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چکیده
هدف :پیشبینی اضطراب اجتماعی بهوسیلهی متغیرهای متعدد روانشناختی ازجمله کمالگرایی انجام شده است.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی با در نظر گرفتن نقش واسطهای شفقت به
خود بود.
روش :روش پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعهی موردنظر ،دانشجویان سه مقطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و
دکترای دانشگاه شاهد تهران بودند که از میان آنها  222نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در
این پژوهش دربرگیرندهی پرسشنامهی اضطراب اجتماعی (لیبوویتز ،)1891 ،مقیاس کمالگرایی چندبعدی (فراست،
 )1881و مقیاس شفقت به خود (نف )2112 ،بوده است و دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزارهای SPSS23
و  AMOS18مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :یافتهها نشان داد که بین کمالگرایی و نشانههای اضطراب اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد؛ بهگونهایکه
طبق مدل ساختاری فرضی کمالگرایی با ضریب استاندارد  1/21اضطراب اجتماعی را پیشبینی کرد .همچنین نتایج
اثرات میانجی حاکی از آن بود که اثر کمالگرایی با میانجیگری شفقتبهخود دارای ضریب استاندارد  -1/12است که
در سطح  1/12معنیدار بود.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاضر ،ارتباط بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی و نقش متغیر شفقتبهخود را در
میانجیگری بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی آشکار ساخت .بدینسان میتوان در گسترهی روابط درونفردی و
بینفردی ،مسائل تربیتی ،خانوادگی و نیز درمانی به متغیرهای یادشده توجه نمود.
کلید واژهها :کمالگرایی ،اضطراب اجتماعی ،شفقتبهخود.
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 .1مقدمه
همهی انسانها یک سائق 1اساسی برای برقراری ارتباط با دیگران ،دوست داشته شدن و مورداحترام
واقعشدن از جانب آنها دارند؛ ازاینرو وحشتناکترین ترسها ،نادیده گرفتهشدن از سوی دیگر افراد
و نگرانی در مورد این مسئله است که فردی ما را دوست نداشته باشد (فلورس ،1881 ،2به نقل از
کوپینگ .)2111 ،2با توجه به اهمیت موضوع ارتباطات اجتماعی ،طبیعتاً اشخاص از مورد ارزیابی
واقعشدن به شکل منفی توسط سایر افراد میترسند و بهطورکلی بیان این نگرانی عادی ،یعنی ترس
از ارزیابی منفی دیگران ،بهصورتی نادرست ،باعث اختالل اضطراب اجتماعی 4میشود (کوپینگ،
.)2111
بندورا مدعی است که افراد زمانی که در یک موقعیت خطرناک و غیرقابلکنترل قرار میگیرند،
اضطراب را تجربه میکنند (به نقل از نگهداری و زارع .)1281 ،اختالل اضطراب اجتماعی یک
وضعیت ذهنی تکرارشونده و نشـخوارگونه است که با واهمـه یا اجتناب از موقعـیتهایی مشخص
میگردد که دیگر افراد شخص را ارزیابی یا موشکافی میکنند .این اختالل یکی از شایعترین
اختالالت اضطرابی در دنیا است؛ بهگونهایکه این اختالل شایعترین اختالل در میان اختالالت
اضطرابی و سومین اختالل شایع در جمعیت عادی میباشد (کسلر ،راسکیو ،شر و ویچن )2118 ،5و
از مشخصات آن میتوان به اجتناب از موقعیتهای اجتماعی و شغلی ،افکار خودکار منفی ،به تعویق
انداختن کارها و کمالگرایی 2اشاره نمود (ایاش ،تایارا و ساساگاوا.)2112 ،1
در سببشناسی اختالل اضطراب اجتماعی ،از بین ویژگیهای شخصیتی گوناگون و بهطور خاص
هرگاه صحبت از ارزیابیهای دیگران و معیارهای شخص باشد ،در اکثر پژوهشها ،ردّپایی از
مسئلهی کمالگرایی وجود دارد؛ بهعبارتیدیگر یکی از ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر پدیدهی
اضطراب اجتماعی ،کمالگرایی است (فراست ،الهارت و روزنبالت.)1881 ،9
کمالگرایی در معنای خاص آن ،برای اولین بار توسط برنز )1891( 8بهعنوان یک سازهی
تکبعدی 11تعریف گردید (به نقل از هیل 11و همکاران .)2114 ،براسـاس این تعـریف شخص
کمالگرا بر این عقیده است که با تالش میتوان به نتایج کامل دست یافت؛ این در حالی است که
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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نتایج کامل و بدون نقص ،دستنیافتنی هستند و تالش برای رسیدن به آن ،آسیبهای روانشناختی
متعدد را در پی خواهد داشت (پچت ،1894 ،1به نقل از جنتمکان و سید موسوی .)1299 ،در
تعریف دیگری ،کمالگرایی را تعیین کردن استانداردهای فوقالعاده باال ،ارزیابی بهشدت انتقادی از
خویش راجع به پیگیری این استانداردها و شامل یک ساختار چندبعدی 2و پیچیده تعریف کردهاند
(هویت و فلت.)1881 ،
2
آلدن ،ریدر و ملینگز ( ،)2112شواهد ابتدایی را در مورد نقش نشانههای کمالگرایی در
اضطراب اجتماعی ارائه دادند .محققان با توجه به یک مقیاس چندبعدی کمالگرایی دریافتند نمرات
زنانی که از نظر اجتماعی اضطراب دارند ،در مقیـاس کمالگرایی جامعهمدار 4باالتر بود اما در
کـمالگرایی خودمدار 5دو گروه تفاوتی با هم نداشتند (آلدن ،بیلینگ و واالس ،1884 ،2به نقل از
آلدن و همکاران .)2112 ،مطالعات عدیدهای رابطهی بین اضطراب اجتماعی و کمالگرایی صفتی 1را
گـزارش کردهاند (فلـت و هویت ،2114 ،9به نقـل از نیوبای 8و همکـاران .)2111 ،تعـدادی از
نظـریهپردازان نیز دربارهی نقش بالقوهی کمالگرایی در مشکالت مربوط به اضطراب اجتماعی بحث
کردهاند (اسچلنکر و لری ،1892 ،11به نقل از آلدن و همکاران.)2112 ،
در واقع نقش کمالگرایی در اضطراب اجتماعی با تعریفهای عملیاتی مختلف و به شیوههای
گوناگون موردمطالعه قرار گرفته است .مثالً نقش دو متغیر کمالگرایی و عدمتحمل بالتکلیفی 11که
با بازخوردهای منفی افراد در موقعیتهای مبهم روبهرو است ،در پردازش پس از رویداد( 12عامل
اصلی تداوم اختالل اضطراب اجتماعی) موردبررسی قرار گرفت و ارتباط مثبت و معناداری بین
کمالگرایی و پردازشهای منفی گزارش شد (شیکاتانی ،آنتونی ،کاسین و کو .)2112 12محققان
اضطراب اجتماعی را بازتابی از قرار گرفتن در معرض استانداردهای فوقالعاده باال و از سوی دیگر
فقدان خودکفایی جهت دستیابی به این استانداردها ،عنوان میکنند (گیبز ،فرانکیس و اسچاستر،14
.)2112
1. Pacht, A. R.
2. multi-dimensional complex structure
3. Alden, L. E., Ryder, A. G., Mellings, T. M. B.
4. social oriented perfectionisn
5. self oriented perfectionism
6. Alden, L. E., Bieling, P. J., Wallace, S. T.
7. trait perfectionism
8. Flett, G. L., Hewitt, P. L.
9. Newby, J.
10. Schlenker, B. R., Leary, M. R.
11. intolerance of uncertainty
12. postevent processing
13. Shikatani, B., Antony, M. M., Cassin, S. E., Kuo, J. R.
14. Gibbs, A. L., Francis, A. J., & Schuster, S. E.
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ادبیات نظری و پژوهشی گزارش میدهد که برای رویارویی با اختالل اضطراب اجتماعی ،نشانهها،
آسیبها و استرسهای ناشی از آن ،مؤلفههای گوناگونی دخیل هستند که یکی از آنها مفهوم
"شفقتبهخود "1میباشد.
چنانچه نگاه تکاملی داشته باشیم ،یکی از اساسیترین خصوصیات پستانداران که در مرتبهی
باالتری از نیاز جنسی ،جنگ و جستجوی قدرت قرار دارد ،اهمیت بسیار زیاد مراقبت است؛ در مورد
انسان هم شواهد قابلمالحظهای موجود است که نشان میدهد چنانچه شخصی بهجای احساس
نادیده گرفتهشدن ،احساس کند که مورد مراقبت و مهربانی قرار دارد ،این مسئله اثرات مهمی بر
شرایط ذهنی و روانشناختی او دارد (کوزولینو ،2111 ،2به نقل از گیلبرت.)2114 ،2
در واقع شفقتبهخود 4بهعنوان متغیر دیگر موردمطالعه و مؤلفهای است که بهعنوان"مهربانی
بدون شرط و آسودگی ،همراه با پذیرفتن تجربهی انسانی در عین دشواری آن" تعریف میشود
(نف .)2111 ،5شفقتبهخود یک پدیدهی نسبتاً جدید در زمینهی روانشناسی اجتماعی ،بالینی و
شخصیـت است (نف 2119 ،به نقل از گیـلبرت )2114 ،2و بهعـنوان"درک رنج ،شکستها و
نارساییهای خود ،بدون هیچ قضاوتی ،بهگونهای که تجربهی شخص بهعنوان بخشی از تجربیات
بزرگتر انسانی در نظر گرفته میشود"(نف .)2112 ،تحقیقات انجامشده حاکی از آن است که
افرادی که در فعالیتها ،مهربانی و عطوفت نسبت به خود یا دیگران بروز میدهند ،ازنظر سالمت
روان و تعادل هیجانی بهبودی نشان میدهند (کان و فریـدریکسون2111 ،؛ به نقل از راستگو،
حرفهدوست و خیرجو.)1285 ،
زیر نظر گرفتن مداوم و بدون قضاوت حسهای مربوط به اضطراب ،بدون سعی در فرار یا اجتناب
از آنها میتواند باعث کاهش واکنشهای هیجانی گردد که معموالً توسط نشانههای اضطراب
برانگیخته میشوند (کباتزین1882 ،؛ به نقل از افشارینیا ،کاکابرایی و امیری )1282 ،در راستای
مطالعهی حاضر ،پژوهشها نشان دادهاند که شفقتبهخود در ارتباط با اضطراب اجتماعی ،نقش
پررنگی دارد؛ بهگونهای که شفقتبهخود با یک اندازه اثر بزرگ ( )r=-1/551با اضطراب اجتماعی،
همبستگی دارد؛ این ارتباط بهخصوص توسط دو عامل ترس از ارزیابی منفی و اجتناب شناختی
واسطهگری میشود (گیل ،واتسون ،ویلیامز .)2119 ،1در مطالعهی ورنر 9و همکاران ( ،)2112افراد

