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 چکيده
مقدمه: ذهن آگاهي، هشياري غير قضاوتي، غير قابل توصيف و مبتني بر زمان حال نسبت به 

ي توجه يک فرد قرار دارد و در کاهش اضطراب تجربه ايست که در يک لحظه خاص در محدوده

ي حاضر، بررس انجام پژوهش از هدفو افزايش کيفيت زندگي افراد نتايج مثبتي داشته است. 

ذهن آگاهي و اضطراب با ميانجي گري نشخوارفکري  و نگرش هاي ناکارآمد در رابطه علّي بين 

 بين دانشجويان دانشگاه آزاد شهر زنجان بود.

همبستگي، جامعه آماري کل دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد -روش:  در اين مطالعه علّي

گيري ه روش نمونهپسر( ب 002دختر و  032) جودانش 052نمونه پژوهش شامل زنجان بودند که 

 و براون آگاهي ذهن هاي پژوهش، پرسشنامهجهت جمع آوري داده د.تصادفي انتخاب شدن

(، پرسشنامه نشخوار فکري نولن هوکسما و مارو SAQاضطراب اجتماعي واتسون و فرند) رايان،

(RRS و پرسشنامه نگرش هاي ناکارآمد بک و وايزمن  )هاديپيشن مدل استفاده شدند. ارزيابي 

 .گرفت ( انجام02 -)ايموسنرم افزار  مسير تحليل از روش استفاده با

 بين متغيرهاي مذکور، از برازش اين پژوهش، مدل پيشنهادي روابط علّينتايج نتايج: بر اساس 

 قابل قبولي برخوردار بود.

 ذهنگيري:  به طور کلي، در مدل پيشنهادي پژوهش، نتايج نشان دادند که بحث و نتيجه

آگاهي هم به صورت مستقيم و هم به صورت غير مستقيم از طريق نشخوار فکري و نگرش هاي 

   ناکارآمد با اضطراب اجتماعي داراي رابطه منفي معنادار است.

 .نگرش هاي ناکارآمد نشخوار فکري، اضطراب اجتماعي، آگاهي، ذهن :يديکل واژگان
 

 

 

 

 

 

م(
هار

 چ
ال

)س
ن 

یرا
ی ا

تار
 رف

وم
 عل

ی و
اس

شن
وان

ه ر
نام

صل
 ف

ره 
ما

ش
31

ر  
بها

  /
31

31
  

ص 
 /

08- 01
 

1 مهرنوش حيدري
 3 ، حميدرضا عبدلی 2 معصومه آزموده  ، 

 .دانشجوي دکتري روانشناسي، گروه روانشناسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسالمي، تبريز، ايران 0
 .گروه روانشناسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسالمي، تبريز، ايران 0
 .دکتري روانشناسي، گروه روانشناسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسالمي، تبريز، ايراندانشجوي  3
 

 نام نويسنده مسئول:
 مهرنوش حيدري

رابطه علّی بين ذهن آگاهی و اضطراب اجتماعی با ميانجيگري نشخوار 

 فکري و نگرش هاي ناکارآمد در بين دانشجويان دانشگاه آزاد شهر زنجان
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 مقدمه
از اختالالت اضطرابي مي باشد که عبارت است از ترس مشخص و ثابت از شرمنده شدن يا مورد ارزيابي  0اختالل اضطراب اجتماعي

(، بنابراين از 0331؛ترجمه رضاعي،0،0222قرار گرفتن در موقعيتهاي اجتماعي يا در زمان انجام فعاليتي در حضور ديگران )سادوک وسادوک

(. افراد با هراس اجتماعي 0220؛3ه به همراه دارند، پرهيز مي شود )تورک،هيمبرگ و هوپاين موقعيتها بيشتر به واسطه اضطراب شديدي ک

 زدر موقعيت هاي مختلف اجتماعي همواره بيم آن را دارند که ديگران آنان را افرادي مضطرب، ناتوان و آشفته قلمداد کنند، به همين دليل ا

ردن در جمع پرهيز ميکنند. آن ها در موقعيت هاي اجتماعي همواره نشانه هاي انجام بسياري از فعاليت ها مانند غذا خوردن، صحبت ک

 (.4،0222اضطراب مانند تپش قلب، تعريق،درد معده و تنش عضالني را احساس مي کنند )انجمن روانپزشکي آمريکا

رد که اضطراب اجتماعي در ميان پژوهش ها نشان داده اند که تفاوت هاي جنسيتي در شيوع فوبياي اجتماعي بيشتر به اين اشاره دا

(. بيشترين سن شيوع هراس اجتماعي سال هاي نوجواني است منتها شروع در سنين پايين تر)حتي 0223، 5زنان شايع تر است )اکارتورک

 (0333؛ ترجمه رضاعي، 0222وسادوک، 6پنج سالگي( و باالتر)سي و پنج سالگي( نيز شايع است )کاپالن

در جامعه آن را در جايگاه سومين اختالل روانپزشکي پس از اختالل افسردگي و وابستگي به الکل قرار 2اللدرصدي اين اخت 03شيوع

( 02،0221(.اين اختالل اگر درمان نشود با دوره اي مزمن و پنهان همراه مي گردد )لمپ1،0225؛کسلر،برگلوند و دملر3،0220داده است) فرماک

جتماعي، عملکردهاي تحصيلي، شغلي و خانوادگي ايجاد مي کند و سبب کاهش کيفيت زندگي فرد و اختالل اساسي در کارکرد حوزه هاي ا

؛به 0220مي شود. از اين رو در سال هاي اخير به عنوان اختالل داراي اهميت در زمينه ي بهداشت همگاني در نظر گرفته شده است )فرمارک،

