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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the mediating role of fear of 

failure and perceived stress in the relationship between shyness and social 

anxiety of Payame Noor University students in Marand branch. The 

research method is essentially descriptive-correlative. The statistical 

population of the study consists of 6433 students of Payame Noor 

University, Marand Branch. The sample size of the study was 165 people 

by cluster random sampling. Cheek and Briggs (1990) Shyness 

Questionnaire, Cohen et al. (1983) Perceived Stress Questionnaire, 

Conroy Fear of Failure (2001) and Ilina (1996) Social Anxiety 

Questionnaire were used to collect data. Its authenticity was confirmed 

by the supervisor and academic experts and its reliability was also 
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confirmed by Cronbach's alpha coefficient test. In order to analyze the 

data, the structural equation technique was used using Lisrel statistical 

software and Spss statistical software. Findings show that students with 

high perceived stress due to extreme self-assessment of their performance 

and that their main focus is on the negative aspects of events that happen 

to them are more likely to develop shyness. Due to high fear of not 

Acceptance and fear of being criticized by others, these people 

experience more shyness than people with low self-criticism. 

Introduction 

Excessive fear, anxiety, and abnormal behaviors associated with 

these symptoms are common and main features of anxiety disorders. In 

the absence of danger or despite the insignificant danger, the person in 

these disorders feels that there is a great danger lurking, so it is strongly 

aroused physiologically and emotionally (Akrami, Nazhvani Shirvani, 

Zamani, 2020). Perceived stress is one of the major problems of human 

society and a great number of people are struggling with it. Stress seems 

to be an essential component and an inevitable result of human 

interaction with the environment. Stress involves the physical, mental, 

and emotional reactions that are experienced as a result of changes and 

needs in a person's life. Changes can be large or small. People respond 

differently to life changes. Positive stress can be a motivator, while 

negative stress can occur when these changes and needs fail. Perceived 

stress is a psychological state or process in which a person perceives his 

or her physical and psychological well-being as threatening. In other 

words, perceived stress is a person's perceived abilities and reassurance in 

the face of environmental demands. Stresses related to education has a 

greater impact on students' stress levels than stressors related to 

emotional and health relationships (Talebzadeh, Shahreiari, 2019). Social 

anxiety disorder is an extreme or unusual fear of situations in which a 

person's behavior or performance may be examined or evaluated by 

others. Social anxiety is a distressing or stressful feeling that is difficult 

to describe and control and that one experiences when one is in a social 

situation. People with social anxiety disorder have many psycho-social 

problems and this disorder has negative effects on their social, 

educational, occupational and mental performance (Haghayegh, Mosavi, 
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2019). Shyness is a painful feeling that is associated with many 

psychological problems, including aggression, depression, physical 

disorder, anxiety, obsessive-compulsive disorder, interpersonal 

sensitivity, personality disorders, drug use, post-traumatic stress disorder, 

and low self-esteem. Gilbert and Tanji (1998), edited by Gilbert and 

Miles, 2000) argue that the experience of criticism, understanding social 

status, and blame styles play an important role in shyness and social 

anxiety. They also believe that criticism and social setbacks can lead to 

feelings of shyness, especially if the person being criticized believes the 

criticism is correct and realizes that its undesirable and unattractive 

aspects have been observed by others (Doost Mohammadi, 2020). Higher 

education organizations such as Payame Noor University of, Marand 

Branch are one of the most important and key organizations in training 

knowledge-based human resources. Therefore, it is very important to pay 

attention to the correct category of education and keep students from the 

existing margins that cause damage to their educational process. Given 

that shyness is very common in today's societies, especially among 

adolescents and young people, so paying attention to this category and 

controlling it is very important. According to the contents of this study, 

an attempt is made to answer the question of whether fear of failure and 

perceived stress play a mediating role in the relationship between shyness 

and social anxiety of students of Payame Noor University, Marand 

Branch? 

