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 1400، پاییز سال 14، شماره 10دوره 

های اختالل اضطراب اجتماعی با واسطه  توجه متمرکز بر خود و نشانه کانون رابطه بررسی

 نشخوار فکری 

 
 3نیان بانه جورفسا ،2ک اپ یه ضرا ،*1ورپ  لیع ماسا لیخل

 

 

 چکيده 
از ارزعابی   شطانندیی رر آن تاس   هلیدی  آ ر اسط  هه  عگییاختاللی شطاع    رن  اجتماعی  اضطراا   :زمينه و هدفپيش

هانون توجه   بین  رابره  رر نیانجی نشطووار فکای  نقش بارسطی  هدف  با  حاضطا  های اجتماعی   عملکار اسط   نرالعهنوقعی 
پگ هش حاضطا به ر   طاح  :  کار  مواد و روش  یاف  انجام  اجتماعی  اضطراا  اختالل  هاینشطانه  شطد    نتماهز با خور

ییای رر رستاس تعدار نمونهبور هه به شیوه    1398توصیفی   جانعه آناری شانل هلیه رانشجوعان رانشگاه تباعز رر سال 
 (1997چانبلس   یالس )  ، هانون توجه(2000هانور   همکاران )  های اضراا  اجتماعینفا انتوا  شدند  پاسشنانه 296

با اسطتفاره از آنار توصطیفی    هارارهابزار پگ هش نورر اسطتفاره قاار یاف      به عنوان( 1991ر  )هوهسطما   نا  نشطووار فکای 
:  هاافتهي   تحلیل قاار یاف  عهتجز  نعارال  سطاختاری نورر   )نیانگین   انحااف نعیار(، آزنون ضطاع  همبسطتگی پیاسطون

  ندل    رار نشطان نعناراری    نسطتقی   رابره  اجتماعی  اضطراا   اختالل  هاینشطانه  با توجه نعروف به خور   نشطووار فکای
  های نشططانه   توجه نعروف به خور بین رابره  تواندنی نشططووار فکای هه  رار  نشططان( SEM) سططاختاری  نعارال  سططازی
تواند با رهد هه نشطووار فکای نی  نتاع  نشطان نی:  یريگجهيبحث و نت   هنند  یاینیانجی را اجتماعی  اضطراا  اختالل

ها را عن اعن عافتهبناباا  ،ها بیفزاعدرابره توجه نعروف به خور   نشططانه های اضططراا  اجتماعی ااا راشططته   با شططد  آن
 توان رر انا نداخله بکار یاف  نی

 اختالل اضراا  اجتماعی، هانون توجه، نشووار فکای ها:واژه  کليد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   رانشیار یا ه ر انشناسی، رانشکده علوم تابیتی   ر انشناسی، رانشگاه تباعز، تباعز، اعاان 1

 ( khalil_sma@yahoo.com نسئول عسنده)نو
    عاانا  عز،تبا عز،رانشگاه تبا ی،  ر انشناس یتیرانشکده علوم تاب  ی،یا ه ر انشناس ی،ر انشناس یرهتاا ی رانشجو 2
 هتاای ر انشناسی، یا ه ر انشناسی، رانشکده علوم تابیتی   ر انشناسی، رانشگاه تباعز، تباعز، اعاان ر 3
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 دمهقم 

ی اصلی هار ر  از نشوصهاختالال  اضراابی به شمار نیرر بین   ر نین اختالل شطاع   1(SAD) اجتماعی  اضطراا  اختالل

 قاار  نوشططکافی نورر رعگاان توسطط  فار آن رر هه عملکاری اسطط   عا  اجتماعی  هاینوقعی   از اجتنا    اعن اختالل تاس

 شطناختی   عگیی  اجتماعی  اضطراا  رر رعگاان توسط  ننفی  ارزعابی از تاس ( 2013  آناعکا،  ر انپزشطکی انجمن)  ییارنی

  ننفی   بازخورر  غیا  رر  یاهی  حتی  اجتماعی،  هاینوقعی  افاار نبتال به اضطططراا  اجتمطاعی رر   ر ربه شطططمطار نی  نهمی

بوشطد    بهبور اعن افاار را اجتماعی اضطراا  توانداغل  نمی نثب  نیز یاهی بازخوررهای هسطتند، حتی نضطرا  رعگاان،

  نانند  شطناختی  سطوییای   عگه به) اجتماعی  اطالعا  پاراز  رر نوجور  یهاتفا   SAD  غال   شطناختی  یهاندلبااسطاس 

 اختالل   حفظ    اعجار  رر اساسی  نقشی اسط  نمکن اجتماعی نضطرا  افاار  رر(  اجااعی  عملکارهای    حافظه تفسطیا، توجه،

  تأایا  تح   توجه  (SAD) اجتماعی  اضطراا   اختالل اند هه ررشطناختی نشطان راره  هایبه عنوان نثال، ندل   باشطند  راشطته

ها ننجا به تدا م اضططراا  اجتماعی   به طور بالقوه    اعن سططوییای (2001  ،2هالرک)  ییاندنی قاار ناسططازیارانه  الگوهای

های اجتماعی با افکار    افاار نضططرا  اجتماعی رر طی نوقعی (2014  ،3راپی    با ز  عچ  هاعمباگ،)یارند  آغازیا آن نی

هنند  سطوییای ننفی، خورتصطوعاسطازی ننفی از رعد نا ا   احسطاسطا  بدنی ناخوشطاعند نانند تپش قل    تعاعک تماهز نی

  اطالعا   به  وابیانت  طور به  هاآن هه اییونه رر اضططراا  اجتماعی نقش اسططاسططی رارر، به  ،توجه به تهدعدهای اجتماعی