 (00،0224نقل از رپي و اسپنس

 خود به را محققان و درمانگران نروا روانشناسان، توجه بودايي تفکر تأثير تحت اخير يهاسال در که است مفهومي 00آگاهي ذهن

ذهن آگاهي اشاره به روشي دارد که شخص را نسبت به زمان حال هشيار کند. توصيف ذهن آگاهي روي ابقاء آگاهي در . است کرده جلب

هاي مرتبط با گذشته يا آينده يا اجتناب از تجارب فردي تأکيد دارد که شامل ماندن ارتباط با تجارب فوري فرد بدون انحراف توجه توسط فکر

 به آن هدايت و توجه تنظيمي خود توانايي . همچنين، ذهن آگاهي(0313)زمزمي،هريس و علي پور،است  "بدون قضاوت"و ابقاء نگرشي 

(. در تعريفي ديگر، ذهن آگاهي فني است که در ترکيب با مراقبه و جهت 0310)نجاتي،ذبيح زاده و نيک فرجام، باشديم تکليف طرف

ي ذهني خاص نسبت به يک تجربه، آگاه شدن نسبت به زمان حال، به نحوي غير قضاوتي، با به حداقل رساندن درگيري، افکار و هايريگ

 شدن متمرکز براي جديد رفتاري راهبردهاي و فراشناختي يادگيري آگاهي مستلزم ذهن وزشآم(. 03،0200)پوتککنديماحساسات را تشويق 

 ناتهيجا کاهش و جديد افکار گسترش همچنين، باعث. است کننده نگران هايپاسخ به گرايش و فکري نشخوارهاي از توجه، جلوگيري روي

سالمتي نظيرکاهش درد،  که افزايش حضور ذهن با انواع پيامدهاي اندپژوهشگران نشان داده (. 0331شود)آذرگون و کجباف،مي ناخوشايند

عادت ها ، افکار خودکار اضطراب،افسردگي، خوردن مرضي و استرس و بيماريهاي ديگر ارتباط دارد. حضور ذهن مي تواند در رهاسازي افراد از

در همين رابطه پژوهش  (.0222، 04ري ايفا کند )ريان و دسيو الگوهاي رفتاري ناسالم کمک کند و از اين رو نقش مهمي را در تنظيم رفتا

( حاکي از اين مطلب بود که درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي مي تواند باعث کاهش اضطراب 0314بيرامي، موحدي و عليزاده گورادل )

 در بين افراد شود.

افکار ناخواسته و نقش آن در دوام اختالالت هيجاني مورد  در سالهاي اخير بررسي الگوهاي فکري تفکر در اختالالت هيجاني و بررسي

است. اين افکار منفعالنه بوده،  05توجه پژوهشگران زيادي قرار گرفته است. يکي از انواع افکار ناخواسته در اختالالت هيجاني نشخوار فکري

                                                           
1 . Social anxiety 
2 .Sadock & sadock 
3 .Turk,heimberg &hope 
4 .American Psychiatric Association 
5 .Acarturk 
6 .Kaplan 
7 .Disorder 
8 .Furmark 
9 .Kessler,Berglund & Demler 
10 .Lamp 
11 .Rapee & Spence 
12 .Mindfulness 
13 .Potek 
14 .Ryan & Deci 
15 .Rumination 
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و به افزايش افکار منفي منتهي مي شوند )ديويس،نالن هاک  جنبه تکراري دارند و بر عاليم و نتايج متمرکزند و مانع حل مساله سازگارانه شده

 (. 060222سما

 افراد درگير با افکار نشخواري کمتر احتمال دارد به راه حل مفيد و کارا براي مقابله با مشکالت و وقايع زندگي دست پيدا کنند. نشخوار

ختي اختالالت اضطرابي است.نشخوار فکري باعث تفسيرهاي فکري ويژگي شناختي اختالالت خلقي است همان طور که نگراني ويژگي شنا

تحريف شده از رويدادهاي زندگي، بدبيني در مورد رويدادهاي مثبت آينده و منجر به راه حل هاي ضعيف براي حل مسائل بين فردي مي 

ويارويي با موقعيت هراس انگيز اجتماعي در (. از آنجا که مبتاليان به اختالل هراس اجتماعي اغلب قبل از ر02،0223گردد )پاپاجورجيو و ولز

جريان و حتي پس از رويارويي به نشخوار فکري پيرامون عدم موفقيت خود و چگونه ديده شدن از ديد ديگران پرداخته و همين نشخوارهاي 

 (.0220فکري باعث تداوم اضطراب در آنها مي گردد )ولز،

مربوط به احساس غم بوده و از آن تحت عنوان نشخوارفکري غم ياد مي کنند. ( نشخوار فکري افکار 03،0223در پژوهش )وات کينس

سبک پاسخ دهي نشخواري نوعي پاسخ دهي به پريشاني است که فرد افسرده يا مضطرب به طور مکرر و منفعالنه بر عالئم پريشاني و علل و 

و توجه فرد را از موضوعات مورد نظر و اهداف فعلي منحرف و  عواقب آن تمرکز مي کند. اين افکار به طور غيرارادي وارد آگاهي مي شوند

(. ذهن آگاهي يکي از رويکردهاي درماني جديد است که به اصالح و 01،0221براحساس افسردگي و علل و عواقب آن تمرکز مي کند )برينکر

اصالح باورهاي مثبت و منفي غلط و همچنين  کنترل و پردازش افکار منفي مي پردازد. آموزش انعطاف پذيري روي توجه، غني سازي ذهني و

( در اين زمينه 0313چالش با باورهاي منفي موجب کاهش نشخوار فکري مي شود.  پژوهش رستمي، شريعت نيا و خواجوند خوشلي )

توان از نشخوار  برخوردار از اين مطلب مي باشد که با افزايش ذهن آگاهي از طريق زندگي هدفمند و درک اکنون بدون قضاوت و باور مي

 فکري که ريشه بسياري از مسائل و مشکالت روانشناختي از جمله افسردگي و احساس ناتواني است پيشگيري کرد.