Theoretical framework 

Educational technology is the analysis of learning problems and 

methods and the design, development, implementation, evaluation and 

management of educational and non-educational processes and resources 

to improve learning and performance in various educational centers, 

special training environments and job centers. Using technology for 

education is a way that higher education organizations such as Payame 

Noor University, Marand Branch is one of the most important and key 

organizations in training knowledge-based human resources. Therefore, it 

is very important to pay attention to the correct category of education and 

keep students from the existing margins that cause damage to their 

educational process. Given that shyness is very common in today's 
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societies, especially among adolescents and young people, paying 

attention to this category and controlling it is very important. Reese's 

(2011) research showed that shyness has a mediating effect between self-

criticism on variables based on social support, positive and negative life 

events, and satisfaction in close relationships, and in turn, provides the 

conditions to help contribute to the symptoms of depression. 

Methodology 

The present study was a descriptive correlative study. The statistical 

population of this study consists of 6433 students of Payame Noor 

University, Marand Branch. In the end, 163 responses were selected as 

the final sample size. The method of sampling is cluster random. To 

collect data related to the shyness variable, the Check and Brigger 

Questionnaire, Cohen et al. (1983) Questionnaire of Assessing Fear of 

Failure in Conroy Performance (2001) and Ilina (1996) Social Anxiety 

Questionnaire has been used.. Descriptive statistics (frequency, 

percentage, mean and standard deviation) was accomplished by SPSS 22 

software, and to test the research hypotheses, first Kolmogorov-Smirnov 

test was used to check the normality of the research data distribution and 

then the structural equation technique by LISREL statistical software was 

used. 

Discussion and Results 

"t-value" is used to evaluate the significance of the relationship 

between variables. Since significance is checked at the error level of 0.05, 

if the amount of observed factor loads is calculated by t-value test is less 

than 1.96, the relationship is not significant and will be displayed in red 

in LISREL software. The standard factor load of confirmatory factor 

analysis to measure the strength of the relationship between each factor 

(hidden variable) and its visible variables (questionnaire items) in all 

cases is greater than 0.3. Therefore, the operating structure of the 

questionnaire will be confirmed. 

The standard factor load of confirmatory factor analysis to measure 

the strength of the relationship between each factor (hidden variable) and 

its visible variables (questionnaire items) in all cases is greater than 0.3. 

Therefore, the operating structure of the questionnaire will be confirmed. 

After calculating the standard operating load, a significant test should be 
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performed. Based on the results observed in Figure (2), the factor load of 

t-statistic of the measurement indices of each of the studied dimensions at 

the 5% confidence level is greater than 1.96. The standard factor load of 

confirmatory factor analysis to measure the strength of the relationship 

between each factor (hidden variable) and its visible variables 

(questionnaire items) in all cases is greater than 0.3. Therefore, the 

operating structure of the questionnaire will be confirmed. 

The standard factor load of confirmatory factor analysis to measure 

the strength of the relationship between each factor (hidden variable) and 

its visible variables (questionnaire items) in all cases is greater than 0.3. 

Therefore, the operating structure of the questionnaire will be confirmed. 

In order to investigate the mediating effect of fear of failure and 

perceived stress in the hypothesis in question, the direct effect of two 

structures with indirect effect in the case of mediating variables should be 

examined so that if the effect increases, the mediating effect can be 

considered acceptable. In the present hypothesis, the direct effect is 0.33. 

The indirect effect in the presence of the mediating variable of fear of 

failure is: 0.63 × 0.67 = 0.422 

Indirect effect in the presence of the mediating variable of perceived 

stress is: 0.59 × 0.64 = 0.377 

Due to the fact that the direct path effect is less than the indirect 

path, so the existence of mediating variables increases the fear of failure 

and perceived stress and the mediating role in the present hypothesis is 

confirmed. 