1. self-compassion
2. Cozolino, L.
3. Gilbert, P.
4. Self-Compassion
5. Neff, K. D.
6. Gilbert, P.
7. Gill, C., Watson, L., Williams, C.
8. Werner, K. H.
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مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ،میزان پایینتری از شفقتبهخود را نسبت به گروه کنترل
گزارش دادند.؛ بهگونهای دیگر ،شفقتبهخود با ترس از ارزیابی منفی ،رابطهی معنادار دارد.
عالوهبر پژوهشهای یاد شده ،مطالعات زیادی به بررسی ارتباط میان شفقتبهخود و کمالگرایی
پرداختهاند؛ بهعنوانمثال مداخالت مبتنی بر شفقتبهخود میتواند روشی مفید برای کاهش
اثربخشی کمالگرایی از نوع ناسازگار 1باشد (فیراری ،یپ ،اسکات ،اینستاین و چاروچی ،)2119 ،2در
پژوهش بارنت و شارپ ،)2112( 2شفقتبهخود ،رابطهی میان کمالگرایی ناساگارانه و نارضایتی از
تصویر بدن را واسطهگری میکند .در پژوهشهای داخلی گزارش شد که متغیر شفقتبهخود بهطور
مستقیم با کمالگرایی و نارضایتی از بدن در ارتباط است؛ بهطورکلی میتوان گفت که در سازهی
شفقتبهخود ،استانداردها و اهداف در سطح مورد انتظار میباشد و به دور از کمالگرا بودن است،
ازاینرو شفقتبهخود ارتباطی منفی با کمالگرایی دارد (محققی ،فرهادی و نبیزاده.)1282 ،
با وجود اینکه کمالگرایی با آسیبهای روانشناختی گوناگون اعم از اضطراب اجتماعی در
ارتباط است ،روند تحقیقاتی در سالهای اخیر آشکار ساخته است که تأثیر عوامل دیگر بهعنوان
متغیّر میانجی دراینارتباط پررنگتر است؛ در این میان میتوان به نقش واسطهای تفکر ارجاعی در
رابطهی بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی (شیرمحمدی ،کاکاوند ،صادقی و جعفری جوزانی،
 ،)1285نقش میانجی عزتنفس در ارتباط بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی و نقش واسطهای
افکار منفی تکراری در ارتباط بین کمالگرایی و پریشانی روانشناختی (ماسیدو ،مارکوس و پریرا،4
 )2114و نیز تائید نقش میانجیگر شفقتبهخود در رابطهی بین انتقادگری والدین (یکی از
مؤلفههای اصلی کمالگرایی) و اضطراب اجتماعی (پاتر ،یر ،فرانکیس و اسچاستر )2114 ،5اشاره
نمود؛ بهعبارتدیگر روابط مستقیم بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی تنها بهطور نسبی میتوانند
تبیینگر این ارتباط باشند و در عوض پژوهشها گزارش دادهاند که مدلهای تعاملی پیچیده بهتر
میتوانن د الگوی این رابطه را روشن سازند و در واقع متغیرهای میانجی ،بهتر میتوانند این ارتباط
مستقیم را تبیین کنند.
در پژوهشهای داخلی نیز ،در حالی نقش عزتنفس بهعنوان متغیر میانجی در رابطهی میان
اضطراب اجتماعی و کمالگرایی موردمطالعه قـرار گرفت (اسـلمی ،خیر و هاشـمی )1282 ،که
عزتنفس با شفقتبهخود که متغیر میانجی مطالعهی حاضر است ،در طیفی از  1/51تا  1/58با هم
همبستگی درونی دارند (نف.)2111 ،