اي ناکارآمد است که در کنار افکار خودکار در نظام شناختي فرد بر رفتار او جزيي از باورهاي واسطه در واقع02ناکارآمدهاي  نگرش

ند. اين باورها کمي رواني آشفتگي کلي طور به يا و افسردگي مستعد را فرد که هستند باورهايي و هانگرش ناکارآمد، ايهنگرشگذارد. تأثير مي

هاي خاص را بيش از حد منفي و ناکارآمد تعبير سازند تا موقعيتشوند، فرد را آماده ميکه در اثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب مي

ي ناکارآمد به عنوان يک عامل زمينه ساز در شروع دوره هاي افسردگي و اضطراب به صورت مستقيم و يا به عنوان ند. در واقع نگرش هاکن

نگرش هاي ناکارآمد معيارهاي انعطاف  (0126)00نظريه بک يک عامل آسيب پذيري در تحت شرايط فشارزاي محيطي تلقي شده است. مطابق 

از آن ها براي قضاوت درباره خود و ديگران استفاده مي کند. اين فرض ها يا طرح واره ها در سازمان ناپذير و کمال گرايانه اي هستند که فرد 

تغيير  ردهي ادراک، کنترل و ارزيابي رفتار مورد استفاده قرار مي گيرند و از آنجايي که اين نگرش ها، انعطاف ناپذير، افراطي و مقاوم در براب

ورند. برطبق نظر بک موضوعات و محتويات افکار در افراد افسرده مربوط به شکست هاي گذشته است. اين افکار هستند بنابراين ناکارآمد يا نابا

(. يکي از روش هاي مقابله با نوع اين نگرش هاي ناکارآمد ذهن 0126و نگرش ناکارآمد باعث شکل گيري باورهاي منفي در فرد مي شود )بک،

شناختي و راهبردهاي رفتاري جديد براي متمرکز شدن روي توجه، جلوگيري از نشخوارهاي فکري آگاهي مي باشد که مستلزم يادگيري فرا

( در اين رابطه حاکي از اين مي باشد که آموزش مبتني بر 0315و گرايش به پاسخ هاي نگران کننده است. پژوهش خلعتبري و حسن زاده )

 شود.  ذهن آگاهي باعث کاهش نگرش هاي ناکارآمد در زندگي فرد مي

در تحقيقي انجام شده در مورد باورهاي اصلي بيماران مبتال به اضطراب اجتماعي در مقايسه باساير بيماران اضطرابي،نتايج نشان داد 

 هب که طرح واره بيماران مبتال به اضطراب اجتماعي باساير بيماران مبتال به ديگر اختالالت اضطرابي و بيماران غيرروانشناختي متفاوت است،

و  00گاويا-اين معنا که اختالل اضطراب اجتماعي بيشتر از اختالالت اضطرابي ديگر با ناسازگاري باورهاي مرکزي در ارتباط است )پنتو

 .(0226همکاران،

( مشاهده افکار و هيجانات فعلي، بدون سعي در اجتناب يافرار از آن ها، مي تواند به عنوان نمونه اي از مواجهه 0113)03به باور لينهان

تلقي شود که به نوبه خود باعث خاموشي پاسخ هاي ترس و رفتارهاي اجتنابي که توسط محرک هاي ترس انگيز، تقويت شده اند گردد؛ 

منفي و توانايي مدار با آن ها اثرات مفيدي به همراه دارد.همچنين نوع نگرش افراد نسبت به خود و محيط  بنابراين توانايي تحمل هيجان هاي

ه مي رپيرامون در ايجاد و افزايش ادراکاتش موثر است. افرادي که نگرش هاي سالم و کارآمد دارند و از تدابير مقابله اي سازگارانه و موفق به

                                                           
16 .Davise & Nolen-Hoksema 
17 .Papageorgio & Wells 
18 .Watkins 
19 .Brinker 
20 . Ineffective attitudes 
21 .Beck 
22 .Pinto-Gouveia 
23 .Linehan 
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(. از طرف ديگر افرادي که داراي نگرش هاي 040221سالم، رضايت از زندگي و احساس آرامش هستند )ولز، برند و داراي ارتباط بين فردي

(. در اين رابطه پژوهش بقال 0314ناکارآمد هستند، داراي اضطراب در موقعيت هاي اجتماعي هستند )حيدريان فرد، بخشي پور، فرامرزي، 

که بين نگرش هاي ناکارآمد و اضطراب اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. همچنين ديدگاه ( حاکي از اين مطلب مي باشد 0315زاده آرايي )

 نفرا شناختي در مورد اختالالت هيجاني نشخوار فکري را  از مولفه هاي اصلي در شروع و تداوم اختالل هاي اضطرابي و خلقي مي داند. در اي

نشان دهنده اين مطلب مي باشد که بين ميزان اضطراب و نشخوار فکري رابطه معني ( 0313زمينه نيز پژوهش آقايوسفي، خاربو و حاتمي )

 دار وجود دارد و زماني سطح نشخوار فکري باال باشد فرد داراي اضطراب بيشتري خواهد بود.