   ( 1997 هیمباگ،    راپی  ؛1995  لز،     هالرک)هنند نی توجه  تهدعدآنیز

  بطه   توجطه  شطططانطل  هطه  ،4(SFA)  نعروف بطه خور  توان از آن نطام بار عبطار  اسططط  از؛ توجطههطه نی  فاآعنطد نه  توجطه  ر  

  توجه     ها   حاال  هیجانی اسط بدنی، شطناخ   احسطاسطا   ننفی،  تصطوعاسطازی خور  ننفی،  افکار  نانند  رر نی  هاینشطانه

رر   ( 1990 اعنگاام،)اسططط   رعگاان  ننفی  هایارزعابی  ناننطد  نحیری  تهطدعدهای  شطططانل  هه  ،5(OFA) رعگای  نعروف به

 اق ، توجه نعروف به خور، آیاهی از اطالعا  تولید شططده رر نی رر نقابل آیاهی از اطالعا  تولید شططده بیا نی از طاعک 

شطوند، تماعل رارند  شطور هه هایاه افاار نضطرا  اجتماعی  ارر نوقعی  اجتماعی نیهای حسطی اسط   تصطور نیهییاند

(  2018های رر نی ناننطد تحاع،، رفتطار، افکطار، احسطططاسطططا  عا  اها نعروف هننطد )نوگ   بارلی،  توجه خور را به جنبطه

مچنین احسطططاسطططا ، افکار   عالی  فیزعولوبع، نابو  به آیاهی از نماعش ذهنی ننفی از خور   ه ،توجه نعروف به خور

( ا هار راشطططتند هه نیزان باالی توجه نعروف به خور، 1995رهد  به عنوان نثال، هالرک    لز )اضطططراا  را افزاعش نی

را هاهش  تواناعی پاراز  بازخورر نثب  بیا نی عا اطالعاتی هه نمکن اس  ننجا به نار ر شناختن با رهای ناهارآند شور 

 رهد نی

رهد بهبور توجه نعروف به خور از طاعک نداخال  با هاهش اضطراا  اجتماعی ارتبا  شطواهدی  جور رارر هه نشطان نی

(  2021هالرک،       چیو،  ؛ لی،2019،  6نورعنطا     انلکمط   ؛ هطانپمن،1997؛   ری، چمبلس   یالس،  2000رارر )هطافمن،  

شططور افاار به شططور   باعم نینعروف به خور ننجا به اعجار عا افزاعش اضططراا  نیبنابااعن فاض با اعن اسطط  هه توجه  

های ننفی خور   عملکارشطان اعتمار هنند  عال ه با اعن، توجه زعار نعروف به رلیل عدم  جور تجابه اصطالحی، به ارزعابی

آنیز تکالیف  وجه باای ندعاع  نوفقی تواند اااا  نوابی با عملکار اجتماعی راشطططته باشطططد زعاا  افی  نناب  تخور نی

 عابد هاهش نی

     راپی  ؛1990 اعنگاام، ؛1995   لز،    ؛ هالرک2004 ننسططل،      اتکینز  به عنوان نثال، هار ی،)به طور هلی، اربیا  نظای 

 اهمی  به  راند  نی  ر انی  شطناسطیآسطی  نوتلف اشطکال  بین رر  نتدا ل توجه نعروف به خور را ر ندی (1997  هاعمباگ،

   ن،  ؛ لین،2002)به عنوان نثال، سطپا ر   اسطتپا،    نرالعا  تجابی از   سطیعی  طیف  رارر  اشطاره  اجتماعی  اضطراا  رر آن

 بحم اعن ( نیز از1393نحمدی،  پور، نظای   علی؛ اسطماعیل2020هالعن،      بااعان   ؛ فیسطاک،2021زلونوزعکا،     ا   هیان،
 

1 Social anxiety disorder (SAD) 
2 Clark 
3 Heimberg, Brozovich, & Rapee 

4 self-focused attention (SFA) 
5 other-focused attention (OFA) 
6Kampmann, Emmelkamp, & Morina 
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  قضططا تی خور    ضططعیف عا عدم نوفقی   عملکار  اجتماعی،  اضططراا   افزاعش  با نعروف به خور توجه هه  هندنی  پشططتیبانی

تاعن اشطکال ای رر پی رارر  ناسطازیارانهاسط   تماعل به توجه نعروف به خور پیاندهای سطازیارانه   ناسطازیارانه همااه  ننفی

  هوهسما، -نولن)عا نوعی تفکا تکااری رر نورر عالی  آشفتگی، علل، پیاند   نفاهی  آن اس   1تماهز به خور، نشووار فکای

 هه افااری  رهدنی نشططان هه رارر ای  جوریسططتاره  از طافی، شططواهد  ( 2008   اتکینز،  ؛2008  لیوبونیاسططکی،      عسططکو

؛ 2004راپی،      ییاند )ابو نی قاار  ارر عد  از  پس  فکای  نشطططووار  از  باالعی سطططروح رر  رارند،  باالعی  اجتماعی  اضطططراا 

ننفی   شطد    فکای  نشطووار  (2019راپی،       اعوی  ن،  ؛   نگ،2018ابو ،      راپی،  ؛ نورعنی،2007رعکتور،     هوسطوهی،

 رفتار  نوار، نصططافءسططو  اختالل خوررن، خور، به آسططی   جمله از  ر انی، شططناسططیآسططی  نوتلف اشططکال  با  خلک ننفی

 ( 2008  اتکینز،  ؛2004 هوهسما،-نولن) سانحه همااه اس  از  پس استاس   پاخاشگاانه

  طوالنی نطد    نکار بطه   توجطه     آشطططفتگی  عط،  نشطططووار فکای بطه عنوان تماهز اجبطاریونطه توجطه عط، فار با عالی    علطل

      احسططاسططا   شططو ، خور نورر رر یذشططته  هنندهناراح  تجار     بد  احسططاسططا   با هه  اسطط   شططده پیاندهاعش تعاعف