1. maladaptive perfectionism
2. Ferrari, M., Yap, K., Scott, N., Einstein, D. A., Ciarrochi, J.
3. Barnett, M.D., Sharp, K.J.
4. Macedo, A., Marques, M., Pereira, A. T.
5. Potter, R. F., Yar, K., Francis, A. J., Schuster, S.
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بنابر آنچه از نظر گذرانده شد ،با توجه به اهمیت باالی مهار اضطراب اجتماعی و توجه به
فرآیندهای شخصیتی دخیل در این اختالل جهت شناسایی بهتر ماهیت آن و نظر به اینکه در هر
دو آیین بودا و تصوف ایرانی ،اصل شفقت در جهت تقلیل مرارت و رنج انسان ،بهعنوان مبنا اختیار
شده است (ضیایی ،)1282 ،ازاینرو ضرورت دارد که این مفهوم ،در بافت فرهنگ ایرانی نیز
موردبررسی قرار گیرد .با توجه به وجود خأل پژوهشی داخلی در این زمینه و بهطور خاص با نمونهی
ایرانی که در آن شفقتبهخود بهعنوان متغیر میانجی بین کمالگرایی و اضطراب اجتماعی،
موردبررسی قرار گرفته باشد ،اهداف پژوهش شامل موارد زیر است؛
 تعیین رابطهی میان کمالگرایی و نشانههای اضطراب اجتماعی در نمونهی دانشجویی غیربالینی تعیین رابطهی میان کمالگرایی و شفقتبهخود در نمونهی دانشجویی غیربالینی تعیین رابطهی میان نشانههای اضطراب اجتماعی و شفقتبهخود در نمونهی دانشجویی غیربالینی تعیین میزان برازش آماری مدل طراحی شده مبتنی بر"رابطهی کمالگرایی و اضطراب اجتماعیبا میانجیگری شفقتبهخود در نمونهی دانشجویی غیربالینی"
و مسئلهی اصلی مطالعهی حاضر این است که آیا مـدل طرّاحی شده در مـورد ارتباط بین
کمالگرایی و اضطراب اجتماعی با میانجی گری شفقت به خود ،از برازش مناسبی برخوردار است یا
خیر؟
شفقت به خود