رواني چون اضطراب با توجه به مطالب ارائه شده مشخص است که نشخوارهاي فکري و نگرش هاي ناکارآمد در ايجاد و تداوم اختالالت 

اجتماعي نقش موثري ايفا مي کند. از اين رو شناسايي و معرفي شيوه هاي موثر جهت کنترل اين مشکالت فکري مورد توجه روانشناسان و 

پژوهشگران مي باشد. امروزه رويکردهاي شناختي خصوصا رويکردهاي مبتني بر حضور ذهن از شيوه هاي مرسوم و مقبول در دنياست که در 

جهت کمک بيماران و کاهش افکار و نگرش هاي منفي به کار مي رود. تحقيقات قبلي فعاليت در زمينه اين متغيرها را نشان مي دهند.بررسي 

رابطه علّي بين ذهن آن ها درقالب يک مدل، فهم عميق تري از ارتباط همه اين متغيرها فراهم مي کند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسي 

 مي باشد. اب با ميانجي گري نشخوارفکري  و نگرش هاي ناکارآمد در بين دانشجويان دانشگاه آزاد شهر زنجانآگاهي و اضطر

 نمود. ترسيم زير صورت به توانمي را مذکور پيشنهادي . مدل0 شکل

                                                                                             
  

                           

                                                               - 

                                                                    

 

 

 علّی بين ذهن آگاهی با اضطراب اجتماعی با ميانجيگري نشخوار فکري ونگرش هاي ناکارآمد پيشنهادي رابطه مدل: 1 شکل

 هاي پژوهش عبارت بودند از:بر اساس مدل پيشنهادي پژوهش حاضر، فرضيه

 ذهن آگاهي با اضطراب اجتماعي رابطه دارد. -0

 ذهن آگاهي از طريق نشخوار فکري با اضطراب اجتماعي رابطه دارد. -0

 از طريق نگرش هاي نا کارآمد با اضطراب اجتماعي رابطه دارد. ذهن آگاهي -3

 نگرش هاي نا کارآمد با اضطراب اجتماعي رابطه دارد. -4

 نشخوار فکري با اضطراب اجتماعي رابطه دارد. -5

 

 کار روش
 بين روابط از مدلي آزمودن هدف که اين پژوهش در. است همبستگي و غيرآزمايشي هايطرح نوع از حاضر پژوهش: پژوهش طرح

 .شد استفاده ساختاري معادالت مدل تحليل از بود، متغيرها

 شرکت کنندگان پژوهش

 يگير نمونه روش با کنندگان ي آماري شامل تمامي دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد زنجان بود. شرکتدر اين پژوهش جامعه   

 هايواحد از مراتبي سلسله به توجه با تصادفي طور به جامعه افراد يامرحلهد چن گيرينمونه روش در. شدند انتخاب ياد مرحلهچن تصادفي

 با مرحله، سه در دانشجويان پژوهش، اين در (.0333)سرمد،بازرگان،حجازي،شونديم انتخاب جامعه واحدهاي انواع از ،ترکوچک بهتر بزرگ

 آزاد دانشگاه يدانشکده 6 مجموع از ابتدا،. شدند انتخاب فرد و تحصيلي رشته آموزشي، يهاگروه دانشکده، گيرينمونه واحدهاي از استفاده

 تصادفي طور به آموزشي گروه 0 منتخب، يهادانشکده آموزشي يهاگروه بين از سپس،. شدند انتخاب تصادفي طور به دانشکده 3 ، زنجان

 عدادت پسر و دختر دانشجويان نسبت به و تصادفي طور به گروه آن دانشجويان بين از منتخب، آموزشي يهاگروه به مراجعه از پس انتخاب و

 گرديدند. انتخاب نظر مورد

 

                                                           
24 .Wells 

 نگرش ناکارآمد

 ن

 ذهن آگاهی اضطراب اجتماعی

 نشخوار فکری
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 پژوهش ابزارهاي

 پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رايان:

رويدادها و تجارب  به نسبتو توجه  هشياريمنظور سنجش سطح  بهآن را  05ياناو ر براونکه ت اس سوالي 05اين مقياس يک آزمون 

. دهديم رخ حاضر زمان در که است ياتجربه پذيرش يا قضاوت عدم صورت به فرد توجه و تمرکز آگاهي، ذهن. جاري زندگي طراحي کردند

 توجه ،آن در که دانست خودکار رفتار و نگراني يا ،هابرنامه تخيالت، خاطرات، با ذهني اشتغال مانند حاالتي با تقابل در توانيم را آگاهي هنذ

تا نمره « هميشه باًيتقر»ليکرت از نمره يک براي  يادرجه 6آگاهي را در مقياس  سازه ذهن ،آزمون يهاسؤالاست.  متمرکز ديگري چيز بر

، نمره متغير بوده 12تا  05که دامنه آن از  دهديمآگاهي به دست  اين مقياس يک نمره کلي براي ذهـن .سنجديم« هرگز باًيتقر»براي  6

گزارش شده  32/2 تا 32/2آلفاي کرونباخ از  آزمون بر اساس ضريب يهاسؤال همساني دروني ت.آگاهي بيشتر اس دهنده ذهن نشان باالتر

به همبستگي منفي آن با ابزارهاي سنجش افسردگي و اضطراب و همبستگي مثبت با ابزارهاي سنجش عاطفه توجه مقياس با  ييروا .است

آلفاي  .خود، کافي گزارش شده است. ضريب پايايي بازآزمايي اين مقياس نيز در فاصله زماني يک ماهه ثابت گزارش شده استمثبت و حرمت 