  پذعای آسططی   عانل ع، عنوان به اییسططتاره طور به فکای  نشططووار(   2008  اتکینز،) رارر  تماهز  شططوصططی  هاینگاانی

تدا م اختالال     با ز اسط    به رلیل نقشطی هه رر یافته  قاار  پگ هش افسطاریی نورر باای  ایزنینه  عنوان به    شطناختی

       اتکینز  ؛2000هوهسطما،  –شطناختی فااتشطویصطی باشطد )نولن شطور ع، فااعند آسطی ر انپزشطکی رارر تصطور نینتعدر  

  اجتماعی   اضطراا  رر فکای  نشطووار   هه توجه نعروف به خور  رهد(  اربیا  نراح شطده نشطان نی2014هوهسطما،  -نولن

 اعن  هطاینکطانیزم  نورر  رر  نحطد ری  هطایال، پگ هشبطا اعن حط  ،(1997  هیمباگ،     راپی  ؛1995   لز،     هالرک)  رارر  نقش

زاعی باای باخی اختالال  با توجه به پیاند نشطووار فکای   اهمی  ررک آن رر آسطی   رارر  جور  فااعندها به طور همزنان

تأایایذار باشطد  های اختالل اضطراا  اجتماعی شطور، نشطووار فکای با رابره توجه نعروف به خور   شطد  نشطانهتصطور نی

فکای اسط     نشطووار  اسطره  با  اجتماعی  اضطراا    خور با نتماهز  توجه  هانون  رابره بااعن اسطاس هدف اعن نرالعه بارسطی

 تواند رر انا نداخله رر نظا یافته شور   نتاع  حاصل از چنین نرالعاتی نی

 مواد و روش کار

 1398پگ هش حاضطا از نو  توصطیفی بور  جانعه آناری شطانل هلیه رانشطجوعان رانشطگاه تباعز رر نیمه ا ل سطال تحصطیلی 

حج  نمونه رر اعن پگ هش با رر نظا یافتن ییای رر رسطتاس اسطتفاره شطد   ی نمونهها از شطیوهآ ری رارهبور  باای جم 

نتغیا باشطططد، حج   15تا   10نتغیا( بین   8ندل )رر اعن پگ هش   حداقل حج  نورر نیاز هنگانی هه نتغیاهای نشطططهور

نفا رر نظا یافته شططد هه با حذف   350(؛ رر اعن نرالعه هل نمونه 2015هالعن،  نفا باشططد ) 400تا   200نمونه باعد بین  

یا ه نمونه  های رنویاافی،از جمله  عگیی  پاسطشطنانه  ارر تحلیل شطد   296های  ی نود   رر نهاع  رارههاپاسطشطنانه

شطانل سطن، جنسطی    نقر  تحصطیلی اب  شطده اسط   به ننظور رعاع  اخالش پگ هش، ضطمن آیاهی رارن به تمانی افاار 

  پگ هش،  رر شاه  بورن  اختیاری  نرالعه، نورر   احدهای از  آیاهانه  رضاع  هس  هننده رر زنینه اهداف پگ هش  شاه 

  تماعل،   صطور  رر  نتاع  رارن قاار  اختیار  رر    سطااال  به  پاسط  بورن  ضطار  د نب  نرالعه، نحانانه بورن نتاع ، از  خا ج حک

هلیه نااحل انجام تحقیک، نالحظا  اخالقی رعاع  شططد  افااری  ارر نرالعه شططدند هه عالقه   تماعل به  رر   شططد اشططاره

ای باای یونه نوارج   هزعنههیچها سطاره   فاقد هایونه ضطاری باای فار بور    نانهشطاه  رر نرالعه را راشطتند  پاسطش

ها، فار تماعلی باای ارانه همکاری نداشط ، نمانعتی  هه رر خالل تکمیل پاسطشطنانههنندیان رر بانداشط ؛ ررصطورتیشطاه 

 آند به عمل نمی

ل  های ناهزی   پااهندیی آنار توصطیفی شطان ارر شطد   با شطاخ  23نسطوه   SPSSآ ری شطده به نام افزار  های جم راره

تجزعه   تحلیل شططد، همچنین به ننظور بارسططی با ر   تحلیل نسططیا  فاا انی، نیانگین   انحااف نعیار   آنار اسططتنباطی 

  استفاره شد  18نسوه  AMOSافزار اعموس یای نتغیاهای پگ هش از نامنیانجی

 ابزار پژوهش

 
1 Rumination 
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( به ننظور ارزعابی  2000توسط  هانور   همکاران )پاسطشطنانه اضطراا  اجتماعی نوسطتین بار    :1مقياس اضططراب اجتماعی

یوعه رارر  اعن پاسطشطنانه رارای   17اعن پاسطشطنانه ع، نقیاس خور سطنجی اسط  هه   اضطراا  اجتماعی تهیه شطده اسط 

های  یوعه(   نشطانه  7یوعه(، اجتنا  از نوقعی  اجتماعی )  6سطه خاره نقیاس اسط  هه شطانل: تاس از نوقعی  اجتماعی )

)خیلی زعار(    4ای از صطفا )به هیچ  جه( تا  ها ر ی نقیاس لیکا  پن  ررجهباشطد  یوعهیوعه( نی 4وبع، اضطراا  )فیزعول

آلفای  ،78/0-89/0های با تشطوی  اختالل اضطراا  اجتماعی  شطوند  پاعاعی بازآزناعی اعن پاسطشطنانه رر یا هپاسط  راره نی

، 89/0های فیزعولوبع، به تاتی  های تاس، اجتنا    نشطططانهه نقیطاس  باای خار 94/0ها نبطا  هل رر ع، یا ه بهنجطار 

اند هه نقیاس اضطراا  اجتماعی ابزاری پاعا اسط  هه از ابا  رر نی  ها نشطان رارهیزار  شطده اسط   عافته 80/0   91/0

