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 چکیده 

گرایی انجام شده است. شناختی ازجمله کمالی متغیرهای متعدد روانوسیلهبینی اضطراب اجتماعی بهپیش هدف:

شفقت به  یابا در نظر گرفتن نقش واسطه یراب اجتماعو اضط ییگراکمال نیارتباط ب یهدف پژوهش حاضر، بررس

 بود. خود 

ارشد و یکارشناس ،یسه مقطع کارشناس انیدانشجو ی موردنظر،جامعهروش پژوهش از نوع همبستگی بود.  روش:

تفاده در مورد اس ی. ابزارهاعنوان نمونه انتخاب شدندبهنفر  222 هابودند که از میان آندانشگاه شاهد تهران ی دکترا

فراست، ) یچندبعد ییگراکمال اسی(، مق1891 ،تزیبووی)ل یاضطراب اجتماع یی پرسشنامهپژوهش دربرگیرنده نیا

 SPSS23افزارهای شده با استفاده از نرمگردآوری یهادادهو  ( بوده است2112 ،شفقت به خود )نف اسی( و مق1881

  .قرار گرفتند لیمورد تحل AMOS18و 

که ایگونهوجود دارد؛ به یارتباط معنادار یاضطراب اجتماع یهاو نشانه ییگراکمال نینشان داد که ب هاافتهی ها:یافته

 جیچنین نتا. همبینی کردرا پیش یاضطراب اجتماع 21/1استاندارد  بیبا ضر ییگراکمال یفرض یطبق مدل ساختار

است که  -12/1استاندارد  بیضر یخود دارابهشفقت یگریانجیبا م ییگرااز آن بود که اثر کمال یحاک یانجیاثرات م

  .بوددار یمعن 12/1در سطح 

 در را خودبهشفقت رینقش متغگرایی و اضطراب اجتماعی و ارتباط بین کمالپژوهش حاضر،  هایافتهی: گیرینتیجه

و  یفردروابط درون یدر گستره نتوایم ساننیآشکار ساخت. بد یو اضطراب اجتماع ییگراکمال نیب یگریانجمی

 توجه نمود. ادشدهی یرهایبه متغ یدرمان زیو ن یخانوادگ ،یتیمسائل ترب ،یفردنیب

 

 .خودبهگرایی، اضطراب اجتماعی، شفقت: کمالهاواژه کلید
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 مقدمه. 1

 مورداحترامو  شته شدنبا دیگران، دوست دا ارتباطقراری برای بر اساسی 1یک سائق هانسانی اهمه

افراد  دیگرشدن از سوی ها، نادیده گرفتهترین ترسوحشتناک روازاین؛ ها دارنداز جانب آن شدنواقع

، به نقل از 1881، 2فلورسباشد )نداشته ما را دوست  فردی است که مسئلهو نگرانی در مورد این 

از مورد ارزیابی  شخاصا اًیعتباجتماعی، ط ارتباطاتموضوع (. با توجه به اهمیت 2111، 2کوپینگ

 ، یعنی ترسعادیاین نگرانی  بیان طورکلیبهترسند و می سایر افرادبه شکل منفی توسط  شدنواقع

)کوپینگ،  شودمی 4اختالل اضطراب اجتماعی باعثی نادرست، صورتبه از ارزیابی منفی دیگران،

2111.) 

گیرند، قرار می کنترلغیرقابلعیت خطرناک و بندورا مدعی است که افراد زمانی که در یک موق    

اختالل اضطراب اجتماعی یک (. 1281نگهداری و زارع، به نقل از کنند )اضطراب را تجربه می

هایی مشخص یتـیا اجتناب از موقع هـواهماست که با خوارگونه ـو نششونده ذهنی تکرار وضعیت

ترین از شایع یکی اختاللاین  کنند.ی میارزیابی یا موشکافرا شخص د افرا د که دیگرگردمی

ترین اختالل در میان اختالالت این اختالل شایعکه ایگونهبه؛ است دنیااختالالت اضطرابی در 

و  (2118، 5، راسکیو، شر و ویچنکسلرباشد )اضطرابی و سومین اختالل شایع در جمعیت عادی می

به تعویق ی، افکار خودکار منف، یشغل و ی اجتماعیهاموقعیتاز  اجتناب توان بهآن می مشخصاتاز 

 (.2112، 1، تایارا و ساساگاواایاشنمود )اشاره  2گراییو کمال هاانداختن کار

خاص  طوربهو  گوناگونهای شخصیتی ویژگی از بینی اختالل اضطراب اجتماعی، شناسدر سبب    

پایی از ردّ ها،در اکثر پژوهششد، با شخصهای معیار و گرانید هاییابیارزهرگاه صحبت از 

 یپدیده بر مؤثرهای شخصیتی یکی از ویژگی دیگرعبارتیبهگرایی وجود دارد؛ کمال یمسئله

 .(1881، 9فراست، الهارت و روزنبالتاست )گرایی اضطراب اجتماعی، کمال

ی یک سازه نعنوابه (1891) 8توسط برنزین بار اول معنای خاص آن، برای درگرایی کمال    

 شخصریف ـاین تع اسـبراس(. 2114، و همکاران 11به نقل از هیل) دیگردتعریف  11بعدیتک

به نتایج کامل دست یافت؛ این در حالی است که توان با تالش می است که عقیدهگرا بر این کمال

                                                           
1. drive 

2. Flores, P. 

3. Coping, A. S. 

4. social anxiety disorder 

5. Kessler, R. C., Ruscio, A. M., Shear, K., Wittchen, H. U. 

6. perfectionism 

7. Ayyash-Abdo, H., Tayara, R., Sasagawa, S. 

8. Frost, R. O, Lahart, C. M. & Rosenblatt, R. 

9. Burns, D. D. 

10. unidimensional structure 

11. Hill, R. W. 
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 شناختینرواهای به آن، آسیب رسیدن برای و تالش هستند نیافتنیدستبدون نقص، و  نتایج کامل

(. در 1299و سید موسوی،  مکانجنت، به نقل از 1894 ،1پچتداشت )را در پی خواهد  متعدد

انتقادی از  شدتهباال، ارزیابی ب العادهفوقی هااستاندارد کردن گرایی را تعیین، کمالیدیگر تعریف

اند تعریف کرده یچیدهو پ 2چندبعدی یک ساختارشامل ها و راجع به پیگیری این استاندارد خویش

 (.1881هویت و فلت، )