. در اين پژوهش محاسبه شده است 30/2نفري از دانشجويان  203نسخه فارسي اين مقياس در مورد يک نمونه  يهاپرسشکرونباخ براي 

. بدست آمد %33 و %14ي آلفاي کرونباخ و تنصيف استفاده شد، و ضرايب آلفا و تنصيف به ترتيب جهت تعيين پايايي از روش محاسبه

شان داده ن ييدائاز تحليل عامل تائيدي استفاده شد. نتايج تحليل عامل ت ذهن آگاهي براون و رايانهمچنين براي بررسي روايي پرسشنامه 

بوده و روي عامل مربوط به خود بار مثبت و  32/2بزرگتر از  ي بارهاي عاملي قابل قبولداراذهن آگاهي  پرسشنامهکه کليه ماده هاي  ،است

 . گذاشته اند p<2220/2داري در سطحمعني

 

 (:RRS)26مقياس پاسخ هاي نشخواري
 مقياس سبک پاسخ هاي نشخواري زير مقياسي از پرسشنامه سبک هاي پاسخ نولن هوکسيما و مورو است. اين مقياس توسط نولن

 4)تقريباً هرگز( تا  0در جه اي 4سؤالي است و سؤال هاي آن بر روي يک مقياس 00(تدوين شده است که مقياس 0110هوکسيما و مورو )

 (.0224است )ولز،01و در فکر فرو رفتن 03، تعمق 02)تقريباً هميشه( نمره گذاري مي شود. به عالوه متشکل از سه خرده مقياس حواس پرتي

قرار  10/2تا  33/2بي، مقياس پاسخ هاي نشخواري،پايايي دروني بااليي دارد. ضريب آلفاي کرونباخ در دامنه اي ازبر پايه شواهد تجر

( همبستگي درون طبقه اي آن نيز 32،0224است )المينت RRS،62 /2دارد. پژوهش هاي مختلف نشان مي دهند همبستگي بازآزمايي براي 

و اعتبار  12/2(، ضريب آلفاي اين مقياس را 0223و همکاران )30(. ترينور 0224گرديد )ولز،گزارش  25/2پنج مرتبه اندازه گيري شد و

در اين پژوهش جهت تعيين پايايي گزارش شده است.  12/2گزارش کرده اند. آلفاي کرونباخ بدست آمده در نمونه ايراني  62/2بازآزمايي را 

از  همچنين براي بررسي روايي پرسشنامه پاسخ هاي نشخواري. بدست آمد %31لفا ي آلفاي کرونباخ استفاده شد، و ضريب آاز روش محاسبه

اراي بارهاي د پاسخ هاي نشخواري پرسشنامهکه کليه ماده هاي  ،نشان داده است ييدائتحليل عامل تائيدي استفاده شد. نتايج تحليل عامل ت

 . گذاشته اند p<2220/2داري در سطحبار مثبت و معنيبوده و روي عامل مربوط به خود  32/2بزرگتر از  عاملي قابل قبول

 

 مقياس نگرش هاي ناکارآمد: 
سؤال را شامل مي شود. اين  42( آن را تهيه کرده اند و 0133، 33؛ به نقل از بالک و هرسن0132)30اين مقياس که بک و وايزمن

به اين شکل  DASردگي مستعد مي کند. روش نمره گذاري آزمون براي تعيين باورها و نگرش هايي ساخته شده است که فرد را براي افس

خواهد بود.  032تا  42)کامال مخالف تا کامال موافق( مي گيرد؛ بنابراين نمره آزمودني از حداقل  2تا 0است که براي هرپاسخ آن نمره اي از 

گزارش شده است و نمره هاي باالتر نشانه آسيب  003تا  001مطابق تحقيقات مختلف، ميانگين نمره هاي بدست آمده براي افراد سالم از 

با   DASپايايي پيش آزمون، ثبات دروني و روايي همزمان بسيار عالي دارد.   DASپذيري است. بررسي هاي متعدد نشان داده است که 

  DASرا براي مقياس 32/2 ثبات دروني کافي را نشان داده است. بک، ضريب آلفاي کرونباخ معادل 10/2تا  34/2آلفاي کرونباخ معادل 

                                                           
25. Brown & Ryan 
26 .Ruminative Response Scale(RRS) 
27 .Distraction 
28 .Reflection 
29 .Brooding 
30 .Luminet 
31 .Treynor 
32 . Weisman 
33 .Bellack & Hersen 
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 31/2و با آزمون افسردگي هاميلتون برابر با  31/2گزارش کرده است. در جمعيت ايراني، همبستگي اين آزمون با آزمون افسردگي بک برابر با 

نين اين مقياس فاقد (. همچ0333؛ به نقل از اسماعيلي، 0334گزارش شده است طهراني زاده و همکاران، 36/2و با آزمون نااميدي برابر با 

همچنين . بدست آمد %34ي آلفاي کرونباخ استفاده شد، و ضريب آلفا در اين پژوهش جهت تعيين پايايي از روش محاسبه مؤلفه مي باشد.

