

هاي فرزندپروري  ) مبنی بر رابطۀ سبک1392قاسمی پورکردمحله و بزازیان ( افراد مبتال به اضطراب اجتماعی، با نتایج پژوهش
گرایی و  ) مبنی بر ارتباط بین کمال1392آموزان و با یافتۀ اسلمی، خیر و هاشمی ( گرایی با اضطراب اجتماعی دانش ن و کمالوالدی

گرایی در ایجاد و  ) نشان دادند کمال2020پیترابیسا و همکاران (براین  راستا است. عالوه آموزان هم اضطراب اجتماعی در دانش
گرایی افراطی برمبناي معیارها و اصول  مؤثر است. در تبیین یافتۀ حاضر باید اذعان داشت کمال تشدید عالئم اضطراب اجتماعی

صورت مکرر از وضعیت کنونی  گیرد که براساس آن، افراد به سختگیرانه، نارضایتی و خودانتقادي دائمی از عملکرد فردي شکل می
). این وضعیت موجب کاهش احتمال موفقیت و رضایتمندي 2020خود احساس نارضایتی جدي دارند (پیترابیسا و همکاران، 

دهد. درنتیجۀ بروز این فرایندها، افراد داراي  کفایتی، عدم شایستگی و ناکارآمدي را شکل می شود و نوعی احساس بی می
ایط خود در رابطه با اوضاع که افراد از شر اضطراب اجتماعی، همواره از ارزیابی منفی دیگران بیمناك هستند. درصورتی

شوند و براساس آن، خود را از زاویۀ دید دیگران  فردي احساس نارضایتی داشته باشند، دچار خطاي شناختی می فردي و بین درون
سازد. در چنین حالتی  فردي را فعال می فردي و بین هاي شناختی درون کنند. این روند نیز تحریف فاقد شایستگی تصور می

تواند با واقعیت بیرونی و خارجی همخوانی داشته باشد.  هاي شناختی استوار است، نمی شناختی ناکارآمد که بر پایۀ تحریفپردازش 
وسفید (همه یا هیچ) و  اي از معیارهاي سطح باال نظیر طرز فکر سیاه گرایی براساس مجموعه در تبیینی دیگر باید گفت کمال

شود افراد دربارة ارزیابی دیگران از خود،  اوتی انتقادي زیادي همراه است، موجب میبودن که با خودقض نقص تالش براي بی
هاي شناختی ناشی از  دلیل ترس از ارزیابی منفی و تحریف ، افراد بهفرایندبراساس این ). 2019نگرانی بروز دهند (گنیلکا و برودا، 

کنند و اضطراب اجتماعی فراوانی را احساس و  ماعی وحشت میآن، همچنین نشخوارهاي فکري آزارنده و منفی، از ارتباطات اجت
 کنند. تجربه می

هاي شناختی و اضطراب اجتماعی، با نتایج  یافتۀ دوم این پژوهش مبنی بر رابطۀ معنادار خودکارآمدي اجتماعی با تحریف
جتماعی با اضطراب اجتماعی در ) مبنی بر رابطۀ بین سوگیري توجه و خودکارآمدي ا1391پژوهشی رئوفی احمد و همکاران (

بینی اضطراب اجتماعی با توجه به صفات شخصیتی و  ) مبنی بر پیش1394فر و تولیت ( تمنایی، با یافتۀ دختران مقطع متوسطه
) مبنی بر رابطۀ خودکارآمدي اجتماعی و خودارجاعی شناختی منفی با 2012( و ماتیوس با گزارش رادي، دیویس خودکارآمدي،

حرمت خود، خودکارآمدي اجتماعی مبنی بر نقش معنادار  )2015( زیون-و بن جتماعی افراد و با نتایج پژوهش ایانکا، بودنراضطراب ا
سازي  همسو است. در تبیین یافتۀ حاضر باید گفت خودکارآمدي اجتماعی با یکپارچه و انتقاد از خود در بروز اختالل اضطراب اجتماعی

شود (رادي،  هاي پیرامونی، موجب ادراك توانمندي درونی و بیرونی بیشتر در نزد افراد می محیط هاي اجتماعی مختلف در مهارت
شود آنان در شرایط اجتماعی جدید بتوانند مدیریت محیط و هیجانات خود را  ي سبب میفرایند). چنین 2012، و ماتیوس دیویس

هاي آن واهمه نداشته باشند و  از شرایط محیطی جدید و قضاوت هاي اجتماعی درونی خود، دست گیرند و با استفاده از مهارت به
موجب اعتقاد توان گفت در حقیقت، خودکارآمدي اجتماعی  درنتیجه اضطراب اجتماعی کمتري را تجربه کنند. در تبیینی دیگر می

شود که براي انجام  سلسله اعمالی میاندازي منابع شناختی و  فردي خود و بروز انگیزه و راه هاي درون و برون مبرم فرد به توانایی
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ي، فراینددنبال چنین  ). به2015، زیون-و بن ایانکا، بودنررسد ( نظر می آمیز یک عمل اجتماعی خاص ضروري به موفقیت
 هاي شناختی هاي درونی خود امیدوار باشند که پردازش ها و مهارت شود افراد تا آن حد به توانایی خودکارآمدي اجتماعی سبب می