کمالگرایی

اضطراب
اجتماعی

 .2روش پژوهش
مطالعهی حاضر از نوع طرحهای همبستگی مبتنی بر روابط ساختاری و مدلسازی معادالت
ساختاری بود .در این پژوهش ،کمالگرایی بهعنوان متغیر پیشبین ،اضطراب اجتماعی بهعنوان
متغیر مالک و شفقت به خود بهعنوان متغیر میانجی ،در نظر گرفته شد .جامعهی آماری را
دانشجویان سه مقطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری دانشگاه شاهد که در سال ،81-89
مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل داد .جهت تعیین حجم نمونه از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای استفاده گردید و برای محاسبهی حجم نمونه به ادبیات پژوهشی مربوط به مدلسازی
مراجعه شد؛ کالین ،)2111( 1دستکم  211نفر را توصیه میکند؛ وی همچنین قانون  5تا  11نفر
را به ازای هر پارامتر در نظر میگیرد .با در نظر گرفتن این مسئله 211 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب
1. Kline, R B
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گردیدند که در نهایت از این تعداد  222نفر وارد تحلیل مدلیابی معادالت ساختاری شدند .ابزارهای
گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای زیر بود:
پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز :1پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط لیبوویتز ()1891
طراحی شده است و دارای  24ماده است که  11مادهی آن مرتبط با اضطراب فرد در تعامالت
اجتماعی و  12مادهی آن مرتبط با موقعیتهای عملکرد اجتماعی میباشد .این پرسشنامه شدت
اختالل اضطراب اجتماعی و اجتناب را مورد ارزیابی قرار میدهد و شخص را در چهار سطح
(خفیف= ،1متوسط= ،1شدید= 2و بسیار شدید= )2طبقهبندی و نمرهگذاری میکند و دارای حداقل
نمرهی  1و حداکثر  12میباشد .این مقیاس پایایی بازآزمایی ( ،)r=1/92ثبات درونی (آلفای کرونباخ
 )1/85و اعتبار همگرا و افتراقی خوبی دارد (بیکر ،هنریچ ،کیم و هافمن )2112 ،2و از همسانی
درونی خیلی خوب (آلفای بین  1/91تا )1/82؛ و اعتبار همگرای قابل قبولی برخوردار است (فرسکو2
و همکاران .)2111 ،ضریب آلفای کرونباخ برای کلّ آزمون  1/85نشان داده شده است و ضریب
آلفای زیرمقیاس اضطراب عملکرد  1/92و رفتار اجتنابی  1/81گزارش شده است (فرسکو 4و
همکاران .)2111 ،همچنین در مطالعهی عطریفرد و همکاران ( )1281در نمونهی ایرانی نشان
میدهد که پایایی بازآزمایی  LSAS-SRو خرده مقیاسهای آن در دامنهی  r=1/12-1/94قرار دارد
و ثبات درونی (آلفای کرونباخ) آنها نیز در دامنه  1/12تا  1/82گزارش شده و اعتبار همگرای این
پرسشنامه با سایر اضطراب اجتماعی نیز در حد قابل قبولی ( )r=1/42-1/84است.
پرسشنامه کمالگرایی چندبعدی فراست :مقیاس کمالگرایی چندبعدی فراست ( )1881که
براساس کمالگرایی چندبعدی طراحی شده است (استوبر 25 ،)1889 ،5ماده و  2بعد را شامل می-
شود .این مقیاس جهت سنجش ابعاد کمالگرایی شامل نگرانی دربارهی اشتباهها ،2تردید دربارهی
اعمال ،1انتظارات والدین ،9انتقادگری والدین ،8معیارهای شخصی 11و نظم و سازماندهی 11ساخته -
شده است (استوبر .)1889 ،مادههای پرسشنامه ،در یک مقیاس  5درجهای لیکرتی از نمرهی 1
برای "کامالً مخالفم" تا  5برای"کامالً موافقم" پاسخدهی و نمرهگذاری میشوند و دارای حداقل
نمرهی  25و حداکثر  115میباشد .در پژوهش گالبرت 12و همکاران ( ،)2111ضمن تأیید ساختار
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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ششعاملی این پرسشنامه ،ضریب همسانی درونی را برای کل پرسشنامه 1/82 ،و برای زیر مقیاسها
بین  1/14برای عامل تردید نسبت به اعمال تا  1/81برای عامل نظم و سازماندهی گزارش کردند.
آمارال 1و همکاران ( ،)2112نیز ضمن تائید ساختار شش عاملی پرسشنامه ،ضریب همسانی درونی
آن را برای کل مقیاس 1/92 ،و برای زیر مقیاسها بین  1/14برای عامل نظم و سازماندهی تا 1/82
برای عامل نگرانی دربارهی اشتباهها گزارش نمودند .در مطالعات داخلی برای بررسی ویژگیهای
روانسنجی این پرسشنامه ،لیاقت و قاسمی ( )1282ضریب همسانی درونی پرسشنامه را ،1/918
اعتبار همگرای پر سشنامه را در همبستگی آن با پرسشنامه اضطراب امتحان 1/291 ،و در سطح
 1/1111معنادار گزارش نمودند .ساختار شش عاملی پرسشنامه نیز در این پژوهش مورد تائید قرار
گرفت.
2
پرسشنامه شفقتبهخود نف :مقیاس شفقت به خود نف ( )2112بهمنظور سنجش جنبههای مثبت
و منفی شفقتبهخود طراحی شده است؛ این پرسشنامه دارای  22ماده میباشد و دربرگیرندهی
شش خردهمقیاس مهربانی به خود ،خودداوری ،انسانیت مشترک ،انزوا ،توجهآگاهی و همدردی
بیشازحد است .این مقیاس ،یک مقیاس لیکرتی  5گزینهای است ( =1تقریباً هرگز =5 ،تقریباً
همیشه) و نمرهی مقیاس شفقت به خود کلی با استفاده از میانگین نمرات تمام مادهها ،پس از
معکوس کردن مادههایی که به شکل منفی وارد شدهاند ،محاسبه میگردد؛ بهگونهایکه مادههای ،1
 24 ،21 ،21 ،19 ،12 ،12 ،11 ،9 ،2 ،4 ،2و  25بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند و دارای
حداقل نمرهی  22و حداکثر نمرهی  121میباشد .در پژوهش انجام شده توسط نف ( )2112پایایی
کلی این مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ  1/82بهدست آمد .همچنین هر کدام از زیرمقیاسها
نیز از همسانی درونی خوبی برخوردار بودند (از  1/15تا  .)1/91در مطالعهی فیراری و همکاران
( ،) 2119مقیاس شفقت به خود کلی از همسانی درونی بسیار خوبی برخوردار بود (آلفای .)1/84
عالوهبر این ،پایایی بازآزمایی این مقیاس به فاصله زمانی دو هفته 1/82 ،و همسانی درونی آن 1/99
گزارش شدهاست (ریچاردسون ،تراستی و جورج .)2119 ،2در ایران نیز خسروی ،صادقی و یابنده
( )1282گزارش کردند که آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شفقت به خود  1/12گزارش شده است و
این میزان گویای همسانی درونی مطلوب این پرسشنامه خواهد بود .در پژوهش خسروی و همکاران
( )1282ضریب آلفا برای نمره کلی مقیاس  1/12است .همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاسهای مهربانی با خود ،قضاوت نسبت به خود ،اشتراکات انسانی ،انزوا ،بهشیاری یا ذهن آگاهی
و همانندسازی افراطی بهترتیب  1/91 ،1/95 ،1/94 ،1/18 ،1/91و  1/92میباشند .ضریب همسانی
درونی این پرسشنامه 1/82 ،و پایایی آزمون-باز آزمون آن نیز 1/82 ،گزارش گردیده است (رجبی و
مقامی.)1284 ،
1. Amaral, A. P. M.
2. self-compassion scale
3. Richardson, C. M., Trusty, W. T., George, K. A.
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در اجرای این تحقیق ،بستهی ابزارهای سنجش (پرسشنامههای کمالگرایی ،اضطراب اجتماعی و
شفقت به خود) ،به همراه توضیحات مختصری برای معرفی طرح پژوهش و نحوهی استفاده از دادهها
در راستای رعایت دستورالعملهای اخالقی ،توسط خود پژوهشگر در اختیار آزمودنیها قرار گرفت.
برای بررسی اثر میانجی شفقت به خود از مدلسازی معادالت ساختاری )SEM( 1استفاده شد و
تأثیر مستقیم کمالگرایی بر اضطراب اجتماعی و همچنین تأثیر غیرمستقیم آن از طریق شفقت به
خود برآورد و فاصلههای اطمینان با استفاده از بوتاسترپ تعیین شد .دادههای حاصل از اجرا جهت
انجام تجزیهوتحلیل اولیه ،وارد نرمافزار  SPSSشدند و در انتها جهت انجام معادالت ساختاری ،داده-
های مربوطه توسط نرمافزار  AMOSمورد تحلیل قرار گرفتند.
 .3یافتههای پژوهش
هدف پژوهش حاضر "بررسی مدل ساختاری ارتباط میان متغیرهای کمالگرایی و اضطراب
اجتماعی با توجه به نقش واسطهای متغیر شفقتبهخود" بوده است .نمونه پژوهش حاضر را  91نفر
مرد ( )%22و  145نفر زن ( )%24تشکیل داده بودند .میانگین سنی شرکتکنندگان  21سال با
انحراف استاندارد  4/91سال بود.
جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل مقادیر کمینه ،بیشینه ،میانگین و
انحراف استاندارد را نشان میدهد.
جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