گرایی در کمال هاینشانهرا در مورد نقش  بتدایی(، شواهد ا2112) 2آلدن، ریدر و ملینگز    

نمرات دریافتند  گراییکمال چندبعدییک مقیاس  توجه بهبا محققان تماعی ارائه دادند. اضطراب اج

در اما  باالتر بود 4مدارگرایی جامعهاس کمالـ، در مقیاضطراب دارندزنانی که از نظر اجتماعی 

، به نقل از 1884، 2واالس )آلدن، بیلینگ و نداشتند با هم دو گروه تفاوتی 5مدارگرایی خودمالـک

را  1صفتی گراییکمالبین اضطراب اجتماعی و  یرابطه ایعدیده(. مطالعات 2112آلدن و همکاران، 

دادی از ـتع (.2111، ارانـو همک 8ل از نیوبایـ، به نق2114، 9ت و هویتـفلاند )زارش کردهـگ

اضطراب اجتماعی بحث  مربوط به گرایی در مشکالتی کمالنقش بالقوه یبارهدرنیز پردازان ریهـنظ

 (.2112 ، به نقل از آلدن و همکاران،1892، 11اسچلنکر و لریاند )کرده

های به شیوهو های عملیاتی مختلف ا تعریفبگرایی در اضطراب اجتماعی نقش کمالدر واقع     

که  11تکلیفیتحمل بالگرایی و عدمنقش دو متغیر کمال مثالًاست.  قرار گرفته موردمطالعه گوناگون

عامل ) 12است، در پردازش پس از رویداد روهروبهای مبهم در موقعیتهای منفی افراد بازخوردبا 

بین  یارتباط مثبت و معنادار گرفت وقرار  دبررسیمورب اجتماعی( اختالل اضطرا تداوماصلی 

محققان (. 2112 12، کاسین و کوشیکاتانی، آنتونیشد )گزارش های منفی گرایی و پردازشکمال

باال و از سوی دیگر  العادهفوقاضطراب اجتماعی را بازتابی از قرار گرفتن در معرض استانداردهای 

، 14و اسچاستر گیبز، فرانکیس)کنند ها، عنوان میستانداردیابی به این افقدان خودکفایی جهت دست

2112.) 
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ها، نشانهاضطراب اجتماعی، اختالل با  رویاروییدهد که برای می گزارشنظری و پژوهشی  ادبیات    

ها مفهوم هستند که یکی از آن دخیلی گوناگونهای فهؤلی از آن، مشهای ناها و استرسآسیب

 .شدبامی "1خودبهشفقت"

ی پستانداران که در مرتبه اتترین خصوصییم، یکی از اساسینگاه تکاملی داشته باش چنانچه    

مراقبت است؛ در مورد  زیاد، اهمیت بسیار داردجنسی، جنگ و جستجوی قدرت قرار  نیازباالتری از 

اس احس جایبهی شخص چنانچهدهد که نشان می موجود استای مالحظهشواهد قابل هم انسان

اثرات مهمی بر  مسئلهد، این قرار دار و مهربانی شدن، احساس کند که مورد مراقبتگرفته نادیده

 (.4211، 2، به نقل از گیلبرت2111، 2کوزولینودارد )او  شناختیروانو  یذهن شرایط

انی مهرب"عنوانبهی است که افهؤلموردمطالعه و م گریدمتغیر  عنوانبه 4خودبهدر واقع شفقت    

شود تعریف می "ی انسانی در عین دشواری آنبا پذیرفتن تجربه راهو آسودگی، هم بدون شرط

و  ی روانشناسی اجتماعی، بالینینسبتاً جدید در زمینه یپدیدهخود یک به(. شفقت2111 ،5نف)

 ها وشکسترنج، درک "نوانـعبه( و 1421، 2لبرتـبه نقل از گی 2119نف، است ) تـیشخص

بخشی از تجربیات  عنوانبه شخصی که تجربه ایگونهبه، یقضاوتهیچ خود، بدون  یهایینارسا

که  حاکی از آن استشده تحقیقات انجام(. 2112)نف، "شوددر نظر گرفته می انسانیتر زرگب

مت ال، ازنظر سدهندبروز می نسبت به خود یا دیگران عطوفت مهربانی و ها،فعالیتافرادی که در 

؛ به نقل از راستگو، 2111دریکسون، ـکان و فریدهند )نشان می یو تعادل هیجانی بهبودروان 

 .(1285و خیرجو،  دوستحرفه

های مربوط به اضطراب، بدون سعی در فرار یا اجتناب زیر نظر گرفتن مداوم و بدون قضاوت حس    

های اضطراب سط نشانهتو معموالًهای هیجانی گردد که تواند باعث کاهش واکنشها میاز آن

راستای  ( در1282نیا، کاکابرایی و امیری، ؛ به نقل از افشاری1882زین، کباتشوند )برانگیخته می

باط با اضطراب اجتماعی، نقش خود در ارتبهاند که شفقتنشان داده هاپژوهشحاضر،  یمطالعه

( با اضطراب اجتماعی، r=-551/1رگ )بزخود با یک اندازه اثر بهکه شفقت ایگونهبهی دارد؛ پررنگ

ی منفی و اجتناب شناختی توسط دو عامل ترس از ارزیاب خصوصبهدارد؛ این ارتباط  همبستگی

 افراد(، 2112همکاران )و  9ی ورنر(. در مطالعه2119، 1گیل، واتسون، ویلیامزشود )ی میگرواسطه
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گروه کنترل به نسبت خود را بهشفقتتری از پایینمیزان به اختالل اضطراب اجتماعی،  مبتال

 .معنادار دارد یرابطهد با ترس از ارزیابی منفی، خوبهدیگر، شفقت ایگونهبه؛ گزارش دادند.