ه کليه ماده ک ،نشان داده است ييدائاز تحليل عامل تائيدي استفاده شد. نتايج تحليل عامل ت براي بررسي روايي مقياس نگرش هاي ناکارآمد

داري در بوده و روي عامل مربوط به خود بار مثبت و معني 32/2بزرگتر از  داراي بارهاي عاملي قابل قبول مقياس نگرش هاي ناکارآمدهاي 

 . گذاشته اند p<2220/2سطح

 

 ( : SAQ) 34پرسشنامه اضطراب اجتماعی

ابي اضطراب اجتماعي ساخته شده است. اين پرسشنامه توسط ( به منظور تشخيص و ارزي0161اين مقياس توسط واتسون و فرند )

( و ترس از SAD)35( ترجمه شده است. اين آزمون داراي دو خرده مقياس اجتناب اجتماعي0323مهرابي زاده هنرمند، بهارلو و نجاريان )

ماده مربوط به ترس از  32اجتماعي و  ماده مربوط به اجتناب 03ماده مي باشد که  53( است. اين پرسشنامه داراي FNE)36ارزيابي منفي

ارزيابي منفي است. پيوستار پاسخ ها بر پايه طيف درست و نادرست رتبه بندي شده و به ترتيب نمره هاي صفر و يک به هرپاسخ اختصاص 

-ماده پاسخ ) 03)+( و ماده پاسخ  05ماده دارد که  03(. خرده مقياس اجتناب اجتماعي، 0334يافته است )نيسي، شهني ييالق فراشبندي، 

( نشان دهنده 2-3به باال نشان دهنده هراس اجتماعي در سطح باالست و نمرات بين ) 00( مي باشد که نمرات 2-03( دارند، دامنه نمره بين )

( -آن پاسخ )ماده  03ماده آن پاسخ )+( و  02ماده دارد که  32هراس اجتماعي در سطح پايين است. خرده مقياس ترس از ارزيابي منفي، 

به باال نشان دهنده افرادي مي باشد که ترس از ارزيابي منفي ديگران  03( مي باشد که نمرات 2-3دارد. دامنه اين خرده مقياس نيز بين )

ن (. اي0333به پايين نشان دهنده افرادي است که ترس کمي از ارزيابي منفي ديگران دارند )وکيليان و هاشم آبادي،  1داشته و نمرات 

( ضريب پايايي خرده مقياس هاي پرسشنامه به ترتيب 0161پرسشنامه از روايي و پايايي بااليي برخوردار است. در پژوهش واتسون و فرند )

 14/2( ضريب آلفاي کرونباخ براي خرده مقياس اجتناب  اجتماعي 0312بدست آمد. در پژوهش رضوي، کاظمي و محمدي ) 14/2و  21/2

( پايايي اين پرسشنامه 0312بدست آمده و تاًييد شده شد. در پژوهش حيدري و ايرانپور ) 12/2ترس از ارزيابي منفي   و براي خرده مقياس

 41/2بدست آمد. ضريب اعتبار آن با روش روايي مالکي همزمان، روايي  33/2و با روش تصنيف اسپيرمن، براون  36/2با روش آلفاي کرونباخ 

ي آلفاي کرونباخ استفاده شد، و ضريب در اين پژوهش جهت تعيين پايايي از روش محاسبه معني دار بود.  P<220/2بدست آمد که در سطح 

 ييدئااز تحليل عامل تائيدي استفاده شد. نتايج تحليل عامل ت همچنين براي بررسي روايي پرسشنامه اضطراب اجتماعي. بدست آمد %23آلفا 

بوده و روي عامل مربوط به  32/2بزرگتر از  داراي بارهاي عاملي قابل قبول پرسشنامه اضطراب اجتماعيکه کليه ماده هاي  ،نشان داده است

 . گذاشته اند p<2220/2داري در سطحخود بار مثبت و معني

-اس-پي-)اس عيي آماري براي علوم اجتمابستهبا استفاده از نرم افزارهاي  هادادهگردآوري  به دانشجويان و هاپرسشنامهارائه  پس از

ي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار هاداده 02نسخه  31AMOS 42و تحليل ساختارهاي گشتاوري )ايموس( 01نسخه  SPSS33 32اس(

 قرار گرفتند.
 

 هايافته
 ارائه شده است. 0هاي توصيفي پژوهش نظير ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در جدول يافته     

 . ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگی بين متغيرهاي پژوهش1جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغيرها
 ضرايب همبستگي

0 0 3 4 

    0 40/55 40/34 ذهن آگاهي 0

   0 *-05/2 01/00 46/01 اضطراب اجتماعي 0

                                                           
34 .Social Anxiety Questionaire (SAQ) 
35 .Social Avoidance And Distress (SAD) 
36 .Fear Negative Evaluation 
37 .Statistical Package for the Social Science (SPSS) 
38. Statistical Package for the Social Science (SPSS) 
39.Analysis of Moment Structures (AMOS) 
40. Analysis of Moment Structures (AMOS) 
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  0 *-00/2 *-02/2 54/6 26/006 نگرش هاي ناکارآمد 3

 0 **-30/2 *-32/2 *-03/2 45/03 13/06 نشخوار فکري 4

11/1** p< 

10/1* p< 

و متغير هاي نگرش >p  25/2ضرايب همبستگي متغير ذهن آگاهي با اضطراب اجتماعي در سطح  دهد،مي نشان 0 جدول مندرجات

 بودند.معني دار  >20/2Pهاي ناکارآمد و نشخوار فکري با اضطراب اجتماعي در سطح 

 

 پژوهش مدل برازندگی

 .است شده ارائه پژوهش فرضي مدل برازندگي هايشاخص 0 جدول در

 پژوهش فرضی مدل برازندگی هايشاخص. 2 جدول

RMSEA TLI IFI CFI NFI AGFI GFI /df2χ df 2χ الگو 

 پيشنهادي الگوي 00/2 0 00/2 13/2 14/2 13/2 10/2 12/2 15/2 25/2

 

 مي نشان ها شاخص ها آزمودني نمونه کل براي تحقيق پيشنهادي مدل در که شود، مي مالحظه 0جدول در مندرج نتايج به توجه با