ترس از تعامالت
ترس از موقعیت
اجتناب از تعامالت
اجتناب از موقعیت
خودداوری
مهربانی
انزوا
توجه آگاهی
انسانیت
همدردی
انتقادگری
تردید
انتظارات
معیارها
نظم
نگرانی

1
1
1
1
5
4
4
5
4
4
4
5
5
14
2
12

29
21
29
28
25
25
21
21
21
21
21
21
25
25
21
42

11/95
12/11
11/45
11/52
14/19
14/98
11/22
12/12
12/12
12/18
11/15
11/28
12/19
21/11
24/52
21/91

1/12
1/12
2/21
2/18
4/24
4/21
2/55
2/15
2/21
2/22
2/41
2/14
4/12
2/82
4/21
2/42

1. Structural equation modeling
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ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول  2گزارش شده است .براساس مندرجات
این جدول ترس از تعامل بیشترین همبستگی را با ترس از موقعیت دارد ( .)r = 1/185از سویی
انتظارات کمترین همبستگی را با نظم نشان داد (.)r = -1/119
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جدول  :2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

خودداوری
همدردی
انسانیت
توجه آگاه
انزوا
مهربانی
ترس
تعامل
ترس
موقعیت
اجتناب
تعامل
اجتناب
موقعیت
نگرانی
انتقادگری
تردید
انتظارات
معیارها
نظم

توجه

خودداوری

همدردی

انسانیت

1

**1/115

12/22

*-1/182

1

**-1/211

**1/252

**1/929

1

**1/292

**-1/215

**1/288

1

آگاهی

ترس

ترس

اجتناب

اجتناب

تعامل

موقعیت

تعامل

موقعیت

*1/122

1/122

1/121

**1/549

1/112

1/118

** 1/559

1/251

**-1/244

انزوا

مهربانی

**1/112

**-1/281

1/118

**-1/221

*1/192

*1/185

**-1/212

**-1/212

**-1/255

نگرانی

انتقادگری

تردید

انتظارات

معیارها

نظم

1/299

**1/221

1/181

-1/129

**1/292

**1/221

1/155

-1/122

**-1/221

**-1/445

-1/299

-1/194

-1/121

1/192

*1/158

**-1/222

**1/155

**-1/428

**-1/412

**-1/412

**-1/242

**-1/285

*-1/125

-1/181

1/112

1/119

1/111

1

**-1/222

1/215

*1/182

1/121

1/189

**1/511

1/221

**1/252

*1/115

1/111

**1/211

1

**-1/281

**-1/419

**-1/414

**-1/211

**-1/481

-1/211

**-1/219

-1/112

1/125

1/119

1

**1/185

**1/118

**1/122

**1/449

**1/221

**1/218

1/114

-1/121

-1/182

1

**1/292

**1/145

**1/422

**1/221

**1/222

1/112

-1/128

-1/199

1

**1/941

**1/222

1/111

**1/251

1/159

-1/128

1/112

1

**1/211

**1/219

**1/224

1/182

-1/122

1/112

1

**1/428

1/545

**1/214

*1/124

**-1/212

1

1/212

**1/281

1/112

*-1/149

1

**1/291

*1/114

-1/115

1

**1/215

-1/119

1

**1/225
1
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جدول  :3شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخص برازندگی

دامنه قابلپذیرش

مقدار

خیدو ()χ2
شاخص توکر -لوییس ()TLI
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
شاخص برازندگی فزاینده ()IFI
شاخص برازندگی نسبی ()RFI
شاخص برازش هنجار شده ()NFI
ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده ()SRMR
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

بزرگتر از 1/81
بزرگتر از 1/81
بزرگتر از 1/81
بزرگتر از 1/81
بزرگتر از 1/81
کمتر از 1/1
کمتر از 1/19

229/28
1/81
1/81
1/82
1/81
1/81
1/192
1/11

در مدل فرضی ،شفقت به خود ،نقش کمالگرایی بر عالئم اضطراب اجتماعی را واسطهگری می-
کند .به این صورت که کمالگرایی در شفقت به خود نقش دارد و شفقت به خود در عالئم اضطراب
اجتماعی نقش ایفا میکند .شاخصهای برازش مربوط به این مدل در جدول  2مشاهده میشود.
بهجز شاخص  ،RMSEAسایر شاخصهای نشاندهنده برازش بسیار مناسب مدل فرضی است.