گرایی خود و کمالبهمیان شفقت ارتباط، مطالعات زیادی به بررسی یاد شدههای بر پژوهشعالوه    

مفید برای کاهش  روشیتواند خود میبهبر شفقتمداخالت مبتنی  مثالعنوانبهاند؛ پرداخته

در  ،(2119، 2، اینستاین و چاروچیفیراری، یپ، اسکاتباشد ) 1سازگارنااز نوع گرایی بخشی کمالاثر

گرایی ناساگارانه و نارضایتی از میان کمال یرابطهخود، به(، شفقت2211) 2پژوهش بارنت و شارپ

 طوربهخود بهد که متغیر شفقتش گزارش داخلی هایپژوهشدر  کند.گری میواسطهتصویر بدن را 

 یسازه توان گفت که درمی طورکلیبه؛ استارتباط در گرایی و نارضایتی از بدن مستقیم با کمال

گرا بودن است، و به دور از کمال باشدمیدر سطح مورد انتظار اهداف و ها خود، استانداردبهشفقت

 (.1282زاده، محققی، فرهادی و نبیدارد )گرایی منفی با کمال یود ارتباطخبهشفقت روازاین

در اعم از اضطراب اجتماعی  گوناگون شناختیروانهای گرایی با آسیبکمال کهاین با وجود    

 عنوانبهعوامل دیگر  تأثیرکه  ساخته استهای اخیر آشکار ، روند تحقیقاتی در سالاستارتباط 

ی تفکر ارجاعی در اواسطهتوان به نقش میمیان تر است؛ در این پررنگ ارتباطدراین متغیّر میانجی

، یجوزان یجعفر ی وکاکاوند، صادق ،یرمحمدیش) یاجتماعگرایی و اضطراب بین کمال یرابطه

ی اواسطهگرایی و اضطراب اجتماعی و نقش بین کمال ارتباطدر  نفسعزتی میانج(، نقش 1285

، 4، مارکوس و پریراماسیدو) یشناختروانگرایی و پریشانی بین کمال ارتباطکراری در تافکار منفی 

یکی از ) نیوالدبین انتقادگری ی رابطه خود دربهگر شفقتنقش میانجی تائیدو نیز  (2114

اشاره  (2114 ،5، یر، فرانکیس و اسچاسترگرایی( و اضطراب اجتماعی )پاتراصلی کمال هایمؤلفه

توانند نسبی می طوربه تنهاگرایی و اضطراب اجتماعی روابط مستقیم بین کمال دیگرعبارتبهد؛ نمو

های تعاملی پیچیده بهتر اند که مدلداده گزارشها باشند و در عوض پژوهش ارتباطگر این تبیین

 ارتباطاین  توانندد الگوی این رابطه را روشن سازند و در واقع متغیرهای میانجی، بهتر مینتوانمی

 مستقیم را تبیین کنند.

میان  یرابطهمیانجی در متغیر  عنوانبه نفسعزتنقش  یدر حالداخلی نیز،  هایپژوهشدر     

 ( که1282، میـلمی، خیر و هاشـاسگرفت )رار ـق موردمطالعهگرایی اضطراب اجتماعی و کمال

با هم  58/1تا  51/1ست، در طیفی از حاضر ا یمطالعهکه متغیر میانجی  خودبهنفس با شفقتعزت

 .(2111نف، دارند ) همبستگی درونی
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4. Macedo, A., Marques, M., Pereira, A. T. 

5. Potter, R. F., Yar, K., Francis, A. J., Schuster, S. 
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اهمیت باالی مهار اضطراب اجتماعی و توجه به  با توجه به ،گذرانده شداز نظر  آنچهبنابر     
هر  در کهایناین اختالل جهت شناسایی بهتر ماهیت آن و نظر به  فرآیندهای شخصیتی دخیل در

مبنا اختیار  عنوانبه، انسان و رنج اصل شفقت در جهت تقلیل مرارت ایرانی، دو آیین بودا و تصوف

ضرورت دارد که این مفهوم، در بافت فرهنگ ایرانی نیز  روازاین(، 1282ضیایی، ) استشده 
ی خاص با نمونه طوربهپژوهشی داخلی در این زمینه و  خألتوجه به وجود با . قرار گیرد موردبررسی

گرایی و اضطراب اجتماعی، متغیر میانجی بین کمال عنوانبهخود بهر آن شفقتایرانی که د
 اهداف پژوهش شامل موارد زیر است؛باشد،  قرار گرفته موردبررسی

 ینیربالیغ ییدانشجو یدر نمونه یاضطراب اجتماع هایو نشانه گراییکمال انیم یرابطه نییتع -
 ینیربالیغ ییدانشجو ینمونه در خودبهفقتو ش گراییکمال انیم یرابطه نییتع -
 ینیربالیغ ییدانشجو ینمونه در خودبهشفقت و یاضطراب اجتماع هاینشانه انیمی رابطه نییتع -
 یو اضطراب اجتماع گراییکمال یرابطه"بر یشده مبتن یمدل طراح یبرازش آمار زانیم نییتع -

 "ینیربالیغ ییشجودان ینمونه در خودبهشفقت گرییانجیبا م

ورد ارتباط بین ـدل طرّاحی شده در مـحاضر این است که آیا م یمطالعهاصلی  یمسئلهو     
گری شفقت به خود، از برازش مناسبی برخوردار است یا گرایی و اضطراب اجتماعی با میانجیکمال
 خیر؟

شفقت به خود

اضطراب 
اجتماعی

کمالگرایی

 
 

 پژوهش روش. 2

سازی معادالت مدلو  وابط ساختاریهمبستگی مبتنی بر ر هایطرححاضر از نوع  یمطالعه

 عنوانبهبین، اضطراب اجتماعی متغیر پیش عنوانبهگرایی کمال، پژوهشساختاری بود. در این 

ی آماری را جامعه .گرفته شددر نظر متغیر میانجی،  عنوانبهمتغیر مالک و شفقت به خود 

، 81-89 سال که در ه شاهدارشد و دکتری دانشگادانشجویان سه مقطع کارشناسی، کارشناسی

ای ی خوشهگیرحجم نمونه از روش نمونه تعیینجهت  د.مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دا

سازی مدل هط ببوپژوهشی مر اتیادبحجم نمونه به ی برای محاسبهو  دگردیاستفاده  ایچندمرحله

 نفر 11تا  5ین قانون چنکند؛ وی همنفر را توصیه می 211کم (، دست2111) 1کالین؛ مراجعه شد

نمونه انتخاب  عنوانبهنفر  211، مسئلهبا در نظر گرفتن این  گیرد.به ازای هر پارامتر در نظر می را

                                                           
1. Kline, R B 
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ابزارهای  .یابی معادالت ساختاری شدندنفر وارد تحلیل مدل 222از این تعداد در نهایت دند که گردی

 های زیر بود:ها شامل پرسشنامههگردآوری داد

 (1891) لیبوویتز توسط پرسشنامه اضطراب اجتماعی :1امه اضطراب اجتماعی لیبوویتزپرسشن

مالت اضطراب فرد در تعا اط بتبن مری آماده 11که  استماده  24 دارایو  شده استطراحی 
شدت  پرسشنامهاین . باشدمیهای عملکرد اجتماعی موقعیت اط بتبی آن مرماده 12اجتماعی و 