 15/2و  12/2، 10/2، 13/2، 14/2، 13/2 ،00/2 به ترتيبمقادير  TLIو  df0χ ،GFI ،AGFI ،NFI ،CFI ،IFI/ پيشنهادي ، در مدلدهند

باشد. به ( نشانگر برازش خوب مدل مي25/2به دست آمده ) RMSEAحاکي از برازش خوب مدل در پژوهش حاضر است. همچنين، مقدار 

 باشد.قابل تعميم به جامعه تحقيق مي 25/2عبارت ديگر، مدل مذکور با پذيرش احتمال خطاي 

گري نشخوار فکري و نگرش هاي ناکارآمد  رابطه علّي بين ذهن آگاهي و اضطراب اجتماعي با ميانجي پيشنهادي مدل استاندارد ايبضر

 ارائه شده است. 0در بين دانشجويان کارشناسي در شکل 

نشخوار فکري و  گري رابطه علّي بين ذهن آگاهي و اضطراب اجتماعي با ميانجي مدل پيشنهادي استاندارد ضرايب. 2 شکل

 نگرش هاي ناکارآمد در بين دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد زنجان

 

                                               12/0-              21/0- 

           12/0-                                                                    

                                                                                     

                                              11/0-     12/0- 

 

 

باشند. پارامترهاي اندازه گيري روابط مستقيم در مدل مي پژوهش اين هايتأييد فرضيه از حاکي 0 شکل در استاندارد ضرايب

 آورده شده است. 3پيشنهادي در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 نگرش های ناکارآمد

 ذهن آگاهی اضطراب اجتماعی

 نشخوار فکری
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 . پارامترهاي اندازه گيري روابط مستقيم در مدل پيشنهادي3جدول 

 
 مسيرها

 برآورد غيراستاندارد
(B) 

 برآورد استاندارد

(β) 
 خطاي معيار

(S.E) 
 داريسطح معني نسبت بحراني

(p) 

ذهن آگاهي به اضطراب 

 اجتماعي
200/2- 003/2- 202/2 205/0- 220/2 

 220/2 -003/0 204/2 -002/2 -201/2 ذهن آگاهي به نشخوار فکري

ذهن آگاهي به نگرش هاي 

 ناکارآمد
220/2- 050/2- 230/2 003/0- 220/2 

اضطراب ذهن آگاهي به 

 اجتماعي
242/2- 022/2- 203/2 005/0- 222/2 

نشخوار فکري به اضطراب 

 اجتماعي
203/2- 302/2- 231/2 004/0- 200/2 

نگرش هاي ناکارآمد به 

 اضطراب اجتماعي
03/2- 000/2- 22/2 050/0- 220/2 

 بين متغيرها هارابطهنشان داده شده است، که همگي  3در جدول  پيشنهادي ضرايب مسير استاندارد و مقادير بحراني مربوط به مدل

 معني دار هستند.

 

   مستقيم در الگوي پيشنهادي غير هاييهمربوط به فرض هاييافته
نشان داده شده  4مستقيم متغيرها، از روش بوت استراپ استفاده شد، که نتايج در جدول براي بررسي فرضيه هاي مبني بر روابط غير

 است.

 ي پژوهش در الگوي پيشنهادياواسطه. نتايج روش بوت استراپ مسيرهاي 4جدول 

 pسطح معني داري حد باال حد پايين مسيرها

 220/2 -34/2 -03/2 ذهن آگاهي به اضطراب اجتماعي از طريق نشخوار فکري

 220/2 -40/2 -05/2 ذهن آگاهي به اضطراب اجتماعي از طريق نگرش هاي ناکارآمد

 

از طريق نشخوار  اضطراب اجتماعيذهن آگاهي به  قرار نگرفتن صفر در مسيرهايحاکي از  4هاي اطمينان مندرج در جدول فاصله

هاي از طريق نگرش هاي ناکارآمد است. الزم به ذکر است که سطح اطمينان براي اين فاصله اضطراب اجتماعيفکري و ذهن آگاهي به 

 است. 5222گيري بوت استراپ  نمونه و تعداد باز 15اطمينان 
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 راجعممنابع و 
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کاهش نگرش ناکارآمد و افکارخودآيند "(. 0331آذرگون، حسن و کجباف، محمدباقر. ) [0]

 .21 -14(: صص 0) 04. مجله روانشناسي. "دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان

(. مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر 0310عکاشه، گودرز )اميدي، عبداهلل، محمدي، ابوالفضل، زرگر، فاطمه و  [0]

رفتاري کالسيک در کاهش نگرش هاي ناکارآمد بيمارن مبتال -ذهن آگاهي تلفيقي با درمان شناختي و درمان شناختي

 .02-0، صص 4، شماره 02به اختالل افسردگي اساسي. مجله دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، دوره 

بررسي رابطه نگرش هاي ناکارآمد و مهارتهاي ارتباطي با اصضطراب اجتماعي در دانشجويان ( 0315ني, علي )بقال زاده آرا [3]

دختر و پسر دانشگاه پيام نور آران و بيدگل، کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي 

 .ر دانش و فناوري سام ايرانيانايران، تهران، موسسه برگزار کننده همايش هاي توسعه محو

(. اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر شناخت در کاهش 0314بيرامي، منصور، موحدي، يزادن و عليزاده گورادل، جابر ) [4]

 .50-40، صص 2، شماره 4اضطراب اجتماعي و نگرش هاي ناکارآمد. مجله شناخت اجتماعي، دوره 

 سالمت با اجتماعي حمايت و مذهبي گيري¬ه بين اضطراب اجتماعي، جهت(. رابط0312حيدري، س. و ايرانپور، ز. ) [5]