شکل  :1مدل ساختاری فرضی همراه با ضرایب استاندارد
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شکل  1مدل ساختاری فرضی را به همراه ضرایب استاندارد به تصویر میکشد .کمالگرایی با
ضرایب استاندارد  -1/28و  -1/22با شفقت به خود و اضطراب اجتماعی ارتباط دارد .همچنین
کمالگرایی با ضریب استاندارد  1/21با اضطراب اجتماعی همبستگی دارد .تمامی ارتباطها در سطح
 P>1/111معنیدار است.
برای بررسی تأثیر غیرمستقیم کمالگرایی بر اضطراب اجتماعی با میانجیگری شفقت به خود،
این سه متغیر را بهعنوان متغیرهای مکنون ( )latentدر نظر گرفتیم که توسط زیرمقیاسهای آنها
(بهعنوان متغیرهای مشاهده شده) تعریف شوند .شکل  1این مدل فرضی را نشان میدهد .همانطور
که در این شکل مشاهده میشود ،کمالگرایی بهصورت مستقیم اضطراب اجتماعی را پیشبینی
میکند و عالوهبر آن بهصورت غیرمستقیم از طریق کاهش شفقت به خود ،باعث افزایش اضطراب
اجتماعی میشود .ضرایب استاندارد اثر مستقیم در شکل  1و ضرایب اثر غیرمستقیم نیز (بههمراه
فاصلهی اطمینان  85درصدی) در جدول  2آمدهاند.
جدول  :4اثرات میانجی مدل فرضی