سطح را در چهار  شخص د ودهتماعی و اجتناب را مورد ارزیابی قرار میاختالل اضطراب اج
و دارای حداقل  کندمیگذاری و نمرهبندی ( طبقه2=دیشد اریبسو  2=، شدید1=، متوسط1=خفیف)

کرونباخ آلفای ) یدرون(، ثبات r=92/1) ییبازآزماپایایی این مقیاس  باشد.می 12و حداکثر  1ی نمره
از همسانی و  (2112 ،2، هنریچ، کیم و هافمنکریبدارد )همگرا و افتراقی خوبی  بار( و اعت85/1

 2اعتبار همگرای قابل قبولی برخوردار است )فرسکو ؛ و(82/1تا  91/1درونی خیلی خوب )آلفای بین 
و ضریب  شده است نشان داده 85/1(. ضریب آلفای کرونباخ برای کلّ آزمون 2111و همکاران، 

و  4فرسکواست )شده گزارش  81/1و رفتار اجتنابی  92/1اس اضطراب عملکرد آلفای زیرمقی
نشان  ی ایرانی( در نمونه1281همکاران )فرد و ی عطریمطالعهچنین در هم(. 2111همکاران، 

قرار دارد  r=12/1-94/1 یدر دامنههای آن و خرده مقیاس  LSAS-SR ییبازآزمادهد که پایایی می
گزارش شده و اعتبار همگرای این  82/1تا  12/1ها نیز در دامنه لفای کرونباخ( آنو ثبات درونی )آ

 ( است.r=42/1-84/1) یقبولاضطراب اجتماعی نیز در حد قابل  پرسشنامه با سایر
که  (1881فراست )بعدی گرایی چندمقیاس کمال :فراست چندبعدی گراییکمالپرسشنامه 

-شامل میبعد را  2ماده و  25 ،(1889، 5استوبراست )ی شده بعدی طراحگرایی چندکمال براساس

ی تردید درباره ،2های اشتباهشامل نگرانی دربارهگرایی مقیاس جهت سنجش ابعاد کمال این .شود
- ساخته 11دهیسازماننظم و  و 11های شخصیمعیار ،8انتقادگری والدین، 9، انتظارات والدین1اعمال

 1ی ای لیکرتی از نمرهدرجه 5های پرسشنامه، در یک مقیاس ماده .(1889)استوبر،  است شده
و دارای حداقل  شوندگذاری میدهی و نمرهپاسخ "موافقم کامالً"برای 5تا  "مخالفم کامالً"برای 
ساختار  تأیید(، ضمن 2111همکاران )و  12گالبرت پژوهشدر  باشد.می 115و حداکثر  25ی نمره

                                                           
1. Liebowitz, M. R. 

2. Baker, S. L., Heinrichs, N., Kim, H. J., Hofmann, S. G. 

3. Fresco, D. M. 

4. Fresco, D. M. 

5. Stöber, J. 

6. Concern over mistakes 

7. doubt about actions 

8. parental expectaion 

9. Parental criticism 

10. Personal standards 

11. organization 

12. Gelabert, E. 
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ها و برای زیر مقیاس 82/1ضریب همسانی درونی را برای کل پرسشنامه،  عاملی این پرسشنامه،شش
دند. کرگزارش  دهیسازمانبرای عامل نظم و  81/1برای عامل تردید نسبت به اعمال تا  14/1بین 

ساختار شش عاملی پرسشنامه، ضریب همسانی درونی  تائید(، نیز ضمن 2112همکاران )و  1آمارال

 82/1تا  دهیسازمانبرای عامل نظم و  14/1ها بین و برای زیر مقیاس 92/1 آن را برای کل مقیاس،
های داخلی برای بررسی ویژگی مطالعاتدر  دند.نموها گزارش ی اشتباهبرای عامل نگرانی درباره

، 918/1همسانی درونی پرسشنامه را  بی( ضر1282این پرسشنامه، لیاقت و قاسمی ) سنجیروان
و در سطح  291/1سشنامه را در همبستگی آن با پرسشنامه اضطراب امتحان، اعتبار همگرای پر

قرار  تائیدساختار شش عاملی پرسشنامه نیز در این پژوهش مورد  معنادار گزارش نمودند. 1111/1
 گرفت.

های مثبت جنبهسنجش  منظوربه( 2112)نف  مقیاس شفقت به خود :نف 2خودبهپرسشنامه شفقت
ی دربرگیرندهو  باشدمیماده  22 دارای؛ این پرسشنامه شده استخود طراحی بهو منفی شفقت

و همدردی  آگاهیتوجه ، انسانیت مشترک، انزوا،داوری، خودمقیاس مهربانی به خودشش خرده

 تقریباً= 5، هرگز تقریباً= 1است )ای گزینه 5، یک مقیاس لیکرتی مقیاساین  .است ازحدبیش
ها، پس از نمرات تمام ماده مقیاس شفقت به خود کلی با استفاده از میانگینی نمرهو  همیشه(

، 1 هایمادهکه ایگونهبهگردد؛ اند، محاسبه میهایی که به شکل منفی وارد شدهمعکوس کردن ماده
و دارای  شوندمی گذارینمرهمعکوس  صورتبه 25و  24، 21، 21، 19، 12، 12، 11، 9، 2، 4، 2

پایایی  (2112) نفتوسط ه شدم نجااهش وپژدر  باشد.می 121ی و حداکثر نمره 22ی هحداقل نمر
ها سیرمقیاام از زمد. همچنین هر کدآست دبه 82/1خ نباوکری لفاروش آطریق از  این مقیاسکلی 
همکاران ی فیراری و در مطالعه(. 91/1تا  15/1)از ند دبوردار نی خوبی برخودروهمسانی از نیز 

 (.84/1آلفای بود )(، مقیاس شفقت به خود کلی از همسانی درونی بسیار خوبی برخوردار 2119)
 99/1 آنهمسانی درونی و  82/1این مقیاس به فاصله زمانی دو هفته، مایی زآزپایایی با، ینابر وهعال
در ایران نیز خسروی، صادقی و یابنده (. 2119، 2، تراستی و جورجریچاردسون) ستاهشدارش گز

گزارش شده است و  12/1خود که آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شفقت به  کردند ( گزارش1282)
این میزان گویای همسانی درونی مطلوب این پرسشنامه خواهد بود. در پژوهش خسروی و همکاران 

است. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده  12/1( ضریب آلفا برای نمره کلی مقیاس 1282)
گاهی آانسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن  های مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکاتمقیاس

ضریب همسانی باشند. می 92/1و  91/1، 95/1، 94/1، 18/1، 91/1ترتیب و همانندسازی افراطی به
 و رجبیاست ) دهیگردگزارش  82/1باز آزمون آن نیز، -پایایی آزمون و 82/1درونی این پرسشنامه، 

 (.1284، مقامی

                                                           
1. Amaral, A. P. M. 

2. self-compassion scale 

3. Richardson, C. M., Trusty, W. T., George, K. A. 
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گرایی، اضطراب اجتماعی و های کمالپرسشنامهسنجش )های ی ابزاربستهدر اجرای این تحقیق،     
ها ی استفاده از دادهشفقت به خود(، به همراه توضیحات مختصری برای معرفی طرح پژوهش و نحوه

 .ها قرار گرفتیار آزمودنیگر در اختهای اخالقی، توسط خود پژوهشدستورالعملدر راستای رعایت 

و  ( استفاده شدSEM) 1سازی معادالت ساختاریاز مدل میانجی شفقت به خود اثربرای بررسی 
آن از طریق شفقت به  میرمستقیغ تأثیرو همچنین  گرایی بر اضطراب اجتماعیمستقیم کمال تأثیر
های حاصل از اجرا جهت داده .داسترپ تعیین شهای اطمینان با استفاده از بوتو فاصله برآوردخود 
-جهت انجام معادالت ساختاری، داده انتهاشدند و در  SPSS افزارنرماولیه، وارد  وتحلیلتجزیهانجام 

 مورد تحلیل قرار گرفتند. AMOS افزارنرمهای مربوطه توسط 
 

 ی پژوهشهایافته. 3

گرایی و اضطراب لبررسی مدل ساختاری ارتباط میان متغیرهای کما"هدف پژوهش حاضر 

نفر  91نمونه پژوهش حاضر را  .بوده است "خودبهای متغیر شفقتاجتماعی با توجه به نقش واسطه
سال با  21 کنندگانشرکت( تشکیل داده بودند. میانگین سنی %24نفر زن ) 145 ( و%22مرد )

 .سال بود 91/4انحراف استاندارد 

توصیفی متغیرهای پژوهش شامل مقادیر کمینه، بیشینه، میانگین و  هایشاخص 1جدول     
 .دهدمیانحراف استاندارد را نشان 

 

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص هایشاخص :1جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین  بیشینه  کمینه  متغیرها

 12/1  95/11  29  1  ترس از تعامالت

 12/1  11/12  21  1  ترس از موقعیت

 21/2  45/11  29  1  اجتناب از تعامالت

 18/2  52/11  28  1  اجتناب از موقعیت

 24/4  19/14  25  5  خودداوری

 21/4  98/14  25  4  مهربانی

 55/2  22/11  21  4  انزوا

 15/2  12/12  21  5  توجه آگاهی

 21/2  12/12  21  4  انسانیت

 22/2  18/12  21  4  همدردی

 41/2  15/11  21  4  انتقادگری

 14/2  28/11  21  5  تردید

 12/4  19/12  25  5  انتظارات

 82/2  11/21  25  14  معیارها

 21/4  52/24  21  2  نظم

 42/2  91/21  42  12  نگرانی

                                                           
1. Structural equation modeling 
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گزارش شده است. براساس مندرجات  2ل جدو ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در    

(. از سویی r=  185/1)این جدول ترس از تعامل بیشترین همبستگی را با ترس از موقعیت دارد 

 (.r=  -119/1) انتظارات کمترین همبستگی را با نظم نشان داد
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 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیاترم :2ل جدو

 انسانیت همدردی خودداوری 
توجه 

 آگاهی
 مهربانی زواان

ترس 

 تعامل

ترس 

 موقعیت

اجتناب 

 تعامل

اجتناب 

 موقعیت
 نظم معیارها انتظارات تردید انتقادگری نگرانی

 292/1** -129/1 181/1 221/1** 299/1 549/1** 121/1 122/1 122/1* 118/1 -281/1** 112/1** -182/1* 22/12 115/1** 1 خودداوری

 -221/1** -122/1 155/1 221/1** 251/1 559/1 ** 118/1 112/1 185/1* 192/1* -221/1** 929/1** 252/1** -211/1** 1  همدردی

 158/1* 192/1 -121/1 -194/1 -299/1 -445/1** -244/1** -255/1** -212/1** -212/1** 288/1** -215/1** 292/1** 1   انسانیت

 111/1 119/1 112/1 -181/1 -125/1* -285/1** -242/1** -412/1** -412/1** -428/1** 155/1** -222/1** 1    توجه آگاه

 211/1** 111/1 115/1* 252/1** 221/1 511/1** 189/1 121/1 182/1* 215/1 -222/1** 1     انزوا

 119/1 125/1 -112/1 -219/1** -211/1 -481/1** -211/1** -414/1** -419/1** -281/1** 1      مهربانی

ترس 

 تعامل
      1 **185/1 **118/1 **122/1 **449/1 **221/1 **218/1 114/1 121/1- 182/1- 

ترس 

 موقعیت
       1 **292/1 **145/1 **422/1 **221/1 **222/1 112/1 128/1- 199/1- 

اجتناب 

 تعامل
        1 **941/1 **222/1 111/1 **251/1 159/1 128/1- 112/1 

اجتناب 

 موقعیت
         1 **121/1 **219/1 **224/1 182/1 122/1- 112/1 

 -212/1** 124/1* 214/1** 545/1 428/1** 1           نگرانی

 -149/1* 112/1 281/1** 212/1 1            انتقادگری

 -115/1 114/1* 291/1** 1             تردید

 -119/1 215/1** 1              انتظارات

 225/1** 1               معیارها

 1                نظم
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 ساختاری مدل برازش هایشاخص :3جدول 

 مقدار  پذیرشدامنه قابل  شاخص برازندگی

 28/229  -  (2χدو )خی

 81/1  81/1تر از بزرگ  (TLIلوییس ) -شاخص توکر

 81/1  81/1تر از بزرگ  (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 82/1  81/1تر از بزرگ  (IFIشاخص برازندگی فزاینده )

 81/1  81/1تر از بزرگ  (RFIشاخص برازندگی نسبی )