 ياسالم آزاد دانشگاه سالمت روانشناسي ملي همايش اولين. اهواز چمران شهيد دانشگاه کارشناسي دانشجويان در رواني

 .اهواز واحد

 بر گروهي رفتاري–ن شناختي (. اثربخشي درما0314حيدريان فرد، زينب، بخشي پور، باب اهلل و فرامرزي، محبوبه ) [6]

 مطالعات. اجتماعي اضطراب اختالل با دانشجويان در فکري نشخوار و اجتماعي خودکارآمدي اجتماعي، اضطراب

 .03-0 صص ،00 شماره ،6 دوره باليني، روانشناسي

گرشهاي ناکارآمد اثربخشي درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر کيفيت زندگي و ن(. 0315خلعتبري, جواد و سرور حسن زاده)  [2]

بيماران مبتال به فشارخون باال، نخستين کنفرانس سراسري پژوهش در علوم تربيتي، روانشناسي و علوم اجتماعي، شيراز، 

 .پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره

 .(. استرس شغلي، ترجمه غالمرضا خواجه پور، تهران: نشربازتاب0310راس، رندال و آلتماير، اليزابت  ) [3]

(. بررسي رابطه خودکارآمدي و ذهن آگاهي با نشخوار 0313ي، اعظم، شريعت نيا، کاظم و خواجوند خوشلي، افسانه )رستم [1]

، شماره 04فکري در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود.  مجله علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي، دوره 

 .00-0، صص 4

 اضطراب با اي¬مقابله هاي¬(. بررسي رابطه صفات شخصيتي و سبک0312رضوي، ع.کاظمي، س. و محمدي، م. ) [02]

 .اول سال ،4 شماره استثنايي، افراد روانشناسي فصلنامه. فارس استان هاي¬دانشگاه عادي و نابينا دانشجويان اجتماعي

ارتقاء خودپنداشت  دهن آگاهي در -(. کارآمدي مداخله رفتاري0313زمزمي، آزاده، آگاه هريس، مژگان و علي پور، احمد ) [00]

و بهبود کيفيت زندگي در دانشجويان دختر داراي تصوير بدني منفي. روانشناسي باليني و شخصيت )دانشور رفتار. دو 

 .34-20، صص 00، دوره جديد، شماره 00پژوهشي دانشگاه شاهد. سال -فصلنامه علمي

(. اثربخشي 0314محسن، کريمي، رضا و نجفي، مريم ) ساکي، شيدا، آخته، مريم، علي پور، احمد، فهيمي فر، آمنه، تقدسي، [00]

آموزش شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي برکاهش اضطراب و فرانگراني زنان داراي سقط مکرر جنين. دو 

 .342-334، صص 4ماهانامه علمي پژوهشي فيض، دوره نوزدهم، شماره 

   . تهران: انتشارات آگاه"هاي تحقيق در علوم رفتاريروش"(. 0333سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه. ) [03]

(. اثربخشي آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر اختالل لضطراب 0315شعباني، جعفر و مصدري، مريم ) [04]

-00، صص 3اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه اول. مجله روانشناسي و روان پزشکي شناخت، سال سوم، شماره 

02. 

رفتاري در افراد مبتال به -(. نشخوار ذهني و اجتناب شناختي0310ي، شيما، فتي، الدن و احمدي ابهري، علي )عطاي [05]

اختالل افسردگي و اختالل اضطراب اجتماعي، مقايسه دو ديدگاه طبقه اي و طيفي. مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني، 

 .03-0، صص 4سال نوزدهم، شماره 

(. اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر 0315المرضايي، سيمين و راد مهر، پروانه )قدم پور، عزت اله، غ [06]

ميزان سوگيري و تعبير نگرش هاي ناکارآمد در مبتاليان به اختالل اضطراب اجتماعي و افسردگي. مجله دانشگاه علوم 

 .04-0، صص 0، شماره 03پزشکي شهرکرد، دوره 
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(. خالصه روانپزشکي آمريکا. ترجمه: رضاعي، فرزين. تهران: انتشارات ارجمند 0333يرجينيا. )کاپالن، هارولد و سادوک، و [02]

 .(0222)تاريخ انتشار به زبان اصلي

(. اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در کاهش افکار خودآيند 0334کاوياني، ح ، جواهري، ع، و بحيرايي، ف ) [03]

 .51-41(، صص 0)2ي و اضطراب. تازه هاي علوم شناختي، منفي، نگرش هاي ناکارآمد، افسردگ

 .3شماره. روانشناسي مجله. اجتماعي اضطراب و گرايي¬کمال رابطه(. 0323. )ر بهارلو، و. ب نجاريان،. م زاده،¬مهرابي [01]

پايدار  رابطه بين ذهن آگاهي و کارکردهاي توجهي"(. 0310نجاتي، وحيد؛ ذبيح زاده، عباس و نيک فرجام، محمدرضا. )  [02]

 .40 -30(، صص 0) 0هاي علوم شناختي و رفتاري. . مجله پژوهش"و انتخابي

(. بررسي رابطه ساده و چندگانه متغيرهاي عزت نفس، اضطراب عمومي، 0334نيسي، ع. شهني ييالق، م. و فراشبندي، ا. ) [00]

 هاي موز پايه اول دبيرستانآ حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي با اضطراب اجتماعي دختران دانش

 ،3شماره دهم، روز اول، سال سوم، دوره اهواز، چمران شهيد دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم مجله. آبادان شهرستان

 .032 – 050 ص
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