 P<001/0ح با نماه هل رر سططر  ی اعاانیهانمونهرر   های پاسططشططنانهخوبی باخوررار اسطط   همبسططتگی ت، ت، یوعه

های پاسطشطنانه از همسطانی الزم باخوررار بوره  بوره اسط    همچنین یوعه  378/0-708/0رار   راننه اعن ضطااع  از نعنی

های فیزعولوبع، به های تاس، اجتنا    نشططانهآلفای ها نبا  ها هدام از نولفه  رر اعن نرالعه  ( 2017حسططنوند، اسطط  )

 بدس  آند  75/0ها نبا  هل    آلفای  68/0   78/0، 70/0تاتی  

های خلقی ننفی  اعن نقیاس  اهنش   ( تد عن شطد1991اعن پاسطشطنانه توسط  هوهسطما   نار  )  :2مقياس نشطخوار فکری

(   نشطططووار  Reflection(، تطانطل )Depressionررفکا فا رفتن )  خاره نقیطاس    سطططهرهطد   از را نورر ارزعطابی قاار نی

(Brooding )  ررجه ای از  4سوالهای آن با ر ی ع، نقیاس    عبار  اس  هه 22  اعن پاسشنانه شانل  اسط تشطکیل شطده

( ضطاع  پاعاعی پاسطشطنانه  2010نگار   همکاران )باقای  اعاانرر    شطوریذاری نینماه)تقاعباَ همیشطه(   4)تقاعباً هایز( تا   1

  ر اعی پاسطشطنانه از طاعک همبسطته هارن با   آ ررندبه رسط    89/0   92/0  باای ابعار    90/0به ر   آلفای ها نبا   

رهد از ر اعی باالعی باخوررار  یزار  شطد هه نشطان نیرار نعنی 001/0رر سطرح  65/0پاسطشطنانه با رهای فااشطناختی 

سطشطنانه  به رسط  آند هه نشطان از پاعاعی باالی پا  80/0اسط   رر پگ هشطی ضطاع  پاعاعی پاسطشطنانه با ر   آلفای ها نبا   

   بدس  آند  90/0رر نرالعه حاضا آلفای ها نبا     راش 

اسط       سطاال 10( سطاخته شطد، رارای 1997اعن پاسطشطنانه هه توسط    ری، چانبلس   یالس )پرسطشطنامه کانون توجه:  

)هانون توجه نتماهز هانون توجه افاار نبتال به اضطراا  اجتماعی رر تعانال  اجتماعی از ر  بعد نوتلف   هدف آن ارزعابی

 یر  زعنهها ی ای اسط  طیف نماه یذاری اعن پاسطشطنانه نیز از نو  لیکا  پن  یزعنه  باخور، هانون توجه بیا نی( اسط  )( 

خیا   همکاران   شططده اسطط  یررجه بند( 5)تا هانالً ررسطط  اسطط    (1یسطط  )ررسطط  ن اصططالً از  یررجه ا 5  یاسنق ع،

هه نشططان راره    اندهارهی اصططلی   چاخش  ارعماهس بارسططی هانالفها با ر   تحلیل ( ر اعی سططازه اعن نقیاس ر1387)

آلفای ها نبا  را باای زعا ها  آن   اندرارهخور اختصطا   بهاز  ارعانس نماا  هانون توجه را   85/55  جمعاً هانالفهاسط  اعن 

)خیا   همکطاران،   انطدهارهیزار     86/0     75/0نقیطاس، هطانون توجطه نعروف بطه خور   هطانون توجطه بیا نی بطه تاتیط   

 به رس  آند  76/0(  رر پگ هش حاضا باای زعا نقیاس هانون توجه نعروف به خور ضاع  آلفای ها نبا   1387

 هاافتهي

هننده،  ( بورند  از بین افاار شطاه %4/8نفا نار ) 25(    %6/91نفا زن ) 271نفا،   296نمونه پگ هش شطانل  رر اعن نرالعه  

( رر نقر  رهتای بورند  یا ه نمونه، %3/31نفا )  63  هارشطناسطی ارشطد  ( %1/11نفا ) 33،  هارشطناسطی(  %6/67نفا ) 200

 باایسططال بور    55/4  انحااف نعیار آن   82/22سططال قاار راشططتند  نیانگین سططنی افاار نمونه  45تا   20رر راننه سططنی 

  ها راره رار  نشططان آن  نتاع  هه  یارعد  اسططتفاره  اسططما نف  – هلمویا ف  آزنون از  هاراره فاا انی توزع  بورن  نانال بارسططی

رر حال  ؛  رار نشان را  نتغیاها همه نانال توزع  ا لیه،  تحلیل     تجزعه از حاصل  نتاع (  P>05/0)  بورند نانال توزع   رارای

 چند نورر  رر نگاانی    ( نباشطد راره ها از توضطیح نانال باخوررار نیسطتند-2    2هلی چنانچه چولگی   هشطیدیی رر بازه )

  بور    919/0     901/0 ینب 3تولانس   شططاخ  113/1   088/1 ینب  VIFشططاخ  ،  نداشطط   جور  هاراره بورن خری

 را پا   نقا   از  باخی  جور(  D2)  ناهاالنوبیس  فاصطله  ایاچهنشطتاک چندیانه هسطتند    یرابره خر  یها راراراره بناعااعن

 
1 Social anxiety 
2 Rumination 
3 tolerance 
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ها  پا  راشطتن نگه  هه رلیل اعن به  شطدند، راشطته نگه پا   هایراره بنابااعن  نبور؛  شطدعد پا   هایراره نقدار  انا  رار، نشطان

 ( 2015)هالعن،    باشند نرالعه نورر جمعی   نماعانگا بیشتا  هاراره  شورنی  باعم

 همبسطتگی     انال بورن توزع نبارسطی  ررصطد،  فاا انی،  اسطتاندارر، انحااف  نیانگین،ها )راره  توصطیفی  هایتحلیل   تجزعه