 81/1  81/1تر از بزرگ  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 192/1  1/1تر از کم  (SRMRاستانداردشده ) ماندهباقیریشه میانگین مربعات 

 11/1  19/1تر از کم  (RMSEAریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب )

 

-گری میبر عالئم اضطراب اجتماعی را واسطه گراییکمال نقشدر مدل فرضی، شفقت به خود،     

عالئم اضطراب  درشفقت به خود  ود نقش دارد ور شفقت به خد گراییکمالکند. به این صورت که 

شود. یمشاهده م 2های برازش مربوط به این مدل در جدول . شاخصکندنقش ایفا میاجتماعی 

 برازش بسیار مناسب مدل فرضی است. دهندهنشانهای ، سایر شاخصRMSEAشاخص  جزبه
 

 
 استاندارد بیهمراه با ضرا یفرض یمدل ساختار :1شکل 
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با  گراییکمالکشد. مدل ساختاری فرضی را به همراه ضرایب استاندارد به تصویر می 1شکل     

 چنینهم. ارتباط دارد شفقت به خود و اضطراب اجتماعیا ب -22/1و  -28/1د ضرایب استاندار

در سطح  هاارتباط. تمامی ی همبستگی دارداضطراب اجتماع اب 21/1با ضریب استاندارد  گراییکمال

111/1>P است. دارمعنی 

قت به خود، گری شفگرایی بر اضطراب اجتماعی با میانجیکمال غیرمستقیم تأثیربرای بررسی     

ها های آن( در نظر گرفتیم که توسط زیرمقیاسlatentهای مکنون )متغیر عنوانبهاین سه متغیر را 

 طورهماندهد. این مدل فرضی را نشان می 1متغیرهای مشاهده شده( تعریف شوند. شکل  عنوانبه)

بینی عی را پیشمستقیم اضطراب اجتما صورتبهگرایی شود، کمالکه در این شکل مشاهده می

از طریق کاهش شفقت به خود، باعث افزایش اضطراب  غیرمستقیم صورتبهبر آن کند و عالوهمی

همراه نیز )به غیرمستقیمو ضرایب اثر  1شود. ضرایب استاندارد اثر مستقیم در شکل اجتماعی می

 .اندآمده 2درصدی( در جدول  85ی اطمینان فاصله
 

 یدل فرضم یانجیاثرات م :4جدول 

 ایمسیر واسطه

 گراییکمال 
↓ 

 شفقت به خود
↓ 

 اضطراب اجتماعی

 -19/1  ضریب غیراستاندارد

 -121/1  ضریب استاندارد

 حدود
 بوت استرپ

اطمینان استاندارد شده در  هایفاصله)
 (% 85سطح اطمینان 

 -122/1  حد باال

 حد پایین
 

411/-1 

 118/1  خطای استاندارد

 121/1  یدارمعنیسطح 
 

از آزمون بوت استرپ استفاده شد. بوت استرپ  ایروابط واسطه یابیارز یدر مطالعه حاضر برا    

یمعن یابی. ارزآوردیفراهم م میرمستقیاثرات غ یابیارز یروش را برا نترییو منطق نیقدرتمندتر

و  دارییسطوح معن کرد. روش اول با مراجعه به یبررس قیبه دو طر توانیروابط را م نیا داری

 یبرا %85 نانیبا فاصله اطم نییحد باال و پا کهدرصورتی. نانیاطم هایفاصله یروش دوم با بررس

 نیا نیمقدار صفر ب یبه عبارت ای( و یهر دو منف ایهر دو مثبت باشند )هم عالمت  ایواسطه ریمس

 است. دارمعنی p>15/1در سطح  موردنظر ریمس ردیدو حد قرار نگ
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دهد. براساس مندرجات این یا میانجی را برای مدل فرضی نشان می غیرمستقیماثرات  4جدول     

گری شفقت به خود دارای ضریب استاندارد ر اضطراب اجتماعی با واسطهد گراییکمالنقش جدول 

121/1- (121/1=p.است ) 

 

 گیریبحث و نتیجه

، با افزایش میزان دیگرعبارتبهد دارد؛ مثبت وجو ارتباطگرایی و اضطراب اجتماعی کمال میان

 یهاپژوهش جیبا نتا افتهی نیا. یابدطراب اجتماعی نیز افزایش میهای اضگرایی، نشانهکمال

)شیکاتانی و همکاران،  ،(2114 ت،ی)فلت و هو (،2112(، )آلدن و همکاران، 1892)اسچلنکر و لری، 

، طرفیب) یداخل لعاتو در مطا (2111مکاران، و ه یوبای)ن و (2112)گیبز و همکاران،  (،2112

 (1285)شیرمحمدی و همکاران،  و (1282 ،و همکاران یاسلم)، (1298، جوادیحکیمو  شعیری

 دارد. ییهمسو

و اضطراب  ییگراکه کمال یعامل مشترک نیتریقوو  نیترمهم احتماالً ،یپژوهش اتیادب طبق    

به  لیتما شکلاست که به  یمنف یابیترس از ارز یسازه ،کشاندیم گریکدی سویبهرا  یاجتماع

گردد یمشخص م یشخو یهاییناتوا یدرباره یتیکفایب حسو  انگریمطلوب در د یاثرگذار

 .(1282و همکاران،  یاسلم)

تواند احتمال ارتباط آن را با گرایی که میبخش از مفهوم کمال رسد آنچنین به نظر میهم    

 یان، از می دیگرط است؛ به سخنوبمدار مرگرایی جامعهبیین کند، به کمالاعی بهتر تاضطراب اجتم

گرایی به میان آمد، افراد کمال مفهومی نظری از ی که طبق پیشینهگوناگون ها و ابعادبندیتقسیم

، در (1881هویت و فلت، فرد )دیگران برای کامل بودن  انتظارمدار، به دلیل گرای از نوع جامعهکمال

مثبت  جوانبی دهندهکه بیشتر بازتاب مداردیگرمدار و خویشتنگرای از نوع مقایسه با افراد کمال

که این تعریف  (1881فراست و همکاران، دارند )، از ارزیابی منفی دیگران هراس گرایی هستندکمال

ی مرکزی تواند در راستای این نکته که احساس مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن در افراد، هستهمی

 (.1885، 1، ژاستر، هوپ و ماتیاهیمبرگباشد )ها در تدوین اضطراب اجتماعی است، نظریه

گرایی باالیی از کمال سطحکه ایگونهبهدارد.  منفی خود ارتباط معناداربهگرایی با شفقتکمال    