هاي شناختی  تحت تأثیر چنین احساس و ادراك توانمندي قرار گیرد تا جایی که نشخوارهاي فکري ناکارآمد و تحریفآنان نیز 
کارگیري قدرت درونی و ادراك توانمندي سبب شود افراد  تواند با به مجال بروز و ظهور نیابند؛ بنابراین خودکارآمدي اجتماعی می

هاي اجتماعی،  هاي شناختی منفی دیگران بردارند و خود را در محیط ، دست از تمرکز بر ارزیابیهاي اجتماعی جدید در موقعیت
 هاي شناختی و اضطراب اجتماعی فراهم نشود. که فرصت بروز تحریف طوري توانمند احساس کنند؛ به

اضطراب  دکارآمدي اجتماعی باگرایی و خو هاي شناختی در رابطۀ کمال تحریفنشان داد استراپ و سوبل  بوتدرنهایت نتایج 
یافتۀ حاضر با نتایج پژوهش نادرزاده و همکاران  ند.نقش میانجی دارند و از نظر آماري معنادار اجتماعی (در نوجوانان دختر و پسر)

با یافتۀ هاي شناختی نوجوانان،  هاي ناسازگار اولیه و تحریف بینی عالئم اضطراب اجتماعی براساس طرحواره ) مبنی بر پیش1398(
هاي شناختی در بروز اختالل اضطراب اجتماعی، با گزارش  مبنی بر نقش معنادار تحریف )2018کارا و همکاران (

هاي شناختی و عالئم اضطراب اجتماعی همسو است.  روابط بین ترس از ارزیابی، تحریف) مبنی بر 2019کوك، مایر و نولز (
نشان دادند تحریف شناختی با تخریب پردازش شناختی کارآمد یج پژوهش خود در نتا )2020اوتا و همکاران (براین  عالوه

هاي  توان گفت تحریف آور ادراك شوند. در تبیین یافتۀ حاضر می هاي اجتماعی به شکل رعب شود موقعیت سبب می
الزام، وظیفه و ها افراد، احساس اجبار،  شود که برمبناي آن افکار و احساسات و عقایدي میگرفتن  شناختی سبب شکل

و درنتیجۀ چنین باورها و عقایدي، در رویارویی با حوادث و  )2019کوك، مایر و نولز، کنند ( گرایی (به شیوة افراطی) می مطلق
کنند.  ، خشم، گناه، غم و اندوه، خصومت و افسردگی را احساس میاي مانند ترس، اضطراب هاي خارجی، حاالت عاطفی محرك

گرایی، نگرشی  گیرد و با تشدید کمال تدریج در فرد عقایدي افراطی شکل می هاي شناختی، به فبه دنبال بروز تحری
بینانه دارند و  ترتیب این افراد از خود انتظارات غیرواقع آید. بدین وجود می گرانه به شدت قضاوت گرایانه و به منفی، آرمان

هاي شناختی  توان گفت تحریف عالوه می هند کرد. بهدر تعامالت اجتماعی، اضطراب اجتماعی بیشتري را احساس خوا
شود که بر پایۀ آن، افکار و احساسات منفی تقویت و ادراك افراد از وقایع محیطی دچار  الگوهاي فکري میبندي  موجب صورت

ها و  ، توانمنديهاي شناختی، افکار و نگرش فرد را به خود توان گفت تحریف ). پس می2019شود (شالتر و همکاران،  انحراف می
هاي شناختی  شود؛ بنابراین تحریف رساندن به ادراك خودکارآمدي شخص می دهد و سبب آسیب اش تغییر می تعامالت اجتماعی

هاي اجتماعی، احساس واهمۀ بیشتري داشته باشند و  شوند افراد در محیط و تعامل با تأثیر بر خودکارآمدي اجتماعی موجب می
 ي را نیز تجربه کنند.اضطراب اجتماعی بیشتر

و وجود برخی متغیرهاي آموزان دختر و پسر دورة متوسطۀ اول و دوم شهر اهواز  دانشمحدودبودن دامنۀ تحقیق به 
هاي  ها، موقعیت اجتماعی و شیوه آموزان حاضر در پژوهش، وضعیت اقتصادي خانواده نشده نظیر وضعیت هوشی دانش کنترل

شود براي  هاي این پژوهش بود؛ بنابراین توصیه می فیت تعامل والدین با فرزندان، از محدودیتها و همچنین کی فرزندپروري آن
هاي تحصیلی و  هاي متفاوت، دیگر پایه افزایش قدرت تعمیم نتایج، این مطالعه در سایر شهرها و مناطق و جوامع داراي فرهنگ

کارگیري  الزم است درمانگران بالینی با به هاي شناختی ر تحریفکنترل عوامل ذکرشده اجرا شود. با توجه به نقش میانجی معنادا
 نوجوانان را اصالح کنند تا میزان بروز و تشدید عالئم اضطراب اجتماعی آنان کاهش یابد.تحریفات ذهنی فنون شناختی، 
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