نشطانه های اضطراا  اجتماعی )تاس، اجتنا   بین  پیاسطون همبسطتگی ضطاع    یاف  انجام  23SPSS از اسطتفاره  با(  نتغیاها

ون توجه )توجه نعروف به خور   توجه  انه    فیزعولوبی(، نشططووار فکای )رر فکا فا رفتن، نشططووار   تانل(  نشططانه های  

 بارسططی  همچنین     سططاختاری ر اب   همزنان  بارسططی  انکان  نسططیا تحلیل  ( 1  جد ل) شططد  نحاسططبه نعروف به بیا ن(

 سطرح   شطد اسطتفاره  18AMOS افزارنام  از  نیانجی  ندل ارزعابی باای   هندنی  فااه   را غیانسطتقی     نسطتقی  نسطیاهای

  شد یافته نظا رر 05/0 هاآزنون رر رارینعنی

 

 (n= 296) یفکراضطراب اجتماعی و نشخوار ، توجه معطوف به خودماتريس همبستگی، ميانگين و انحراف معيار  (:1) جدول

9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 تاس -1 1        

 اجتنا  -2 0/ 773** 1       

 فیزعولوبی -3 0/ 608** 0/ 602** 1      

 اضراا  اجتماعی -4 0/ 762** 0/ 822** 0/ 700** 1     

 ررفکا فا رفتن -5 0/ 346** 0/ 342** 0/ 244** 0/ 430** 1    

 نشووار -6 0/ 333** 0/ 338** 0/ 270** 0/ 421** 0/ 831** 1   

 تأنل -7 0/ 367** 0/ 282** 0/ 175** 0/ 319** 0/ 786** 0/ 718** 1  

 توجه نعروف خور -8 0/ 180** 0/ 147* 0/ 129* 0/ 176** 0/ 199** 0/ 244** 0/ 189** 1 

 توجه نعروف بیا ن -9 0/ 082 0/ 072 0/ 090 -0/ 094 -0/ 027 0/ 014 0/ 083 0/ 377** 1

 نیانگین 12/ 66 14/ 89 9/ 89 35/ 67 26/ 60 11/ 32 11/ 55 14/ 39 16/ 28

 انحااف نعیار 3/ 88 4/ 89 3/ 09 10/ 41 7/ 40 3/ 50 3/ 66 4/ 16 3/ 72

*P > 05/0 , ** P > 01/0  

 
های اضطراا  اجتماعی،  با نشطانهتوجه نعروف به خور رهد هه ( نشطان نی1  به طور هلی، نتاع  همبسطتگی )جد ل شطماره

توجه  نعنارار رارر  بیشططتاعن رابره همبسططتگی  نثب    رابره  ی نشططووار فکای )ررفکا فا رفتن، نشططووار   تانل(هانالفه

 ,=180/0)  تاس(    >r01/0P ,=199/0)  رر فکا فا رفتن(،    >r  01/0P ,=244/0)نشطططووار  بطا نماه    نعروف بطه خور

r01/0P<)  عابی نعارال  سطاختاری شطانل نانال  های نه  ندلفاضقبل از ارزعابی ندل سطاختاری، پیش  نشطان راره شطد

 خری چندیانه بارسی شد نتغیای   چندنتغیای   نبور ه بورن ت،

  شطده  توصطیه با   نقا     نناسط  ییایاندازه باای زعا  اقدانا  از  ،هاراره  با پیشطنهاری الگوی  بااز   هفاع  تعیین جه 

 شطاخ   پاهاربارتاعن  عنوانبه(  χ2 / df)  آزاری ررجه به  های نجذ ر  شطانل  باازندیی  یهاشطاخ  از تاهیبی  شطد:  اسطتفاره

 شططاخ    (  CFI) تربیقی  باازندیی شططاخ   ،(GFI) بااز  نیکوعی شططاخ  سططاختاری،  نعارله  سططازیندل رر  بااز 

  رارند   قاار  ندل  رر نتغیاها  بین همبستگی ضااع   نتوس   نبنای باها  شاخ  اعن   یارعد بارسطی(  IFI) افزاعشطی  باازندیی

 نجذ را   نیانگین جذر   رار خواهند نشططان را  تایهوچ، نقدار نیزها  شططاخ   باشططند  تاهوچ،  ضططااع  اعن هاچقدر   

 ع،  به نزرع، نقدار هه راش   توجه  باعدها  شاخ  اعن  تفسیا رر   یاف  قاار ارزعابی نورر نیز( RMSEA) تقاع  خرای

  باازندیی  با( RMSEA)  شططاخ  باای  09/0  نسططا ی  عاتا هوچ، نقدار   (  IFI)     (CFI)  ،(GFI)  یهاشططاخ  باای

  با ( نمونه 2000)  اسطتاا  بو  ر   از  اسطتفاره  با  نیانجی  اااا  (  نعناراری2015رارند )هالعن،   رالل  نرلو      نناسط 

95٪ bias corrected CI  رر ااا ع،  نباشطد،  باال     پاعین ناز بین  فاصطله رر صطفا ایا   یاف  قاار تحلیل   تجزعه نورر  p 

 ( 2015شور )هالعن،  نی یافته  نظا رر رارنعنی  0.05>
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ی اضططراا  اجتماعی با طااحی ندل  هانشططانهنقش نیانجی نشططووار فکای رر ر اب  بین هانون توجه نعروف به خور   

=   99/0؛  χ2 / df=  926/0سطاختاری بارسطی شطد  نتاع  ندل ا لیه نشطان رار هه ندل از بااز  نسطبتاً خوبی باخوررار اسط  )

CFI  98/0؛   =IFI99/0  ؛   =GFI  03/0؛ =RMSEA 001/0؛  =P )  ( 1)شکل  اس  شدهرر ندل ارایه 