مسیر واسطهای

کمالگرایی
↓
شفقت به خود
↓
اضطراب اجتماعی

ضریب غیراستاندارد

-1/19

ضریب استاندارد

-1/121

حدود
بوت استرپ
(فاصلههای اطمینان استاندارد شده در
سطح اطمینان )% 85

حد باال

-1/122

حد پایین

1-/411

خطای استاندارد

1/118

سطح معنیداری

1/121

در مطالعه حاضر برای ارزیابی روابط واسطهای از آزمون بوت استرپ استفاده شد .بوت استرپ
قدرتمندترین و منطقیترین روش را برای ارزیابی اثرات غیرمستقیم فراهم میآورد .ارزیابی معنی
داری این روابط را میتوان به دو طریق بررسی کرد .روش اول با مراجعه به سطوح معنیداری و
روش دوم با بررسی فاصلههای اطمینان .درصورتیکه حد باال و پایین با فاصله اطمینان  %85برای
مسیر واسطهای هم عالمت باشند (هر دو مثبت یا هر دو منفی) و یا به عبارتی مقدار صفر بین این
دو حد قرار نگیرد مسیر موردنظر در سطح  p<1/15معنیدار است.
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جدول  4اثرات غیرمستقیم یا میانجی را برای مدل فرضی نشان میدهد .براساس مندرجات این
جدول نقش کمالگرایی در اضطراب اجتماعی با واسطهگری شفقت به خود دارای ضریب استاندارد
 )p=1/121( -1/121است.
بحث و نتیجهگیری
میان کمالگرایی و اضطراب اجتماعی ارتباط مثبت وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،با افزایش میزان
کمالگرایی ،نشانههای اضطراب اجتماعی نیز افزایش مییابد .این یافته با نتایج پژوهشهای
(اسچلنکر و لری( ،)1892 ،آلدن و همکاران( ،)2112 ،فلت و هویت( ،)2114 ،شیکاتانی و همکاران،
( ،)2112گیبز و همکاران )2112 ،و (نیوبای و همکاران )2111 ،و در مطالعات داخلی (بیطرف،
شعیری و حکیمجوادی( ،)1298 ،اسلمی و همکاران )1282 ،و (شیرمحمدی و همکاران)1285 ،
همسویی دارد.
طبق ادبیات پژوهشی ،احتماالً مهمترین و قویترین عامل مشترکی که کمالگرایی و اضطراب
اجتماعی را بهسوی یکدیگر میکشاند ،سازهی ترس از ارزیابی منفی است که به شکل تمایل به
اثرگذاری مطلوب در دیگران و حس بیکفایتی دربارهی تواناییهای خویش مشخص میگردد
(اسلمی و همکاران.)1282 ،
همچنین به نظر میرسد آن بخش از مفهوم کمالگرایی که میتواند احتمال ارتباط آن را با
اضطراب اجتماعی بهتر تبیین کند ،به کمالگرایی جامعهمدار مربوط است؛ به سخنی دیگر ،از میان
تقسیمبندیها و ابعاد گوناگونی که طبق پیشینهی نظری از مفهوم کمالگرایی به میان آمد ،افراد
کمالگرای از نوع جامعهمدار ،به دلیل انتظار دیگران برای کامل بودن فرد (هویت و فلت ،)1881 ،در
مقایسه با افراد کمالگرای از نوع دیگرمدار و خویشتنمدار که بیشتر بازتابدهندهی جوانب مثبت
کمالگرایی هستند ،از ارزیابی منفی دیگران هراس دارند (فراست و همکاران )1881 ،که این تعریف
می تواند در راستای این نکته که احساس مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن در افراد ،هستهی مرکزی
نظریهها در تدوین اضطراب اجتماعی است ،باشد (هیمبرگ ،ژاستر ،هوپ و ماتیا.)1885 ،1
کمالگرایی با شفقتبهخود ارتباط معنادار منفی دارد .بهگونهایکه سطح باالیی از کمالگرایی
میزان پایینی از شفقتبهخود را در پی دارد؛ به دیگر سخن ،با افزایش میزان شفقتبهخود ،با
احتمال باالی کاهش میزان کمالگرایی افراد مواجه هستیم؛ این یافته با پژوهشهای نف (،)2112
براون ( ،2111به نقل از نباتی سراوانی ،)1282 ،نف و وونک ( ،2118به نقل از گیلبرت،)2112 ،
بارنت و شارپ ( )2112و مهر و آدامز ( )2112همسو میباشد.
در هستهی سببشناسی متغیر کمالگرایی ،عواملی مانند ترس از شکست و نیز دنبال کردن
بیرحمانهی اهداف بهگونهایکه شخص انگار با نوعی جبر ناخواسته دستوپنجه نرم میکند،
1. Heimberg, R. G., Juster, H. R., Hope, D. A., Mattia, J. I.
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بهوضوح وجود دارند که باعث می شود فرد خویش را به ستوه بیاورد .از آنسو ،مطالعات حاکی از آن
است که افراد خودشفقتورز زمانی که شکست میخورند ،نسبت با خودشان مهربانترند ،چراکه
آنها میدانند شک ست بخشی از تجربیات انسان است و به نسبت زمانی که ازآنچه که در مورد
عملکرد منفیشان به آنها گفته میشود ،در ارزشگذاری خود بترسند ،به شکستهایشان بهعنوان
فرصتی برای رشد و یادگیری نگاه میکنند؛ درصورتیکه در افراد کمالگرا با توجه به گفتهی مهر و
آدامز ( )2112انتقاد از خود بهعنوان یک عامل نگهدارندهی مرکزی کمالگرایی ناسازگار بهحساب
میآید.
از سوی دیگر ،اضطراب اجتماعی با شفقتبهخود دارای ارتباط معنادار منفی است؛ بهصورتی که
میتوان گفت با افزایش نشانههای اضطراب اجتماعی میزان شفقتبهخود در افراد کاهش مییابد و
نیز با افزایش شفقتبهخود در افراد ،بهاحتمال زیاد میزان اضطراب اجتماعی آنها کاهش یابد .این
یافته همسو با پژوهشهای (نف( ،)2112 ،هافمن ،2111 ،به نقل از ظهرابی( ،)1282 ،ورنر و
همکاران( ،)2112 ،پاتر و همکاران( ،)2114 ،گیل و همکاران( ،)2119 ،ایورت گابی و گیسلر،1
( ،)2119النگ و نف )2119 ،2و با پژوهش داخلی (قربانی ،واتسون ،ژو و نورباال )2112 ،2میباشد.
با توجه تحقیق ورنر و همکاران ( ،)2112مشخص شد که افراد دارای اضطراب اجتماعی در مقایسه
با افراد سالم ،خودشفقتورزی پایینتری را گزارش میدهند و خودشفقتورزی با شدت اضطراب
اجتماعی در ارتباط است و با ترس از ارزیابی شدن در افراد دارای اضطراب اجتماعی ،مرتبط است؛ از
سوی دیگر به گفتهی هیمبرگ و همکاران ( ،)1885هستهی مرکزی تعریف اضطراب اجتماعی به
ترس از ارزیابی منفی مربوط است؛ بنابراین بهاحتمال زیاد میتوان گفت ،شفقتبهخود از نظر توجه
مثبت نامشروط به خویشتن و عدم مقایسهی نابجای خود با دیگران ،در برابر اضطراب اجتماعی قرار
دارد و این دو مفهوم ارتباط منفی زیادی با یکدیگر دارند و در تائید این سخن باید به گفتهی نف
( )2112بسنده کرد که معتقد است در سایهی مشکالت اجتماعی و سوگیریهای شناختی ،پادزهر
منطقی برای افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ،شفقتبهخود است.
بهطورکلی نتایج پژوهش نشان داد که در مدل ارائه شده ،کمالگرایی و شفقتبهخود در قالب
یک الگو ،میتوانند اضطراب اجتماعی را پیشبینی کنند که با پژوهش پاتر 4و همکاران (،)2114
نزدیکترین و بیشترین همسویی را دارد؛ همسو با این پژوهش ،نقش واسطهای عزّتنفس در ارتباط
میان کمالگرایی و اضطراب اجتماعی حاکی از آن بود که کمالگرایی جامعهمدار بهواسطهی کاهش