خود، با بهبا افزایش میزان شفقت دیگر سخن،دارد؛ به  در پیخود را بهپایینی از شفقت میزان

(، 2112نف )های هستیم؛ این یافته با پژوهش مواجهگرایی افراد کمال میزاناحتمال باالی کاهش 

، (2112، به نقل از گیلبرت، 2118وونک )، نف و (1282سراوانی،  نباتی ، به نقل از2111براون )

 باشد.( همسو می2112آدامز )( و مهر و 2112شارپ )بارنت و 

گرایی، عواملی مانند ترس از شکست و نیز دنبال کردن کمالمتغیر شناسی ی سببدر هسته    

کند، نرم می وپنجهدستانگار با نوعی جبر ناخواسته  شخصکه ایگونهبهی اهداف رحمانهبی
                                                           
1. Heimberg, R. G., Juster, H. R., Hope, D. A., Mattia, J. I. 
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حاکی از آن  ، مطالعاتسوآنشود فرد خویش را به ستوه بیاورد. از جود دارند که باعث میو وضوحبه

 چراکهترند، خودشان مهربان خورند، نسبت بازمانی که شکست می ورزاست که افراد خودشفقت

که در مورد  ازآنچهست بخشی از تجربیات انسان است و به نسبت زمانی که دانند شکها میآن

 عنوانبههایشان به شکستگذاری خود بترسند، شود، در ارزشها گفته میشان به آنلکرد منفیعم

ی مهر و گفتهگرا با توجه به در افراد کمال کهدرصورتی؛ کنندنگاه می رشد و یادگیریفرصتی برای 

 حساببهزگار گرایی ناسای مرکزی کمالدارندهیک عامل نگه عنوانبهانتقاد از خود  (2112آدامز )

 .آیدمی

ی که صورتبه؛ استمنفی  معنادارخود دارای ارتباط بهاضطراب اجتماعی با شفقتاز سوی دیگر،     

یابد و خود در افراد کاهش میبههای اضطراب اجتماعی میزان شفقتتوان گفت با افزایش نشانهمی

ها کاهش یابد. این اضطراب اجتماعی آن میزان زیاد احتمالبهخود در افراد، بهقتنیز با افزایش شف

(، )ورنر و 1282به نقل از ظهرابی، ، 2111، )هافمن، (2112)نف، های یافته همسو با پژوهش

، 1گیسلرو  گابی (، )ایورت2119)گیل و همکاران،  ،(2114(، )پاتر و همکاران، 2112همکاران، 

 باشد.( می2112، 2واتسون، ژو و نورباال ،قربانی) یداخل( و با پژوهش 2119، 2(، )النگ و نف2119

در مقایسه مشخص شد که افراد دارای اضطراب اجتماعی (، 2112همکاران )رنر و و تحقیقبا توجه  

ورزی با شدت اضطراب دهند و خودشفقتمی گزارشتری را ورزی پایینافراد سالم، خودشفقت با

از ؛ مرتبط استر افراد دارای اضطراب اجتماعی، است و با ترس از ارزیابی شدن د در ارتباطاجتماعی 

ی مرکزی تعریف اضطراب اجتماعی به (، هسته1885همکاران )ی هیمبرگ و سوی دیگر به گفته

خود از نظر توجه بهتوان گفت، شفقتزیاد می احتمالبهبنابراین ؛ استترس از ارزیابی منفی مربوط 

اضطراب اجتماعی قرار  برابرابجای خود با دیگران، در ی نمثبت نامشروط به خویشتن و عدم مقایسه

نف ی به گفته این سخن باید تائیددارد و این دو مفهوم ارتباط منفی زیادی با یکدیگر دارند و در 

، پادزهر های شناختیمشکالت اجتماعی و سوگیریی ( بسنده کرد که معتقد است در سایه2112)

 خود است.بهاضطراب اجتماعی، شفقت منطقی برای افراد مبتال به اختالل

خود در قالب بهگرایی و شفقتنتایج پژوهش نشان داد که در مدل ارائه شده، کمال طورکلیبه    

(، 2114همکاران )و  4پژوهش پاترکه با  بینی کنندتوانند اضطراب اجتماعی را پیشیک الگو، می

نفس در ارتباط ای عزّتنقش واسطه ین پژوهش،؛ همسو با اترین و بیشترین همسویی را داردنزدیک

کاهش  یواسطهبهمدار گرایی جامعهگرایی و اضطراب اجتماعی حاکی از آن بود که کمالمیان کمال

)اسلمی و همکاران،  گرددآموزان منجر مینفس به ایجاد اضطراب اجتماعی باال در دانشمتغیّر عزّت

1282.) 

                                                           
1. Ewert, C., Gaube, B., & Geisler, F. C. M. 

2. Long, P., & Neff, K. D. 

3. Ghorbani, N. Watson, P. J. Zhuo, C. & Norballa, F. 

4. Potter, R. F., Yar, K., Francis, A. J., & Schuster, S. 
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خود ضریب مستقیم بهشان داد که با وارد کردن متغیر شفقتنتایج پژوهش حاضر نیز ن    

تواند بر گرایی به دو صورت می، کمالدیگرعبارتیبهگرایی به اضطراب اجتماعی کاهش یافت. کمال

خود. در خصوص بهای شفقتی مستقیم و دوم با واسطهگذارد؛ اول به شیوه تأثیراضطراب اجتماعی 

ای اما در خصوص نقش واسطه شده استاضطراب اجتماعی بحث  گرایی براثر مستقیم کمال

خود بر اضطراب بهای شفقتگرایی با نقش واسطهها نشان دادند که کمالخود، یافتهبهشفقت

باشد. منفی می صورتبه تأثیرها نشان دادند که جهت این چنین یافتهگذارد؛ هممی تأثیراجتماعی 

خود به ایجاد اضطراب اجتماعی منجر بهکاهش شفقت یواسطههبگرایی به این صورت که کمال

خود با اضطراب اجتماعی ارتباط معناداری دارند و در سطوح بهگرایی و شفقتشود؛ بنابراین کمالمی

خود کمتری بهگرایی که میزان شفقتبینی کنند. افراد کمالتوانند اضطراب اجتماعی را پیشباال می

مهر و ) جینتاکنند که این یافته همسو با ، سطوح باالتری از اضطراب را تحمل میکنندرا تجربه می

تر ( و از همه نزدیک2112(، )شیرمحمدی و همکاران، 1282(، )اسلمی و همکاران، 2112آدامز، 