ای از آزنون بو  اسطتا  اسطتفاره شطد  زنانی هه تعدار نمونه چندان زعار نباشطد، بو  رر اعن نرالعه باای ارزعابی  اسطره

(  رر اعن 2015هالعن،  هند )یتاعن ر   باای رسططتیابی به اااا  غیانسططتقی  را فااه  ناسططتا   قدرتمندتاعن   ننرقی

اعن آزنون ها ر  نثب  عا ها ر  ننفی باشطند   نقدار صطفا، نابین  (  CI%95 based on)     ر   چنانچه حد باال   پاعین  

 رار خواهد بور اعن ر  حد قاار نگیار، نسیا علی غیانستقی ، نعنی

ی اضطراا  اجتماعی را هانشطانهبین هانون توجه نعروف به خور      نشطووار فکای رابره هه  رهدین  بدسط  آنده نشطان  نتاع 

 ها نشطططان رار هه نسطططیا(  عافتهβ= 087/0؛  CI%95 based on: 042/0-154/0؛ P= 001/0یای هاره اسططط  )نیانجی

؛  CI%95  based on: 018/0، 200/0؛ P=  098/0نعنارار نبور )  اضططراا  اجتماعی  با  از توجه نعروف به خور نسططتقی 

096/0  =β ،)001/0نیز نعنارار بور )  هل ااا  الزم به ذها اسط  رهد  یرا نشطان ن یهانل نشطووار فکا  یاییانجین عن  ا =

P  055/0،  300/0؛  :CI%95  based on  183/0؛  =βااا   توجطه نعروف بطه خور  هطه  رهطدین  نشطططان  نتطاع   اعن،  با  (  عال ه

  همچنین، رارر(  β= 217/0؛  CI%95  based on: 101/0، 335/0؛ P= 001/0با نشطططووار فکای ) رارینعنی نسطططتقی 

اضطراا  اجتماعی   ا( ااا نسطتقی  نعناراری بβ= 402/0؛  CI%95  based on: 279/0 ،506/0؛ P=  001/0نشطووار فکای )

با ضطاع  نشطووار فکای به اضطراا  اجتماعی با  اسطره   توجه نعروف به خورنسطیا  شطور،نشطاهده نیهمانگونه هه    رررا

  شور یرر هانون توجه باعم ن  ییاتغ یارانحااف نع ع،  رار اس   به عبار  رعگا،نعنی  >P  05/0 رر سرح  087/0استاندارر 

     هند ییاتغ یارانحااف نع 087/0به اندازه  یتا اضراا  اجتماع 

 

گری نشخوار فکری و ضريب  اضطراب اجتماعی با ميانجی معطوف به خود ومدل الگوی ساختاری توجه  (:1)  شکل

 (. n=   296استاندار مسيرها )

 

 
  از بااز   دلتوان بیان هار هه ننی IFI  ،NFI  ،CFI  ،GFI  ،RMSAهای  ی نقارعا باالی شطططاخ به طور هلی، با پاعه

نشطانگا بارهای عانلی نتغیاها هسطتند  نتاع    1شطکل  باشطد  همچنین اعدار نشطو  شطده ر ی نرلوبی باخوررار نیخیلی 

را های اضططراا  اجتماعی شططانهرابره بین توجه نعروف به خور   شططد  ن نشططووار فکایرهد  بدسطط  آنده نشططان نی

     با رابره بین توجه نعروف به خور  یانجیبه عنوان ن ینشطووار فکارسطد   با توجه به نتاع  به نظا نیهندینیای   اسطره

 ی اضراا  اجتماعی تأایا رارر هانشانه شد 
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 یريگ جهيبحث و نت

نرطالعطه حطاضطططا رابرطه بین هطانون توجطه، اضطططراا  اجتمطاعی   نشطططووار فکای را نورر بارسطططی قاار رار  تجزعطه   تحلیطل 

تا اعنکه خور   اضططراا  اجتماعی رابره نعناراری رارر  نه همبسططتگی نشططان رار هه نشططووار فکای با توجه نعروف به 

شطور  نرابک با نتاع   یای نینشطو  شطد هه رابره توجه نعروف به خور   اضطراا  اجتماعی با نشطووار فکای نیانجی

    ؛   نگ2018  همکاران،  ؛ نورعنی2007رعکتور،      ؛ هوسططوهی2004راپی،     ؛ ابو 2002 اسططتپا،    )سططپا ر  نرالعا 

(   اربیا  نظای 1393 پور   همکاران، اسطططماعیل ؛2021    همکاران، لین  ؛2020   همکاران، فیسطططاک  ؛2019همکاران، 

نیز نشطططان رار بین توجطه نعروف بطه خور بطا    هطای نرطالعطه حطاضطططا( عطافتطه1997  هطاعمباگ،     راپی  ؛1995   لز،     )هالرک

  توجه( 1995)   لز    بااسططاس ندل شططناختی هااس اجتماعی هالرکاضططراا  اجتماعی ارتبا  نثب    نعناراری رارر؛  

  افکطار،   جملطه  از  رر نی  اطالعطا   ننطاب   از  تعطداری  بطه  توجطه  جهط   زعاا  ،اسططط   اضطططراا   رر  نهمی  عطانطل  خور  بطه  نعروف

نورر رر سطاخ  ع، باراشط  غل  از چگونگی رعدیاه رعگاان رر   خاطاا  نوارر،  باخی رر    بدنی احسطاسطا   احسطاسطا ،

 ها نقش رارر آن

 اسط ،  اجتمططططاعی  اضطططططراا   ننفی  با رهای از حماع  ننب  اصطلی  ع،  عنوان به خور نعروف به  توجه رر  اق ، پاراز 

  رارنططد  تفسیا  هاآن نورر رر فکای چه رعگا افاار     رسندنظططا نی بططه  چگونططه رعگططاان  رعططدیاه  از اعنکهبا رهاعی نانند  