متغیّر عزّتنفس به ایجاد اضطراب اجتماعی باال در دانشآموزان منجر میگردد (اسلمی و همکاران،
.)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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نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که با وارد کردن متغیر شفقتبهخود ضریب مستقیم
کمالگرایی به اضطراب اجتماعی کاهش یافت .بهعبارتیدیگر ،کمالگرایی به دو صورت میتواند بر
اضطراب اجتماعی تأثیر گذارد؛ اول به شیوهی مستقیم و دوم با واسطهای شفقتبهخود .در خصوص
اثر مستقیم کمالگرایی بر اضطراب اجتماعی بحث شده است اما در خصوص نقش واسطهای
شفقتبهخود ،یافتهها نشان دادند که کمالگرایی با نقش واسطهای شفقتبهخود بر اضطراب
اجتماعی تأثیر میگذارد؛ همچنین یافتهها نشان دادند که جهت این تأثیر بهصورت منفی میباشد.
به این صورت که کمالگرایی بهواسطهی کاهش شفقتبهخود به ایجاد اضطراب اجتماعی منجر
میشود؛ بنابراین کمالگرایی و شفقتبه خود با اضطراب اجتماعی ارتباط معناداری دارند و در سطوح
باال میتوانند اضطراب اجتماعی را پیشبینی کنند .افراد کمالگرایی که میزان شفقتبهخود کمتری
را تجربه میکنند ،سطوح باالتری از اضطراب را تحمل میکنند که این یافته همسو با نتایج (مهر و
آدامز( ،)2112 ،اسلمی و همکاران( ،)1282 ،شیرمحمدی و همکاران )2112 ،و از همه نزدیکتر
(پاتر و همکاران )2114 ،میباشد .در تبیین این یافته میتوان به چند نکته اشاره کرد :نخست
اینکه همانطور که ایگان ،وید و شافران )2111( 1نشان دادند کمالگرایی بهعنوان یک ساختار
فراتشخیصی است که با طیف گستردهای از آسیبهای روانشناختی همراه است و کاهش نشانهها و
آسیبهای مربوط به آن ،در افزایش شفقتبهخود و در نتیجه کاهش اضطراب اجتماعی اهمیت دارد؛
دوم اینکه شفقتبهخود ،پیشبینیکنندهی مستقل آسیبهای روانشناختی نیست ،بلکه با توجه به
پژوهشهایی که گفته شده است ،نقش میانجی را در اکثر اختالالت دارد؛ سوم اینکه کمالگرایی
ماهیتی منفی و ناسازگارانه دارد و این امر باعث کاهش شفقتبهخود در افراد میشود (فیراری و
همکاران)2112 ،؛ چهارم اینکه ازآنجا که افراد مبتال به مشکالت روانی ،مانند اضطراب اجتماعی،
اغلب پیشینهای مملو از استرس زیاد و یا نوعدوسـتی و مراقبت پایـین دارند ،بهشـدت از خود
انتقادگری (عنصری از کمالگرایی) رنج میبرند یا از خود متنفر میباشند و برای این افراد بسیار
سخت است که مهربانی دیگران را قبول کنند و یا با خود مهربان باشند (گیلبرت و پراکتر،)2112 ،
شفقت به خود می تواند نقش پررنگی در این زمینه داشته باشد؛ در این راستا لری و همکاران
( ،2111به نقل از گیل و همکاران ،)2119 ،نشان دادند که افراد مبتال به اضطراب اجتماعی با
سطوح باالتری از شفقت به خود ،در خودارزیابیهای دقیق که یکی از ویژگیهای اصلی این افراد
است ،بهتر می توانند با وضعیت موجود و تجارب مربوط به اجتناب کنار بیایند و این موضوع نشان
میدهد که شفقتبهخود یک سبک مقابلهای مهم ،به هنگام رویارویی با رویدادهای منفی بین فردی
میباشد و در نهایت اینکه ادبیات تحقیقی نشان میدهد که شفقت به خود با بسیاری از فواید
روانشناختی مرتبط است و بهعنوان یک ساختار مهم در سالمت روان مطرح شده است (گیلبرت،
)2114؛ از سوی دیگر باید اشاره کرد که عامل بسیار مهمی که میتواند در پدیدایی شفقتبهخود
1. Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R.
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نقش داشته باشد ،تجربههای نخستین زندگی 1است .گیلبرت ( ،2115به نقل از گیلبرت،)2112 ،
اعتقاد دارد که شفقتبهخود تا حدود زیادی از سیستم دلبستگی شخص ناشی میشود ،به این
صورت که اشخاصی که در شرایط و محیط ایمن رشد کردهاند و از روابط حمایتگرانهی مراقبین
خود برخوردارند ،در برقراری ارتباط با خود بهصورت مراقبتکننده و شفقتگرانه ،توانمند میشوند.
در مقابل ،اشخاصی که در شرایط و محیط ناامن ،تهدیدکننده یا پراسترس رشد کردهاند و در معرض
انتقاد مداوم و پرخاشگری از سوی مراقبین خود بودهاند ،به رفتارهای خودانتقادگرانه ،گرایش
بیشتری دارند (گیلبرت و پراکتر .)2112 ،همچنین پژوهشگران مشاهده کردند که روابط مادری
انتقادگرانه و نیز روابط خانوادگی پراسترس با شفقتبهخود در افراد جوان ،ارتباط منفی دارد (نف و
مکگری2111 ،؛ به نقل از گیلبرت ،)1285 ،از سوی دیگر در مطالعهای دیگر که تأثیر شفقت به
خود بر ارزیابی اجتماعی موردبررسی قرار گرفت ،شفقت به خود ،شرم و استرس کمتری را بالفاصله
بعد از عامل استرسزا ،پیشبینی میکند و باعث میشود که فرد ،آن عامل استرسزای اجتماعی را
که کمتر تهدیدکننده است ،ارزیابی کند (ایورت و همکاران)2119 ،؛ ازاینرو میتوان از شفقتبهخود
بهعنوان پلی میان کمالگرایی و اضطراب اجتماعی جهت تنظیم این ارتباط استفاده کرد.
در گسترهی فعّالیتهای پیشگیرانه کمالگرایی میتواند بهعنوان یکی از مهمترین علل تأثیرگذار
بر اضطراب اجتماعی شفقتبهخود باشد ،بنابراین توجه به شیوهی فرزندپروری در محیط غیربالینی و
تغییر الگوی مراجعان در محیط بالینی ضرورت دارد؛ همچنین با توجه به تائید نقش واسطهای
متغیّر شفقتبهخود که همواره سازهای مثبت و کارآمد در روانشناسی بالینی بهحساب میآید ،به
تمام متخصّصین امر پیشنهاد میشود که از مهارتها و مداخالت مدّنظر این سازه جهت کاهش
ایجاد کمالگرایی و در نتیجه کاهش نشانههای اضطراب اجتماعی ،اقدام کنند .از محدودیتهای این
پژوهش ،استفاده از ابزار خودگزارشی پرسشنامه بود که به دلیل کنترل نشدن آزمودنیها نهتنها
تعمیم نتایج بهسادگی امکانپذیر نیست ،بلکه ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی آزمودنیها،
موردتوجه یا کنترل دقیق قرار نگرفته است .همزمانی اجرای ابزارها ممکن است خستگی ذهنی
آزمودنی و در نتیجه کاهش دقّت او را در پی داشته باشد .ازاینرو در تعمیم نتایج آن باید جانب
احتیاط را رعایت کرد .ازاینرو در پژوهشهای بعدی ،باید از ابزارها و فنون متفاوت و البته موازی
سود جسته شود و سپس نتایج حاصل با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه گردند.
تشکر و قدردانی
در پایان ،از کلیهی آزمودنیهایی که در انجام این پژوهش ،با پژوهشگران همکاری کردند ،صمیمانه
تشکر و قدردانی میگردد.
1. early family experiences
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