توان به چند نکته اشاره کرد: نخست . در تبیین این یافته میباشدمی( 2114پاتر و همکاران، )

یک ساختار  عنوانبهگرایی ( نشان دادند کمال2111) 1، وید و شافرانکه ایگان طورنهما کهاین

ها و و کاهش نشانه همراه است شناختیروانهای ای از آسیبفراتشخیصی است که با طیف گسترده

خود و در نتیجه کاهش اضطراب اجتماعی اهمیت دارد؛ بههای مربوط به آن، در افزایش شفقتآسیب

به  با توجهنیست، بلکه  شناختیروانهای ی مستقل آسیبکنندهبینیخود، پیشبهشفقت کهینادوم 

گرایی کمال کهاینوم انجی را در اکثر اختالالت دارد؛ سهایی که گفته شده است، نقش میپژوهش

ری و فیراشود )خود در افراد میبهماهیتی منفی و ناسازگارانه دارد و این امر باعث کاهش شفقت

افراد مبتال به مشکالت روانی، مانند اضطراب اجتماعی،  که ازآنجا کهاینم (؛ چهار2112همکاران، 

از خود  دتـشبهین دارند، ـو مراقبت پای تیـدوسنوعای مملو از استرس زیاد و یا اغلب پیشینه

رای این افراد بسیار و ب باشندمییا از خود متنفر  برندمیگرایی( رنج )عنصری از کمال گریانتقاد

(، 2112گیلبرت و پراکتر، باشند )سخت است که مهربانی دیگران را قبول کنند و یا با خود مهربان 

همکاران تواند نقش پررنگی در این زمینه داشته باشد؛ در این راستا لری و شفقت به خود می

 به اضطراب اجتماعی با (، نشان دادند که افراد مبتال2119، به نقل از گیل و همکاران، 2111)

اصلی این افراد  یهایژگیودقیق که یکی از  هایخودارزیابیسطوح باالتری از شفقت به خود، در 

توانند با وضعیت موجود و تجارب مربوط به اجتناب کنار بیایند و این موضوع نشان است، بهتر می

ویی با رویدادهای منفی بین فردی ای مهم، به هنگام رویارخود یک سبک مقابلهبهدهد که شفقتمی

دهد که شفقت به خود با بسیاری از فواید ادبیات تحقیقی نشان می کهاینو در نهایت  باشدمی

گیلبرت، است )شده یک ساختار مهم در سالمت روان مطرح  عنوانبهمرتبط است و  شناختیروان

خود بهتواند در پدیدایی شفقتمی(؛ از سوی دیگر باید اشاره کرد که عامل بسیار مهمی که 2114
                                                           
1. Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. 
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، (2112، به نقل از گیلبرت، 2115) لبرتیگاست.  1های نخستین زندگی، تجربهداشته باشدنقش 

شود، به این خود تا حدود زیادی از سیستم دلبستگی شخص ناشی میبهاعتقاد دارد که شفقت

ی مراقبین گرانهوابط حمایتاند و از رصورت که اشخاصی که در شرایط و محیط ایمن رشد کرده

شوند. گرانه، توانمند میکننده و شفقتمراقبت صورتبهخود برخوردارند، در برقراری ارتباط با خود 

 در معرضاند و در مقابل، اشخاصی که در شرایط و محیط ناامن، تهدیدکننده یا پراسترس رشد کرده

اند، به رفتارهای خودانتقادگرانه، گرایش انتقاد مداوم و پرخاشگری از سوی مراقبین خود بوده

(. همچنین پژوهشگران مشاهده کردند که روابط مادری 2112گیلبرت و پراکتر، دارند )بیشتری 

نف و دارد )، ارتباط منفی خود در افراد جوانبهانتقادگرانه و نیز روابط خانوادگی پراسترس با شفقت

شفقت به  تأثیرای دیگر که از سوی دیگر در مطالعه(، 1285؛ به نقل از گیلبرت، 2111گری، مک

فاصله قرار گرفت، شفقت به خود، شرم و استرس کمتری را بال موردبررسیخود بر ارزیابی اجتماعی 

زای اجتماعی را شود که فرد، آن عامل استرسو باعث می کندمیبینی زا، پیشبعد از عامل استرس

خود بهتوان از شفقتمی روازاین(؛ 2119و همکاران، ایورت کند ) کننده است، ارزیابیدکه کمتر تهدی

 گرایی و اضطراب اجتماعی جهت تنظیم این ارتباط استفاده کرد.پلی میان کمال عنوانبه

 تأثیرگذارترین علل یکی از مهم عنوانبهتواند گرایی میکمال های پیشگیرانهی فعّالیتدر گستره    

ی فرزندپروری در محیط غیربالینی و خود باشد، بنابراین توجه به شیوهبهشفقت بر اضطراب اجتماعی

ای نقش واسطه تائیدبا توجه به  تغییر الگوی مراجعان در محیط بالینی ضرورت دارد؛ همچنین

آید، به می حساببهای مثبت و کارآمد در روانشناسی بالینی هکه همواره ساز خودبهمتغیّر شفقت

مدّنظر این سازه جهت کاهش  مداخالت ها وشود که از مهارتصّصین امر پیشنهاد میتمام متخ

های این از محدودیت های اضطراب اجتماعی، اقدام کنند.گرایی و در نتیجه کاهش نشانهایجاد کمال

تنها نه هابه دلیل کنترل نشدن آزمودنی بود که پژوهش، استفاده از ابزار خودگزارشی پرسشنامه

ها، آزمودنی شناختیروانو  یتیشخصهای پذیر نیست، بلکه ویژگیامکان سادگیبهیم نتایج تعم

 یذهن یخستگممکن است  ابزارها یاجرا یهمزمان. نگرفته استیا کنترل دقیق قرار  موردتوجه

در تعمیم نتایج آن باید جانب  روازاین. او را در پی داشته باشدکاهش دقّت  ی و در نتیجهآزمودن

های بعدی، باید از ابزارها و فنون متفاوت و البته موازی در پژوهش روازاین حتیاط را رعایت کرد.ا

 .های پژوهش حاضر مقایسه گردندو سپس نتایج حاصل با یافته جسته شودسود 

 

 تشکر و قدردانی

د، صمیمانه هایی که در انجام این پژوهش، با پژوهشگران همکاری کردنی آزمودنیدر پایان، از کلیه

 گردد.تشکر و قدردانی می

                                                           
1. early family experiences 
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