  (؛ 1995 لز،      اسطط  )هالرک اجتمططاعی  اضططراا   هایتدا م نشانه رر ررییططا نکانیس  اصلی اضراابی،  هاینشانه  ننفی

اعن     شور؛نی نضا شناخ   باعم  اضراا ، سرح  عططاطفی    پیاندهای از نظا صاف  قل  ضابان  با  هاذ   بنططابااعن، بازخورر

به  خور  اجتماعی بططاای عملکار  ناررسطط   قضططا تی  با را  ا اطالع  اعن    رارند های اضراابینشانه  از  ننفططی  ارزعططابی افاار

رر صطورتی هه توجه اعن افاار از    نشطان رهند بیشطتای  ضطعف  نقره  های اجتماعینوقعی  هه ننجا نی شطور رر  باندنی  هار

)اسماعیل پور    یارر  اعجار نی    اضراا   عملکططار  تا حدی بهبططوری  رر نططی تغییا هند انگیوتگی  هاینشانه نعنای ننفی

  (1393همکاران، 

شطور؛  یای نینشطو  شطد هه رابره توجه نعروف به خور   اضطراا  اجتماعی با نشطووار فکای نیانجی  بااسطاس نتاع 

 نول  خصطوصطاً  تواندنی  توجه نعروف به خور  هه نیزان باال   ننفی  اندراره نشطان  نرالعا  باخی  همچنان هه نراح شطد

  اضططراا  از نیزان عا افزاعش  اجتماعی نوقعی  ع، طول رر هه  اجتماعی  نضططرا  افاار  ر  اق ،ر   باشططد  اجتماعی عملکار

بیشطتای   ذهنی  رچار اضطراا   (اطالعا   اعن صطح   از  نظا صطاف)شطوند  آیاه نی  (قل  ضطابان  نثال عنوان به)خور  جسطمی

همچنین فار    ( 2001  پاپایئورییو،     لز)  هنندشططوند   نسططب  به پیاند نوقعی  شططناخ  ننفی بیشططتای تجابه نینی

بینید، افکار تکاار شطططونده ننفی،  نضطططرا  اجتماعی زنانی هه رر نوقعی  اجتماعی هدفمندانه خور را از رعدیاه نا ا نی

شططور  (  تصططور نی2003تا را تجابه نی هند )سططپا ر   اسططتپا،  های ذهنی از عملکار ضططعیفرفتارهای اعمنی   خورارزعابی

به عنوان نثال، رر ع، نوقعی  اجتماعی    اسطط  ارتبا  رر  اجتماعی  پیاندهای  با  علی نظا    شططوصططی ازنحتوای تصططورا

شطور، نانند اعن با ر هه عالی  اضطراابش توسط  نا اعن رعده  ننفی هه به ذهن فار نضطرا  اجتماعی نتبارر نی  تصطورا 

  خورتصطوعاسطازی ننفی،  شطور  اعنضطراا  بیشطتا نیبندی ذهنی از عملکار ضطعیف عا عدم نوفقی ، ننجا به اشطور   رتبهنی

 ( 2018ابو ،     یارر )نورعنیها نیآن عملکار رر اختالل به ننجا حتی اس ، اجتماعی اضراا    عگه شورنی  فاض هه

باای بدتا هارن آن    یاچه توجه نعروف به خور نمکن اسط  عال ه بااعنکه نحصطولی از اضطراا  اجتماعی باشطد  ،بنابااعن

   قتی   (،1997هالرک )     لز یفته هند  بهنیز عمل هند، انا ع، ر ند اسطاسطی رر تشطدعد   تدا م اعن اختالل پیچیده هار نی

  شطده     فعال نعروف به خور پاراز  ها حال ، از پیش رر آنشطوندنی انگیزهااس  ضطعی   ارر اجتماعی نضطرا  افاار

  تصطوعای  سطاختن باای  (غیاه    بدنی  احسطاسطا   احسطاسطا ،  افکار،  نثال،  عنوان به)  رر نی  اطالعاتی  نناب  از رارند  تماعل

  نشططووار)  انگیزهااس  اجتماعی  ضططعی  ع، از قبل  ه   رر  اق ، افاار نضططرا  اجتماعی   هنند اسططتفاره خور  از  نود  

    شوندنی تماهز به خور رچار( ر عدار از پس فکای نشووار)  ضعی  از خا ج از  پس  ه    (  شده  بینیپیش فکای

های نابو  به خور سطوییای بیشطتای نشطان به طور هلی همه افااری هه بیشطتا ر ی خورشطان تماهز رارند، رر قضطا  

ها  هنند، بنابااعن قضطا   آنرهند  افاار نضطرا  اجتماعی بیشطتا توجه خور را به اطالعا  ناتب  به خور نعروف نینی
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نناب  شطناختی الزم باای پاراز  اطالعا  بیا نی را نحد ر  شطور رهد   همین انا ننجا نیسطوییای بیشطتای نشطان نی

شطططوند  افکار نشطططووار هننده رر ر ره بعد از د  اعن افاار رر ر ز بعد از تعانل بیشطططتا ررییا پاراز  پس از ر عدار نینهن

هنند،  صطیف نییارر، به طوری هه  قتی افاار نوضطو  را توتعانل، باعم باجسطته شطدن اطالعا  ننفی ناتب  با خور نی

تنها سطوییای شطناختی را هند  پاراز  پس از ر عدار نهاحتماالً اطالعا  ننفی ناتب  با خور بیشطتا به ذهنشطان خرور نی

بوشد، بلکه نمکن اس  به ع، سوییای رر عارآ ری ننجا شور هه اطالعا  ننفی نابو  به خور را تاجیح رهند  تدا م نی

 (   2000)نیلینگ   آلدن، 

 گيری نتيجه

  با  همااه  اعمنی رفتارهای اجتنابی    به طور خالصطططه، افاار نضطططرا  اجتماعی ررییا رفتارهای پس از ر عدار نی شطططوند 

 از قبل  اغل  اجتماعی  اضطراا  اختالل به نبتالعان  هه  ازآنجا   شطد  خواهد آعنده  رر اجتماعی  اضطراا   باعم فکای  نشطووار

 چگونطه     خور نوفقیط   عطدم پیاانون  فکای  نشطططووار  بطه  ر عطار عی، از  پس حتی     اجتمطاعی انگیزهااس  نوقعیط   بطا  ر عطار عی

 یارر  رر  اق ، اختاللنی  هاآن رر  اضططراا  تدا م  باعم فکای  نشططووارهای همین  پارازند،نی رعگاان  رعد از  شططدن  رعده

 چگونه هه  رهدنی نشان اعن  شوند  رفتارها به ننجا  توانندنی  نیز  بد تجابیا   چگونه اعنکه  از اس   نثالی اجتماعی  اضراا 

  اضراا   به نبتال  افاار به عنوان نثال،   یذاررنی تأایا  پیاانون جانعه  رر  اقدانا   بنابااعن    خور  نورر رر  احساسا   با افکار

  های نوقعی  همچنین    نگاانی     اضططراا  به نابو  خاطاا   بیشططتا  اجتماعی ررییا نشططووار پس از ر عدار نی شططوند  

آ رنطد  بنطابااعن بوش زعطاری از خطاطاا  اجتمطاعی اعن افاار رارای نحتوای ننفی اسططط   از نی  عطار  بطهرا    اجتمطاعی  رررنطاک

پذعای رر نورر باخی اختالال  ر انپزشطکی از فااتشطویصطی   آسطی  بوش  تدا م  سطوعی، نشطووار فکای به عنوان ع، عانل

ها را نه  تلقی نی  یافته اسط   اعن افکار ناخواسطته عا تصطا عا نزاح  هه فار آن  جمله اضطراا  اجتماعی نورر توجه قاار

یارر  بنابااعن رر تدا م   شطططد  هاعی باای فار بد ن اقدام باای اعجار تغییا نثب  نیها   آشطططفتگیهند ننجا به نگاانی

 های اضراا  آن ااایذار باشد  د  نشانهتواند با رابره هانون توجه فار   شاختالل اضراا  اجتماعی نقش راشته   نی

اعن نرطالعطه رربارارنده نحطد رع  هاعی از جملطه؛ رر نظا نگافتن عوانل رعگای ناننطد نگاانی، تاس از ارزعابی ننفی   نثبط  

ییار   پذعای اعن نتاع  با احتمال صططور  نیتعمی   ،رر اعن رابره بور  همچنین با توجه به جمعی  غیابالینی نورر نرالعه

 شور از آنجاعی هه پاراز هار نینها بیفزاعد  همچنین پیشتواند به قو  اعن عافتهلذا انجام نرالعاتی رر جمعی  بالینی نی

 عکپارچگی خور هم،  حفظ  به    رهدنی تشطکیل را هوع  اسطاس ،انتظارا     آعنده  هایبانانه ییایشطکل یذشطته، تجار 

نشکال  رر ررک  چاا هه،  را نورر توجه قاار رهند یخور رر افاار نضرا  اجتماع  ع ررک هوهای بعدی  پگ هش  ،هندنی

    شناسی اعن اختالل نقش راشته باشد   نمکن اس  رر سب هوع  خور 

 منابع
 رر  حافظه  سططوییای  با  خور  با نتماهز  توجه (  تأایا1393اسططماعیل پور، خلیل؛ نظای، نحمدعلی؛ علی نحمدی، اصططغا  )

    1-9(, 4)2  شناسی شناختیر ان اجتماعی  اضراا   به نبتال افاار

(  ااا  اسطره یای توجه  1387خیا، نحمد؛ اسطتوار، صطغای؛ لریفیان، ناتضطی؛ تقوی، سطیدنحمدرضطا؛ سطانانی، سطیان،  )

 انپزشکی    ر  نشاعه نتماهز با خور   خورهارآندی اجتماعی با ارتبا  نیان اضراا  اجتماعی   سوییای های را ری 
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INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-

FOCUSED ATTENTION AND SOCIAL ANXIETY MEDIATED BY 

RUMINATION 

 
 

khalil Esmaeilpour* 1, Razieh Pak2, Afsaneh Joorbonyaan3 

 

 

 

 

Abstract 
Background & Aims: Social anxiety is a prevalent and distressing disorder whose key features 

include fear of evaluation and shame in performance and social situations. The present study was 

conducted aiming to investigate the mediating role of rumination in the relationship between self-

focused attention and the severity of social anxiety disorder symptoms. 

Materials & Methods: The design of this study was descriptive and the population included all 

students of Tabriz University in 2019, of whom 296 individuals were selected by convenience 

sampling. Social Anxiety Scale (LSAS) by Connor and et al., (2000), Focus of Attention 

Questionnaire (FAQ) by Chambless, & Glass (1997), and Rumination Response Scale (RRS) by 

Nolen-Hoeksema, & Morrow (1991) were used as research tools. Data were analyzed using 

descriptive statistics (the mean and standard deviation), Pearson correlation coefficient test, and 

Structural Equations Modeling (SEM). 

 

Results: Self-focused attention and rumination showed direct and significant relationship with the 

symptoms of social anxiety disorder. Structural Equation Modeling (SEM) showed that rumination 

can mediate the relationship between self-focused attention and symptoms of social anxiety disorder. 

 

Conclusion: The results revealed that rumination can affect the relationship between self-focused 

attention and symptoms of social anxiety and increase their severity. Therefore, these findings can 

be used in intervention. 

 

KeyWords: Focus of Attention, Rumination, Social Anxiety Disorder 
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