Conclusion 

The research hypothesis assesses the mediating role of fear of failure 

and perceived stress in the relationship between shyness and social 

anxiety of students of Payame Noor University, Marand Branch. In the 

present hypothesis, the direct effect is 0.33. Due to the fact that the direct 

path effect is less than the indirect path, so the existence of a mediating 

variable increases the fear of failure and perceived stress and the 

mediating role in the present hypothesis is confirmed. The results of the 

research hypothesis test are consistent and supported by the research 

findings of (Doost Mohammadi, 2020., Samadi, et al., 2018., Pirfalak, 

2018., Ran & et al, 2018). The hypothesis test results explain that 
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students with high perceived stress are more likely to develop shyness 

due to extreme self-assessment of their performance and that their main 

focus is on the negative aspects of what is happening to them., Due to 

high fear of rejection and fear of being criticized by others, these people 

experience more shyness than people with low self-criticism. On the 

other hand, the fear of failure in affairs makes the person worry about 

losing the reputation of his friends, and this in turn will cause him to 

withdraw from the group of friends. Finally, given that reducing social 

anxiety can increase a person's ability to communicate well with others 

and reduce anxiety in social situations, social inhibitions, or interpersonal 

behaviors due to concerns about interpersonal evaluation; it can play a 

role in reducing shyness and its components. 

Keywords: Fear of failure, Perceived stress, Shyness, Social anxiety 
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با استفاده از نقش  انیدانشجو یو اضطراب اجتماع ییکمرو انیم رابطه

 شدهترس از شکست و استرس ادراک یانجیم

  1علیزاده سیما

  دهیچک

 انیدر رابطه م شدهادراکترس از شکست و استرس  یانجینقش م یبررس حاضر، قیهدف تحق

به لحاظ  قیاست. روش تحق بوده مرند واحد نور امیپدانشگاه  انیدانشجو یو اضطراب اجتماع ییکمرو

د مرند به نور واح امیپدانشگاه  انیرا دانشجو قیتحق ی. جامعه آماراست یهمبستگ -یفیتوص ت،یماه

 بهنفر  165 یاخوشه یتصادف یریگنمونهبا روش  قی. حجم نمونه تحقدهندیم لینفر تشک 6433تعداد 

(، استرس 1990) گزیبرو  کیچ ییکمرو یهانامهپرسشاز  هاداده یآمد. جهت گردآور دست

 نایلیا یاجتماع اضطراب و( 2001) یکانرو(، ترس از شکست 1983کوهن و همکاران ) شدهادراک

قرار  دییمورد تأ یدانشگاه نظرانصاحبتوسط استاد راهنما و  هاآن ییکه روا دی( استفاده گرد1996)

ل یتحل منظوربه. قرار گرفت دییکرونباخ مورد تأ یآلفا بیآزمون ضر قیاز طر زین هاآن ییایگرفت و پا

 Spss یآمار افزاررمن زیو ن Lisrel یآمار ارافزنرمبا استفاده از  یمعادالت ساختار کیاز تکن هاداده

 یابیخودارز لیباال به دل شدهادراکاسترس  یدارا انیدانشجوق نشان داد یتحق یهاافتهیاستفاده شد. 

اتفاق  شانیبرا است که یعیوقا یمنف یهاجنبهبر  هاآن یتمرکز اصل نکهیو ا عملکردشاناز  یافراط

از  و ترس رشیذپافراد به علت ترس باال از عدم  نیدارند، ا ییباال ییاحتمال ابتال به کمرو افتدیم

تجربه  نییپا یدانتقا خود با افراد به نسبت را یشتریب ییکمرو گرانید یقرار گرفتن از سو موردانتقاد

 .کنندیم

 .یاجتماع اضطراب ،ییکمرو ،شدهاز شکست، استرس ادراک ترس: یدیکل یهاواژه

                                                 

. یرانا،نور ، تهران  یام،دانشگاه پ  یتی،دانشکده  علوم ترب یآموزش  یریتدانش آموخته دکترا ،گروه مد . 1
alizadeh870@gmail.com 
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 مقدمه

 و یاصل یژگیو ،عالئم نینابهنجار مرتبط با ا ی، اضطراب و رفتارهاازاندازهشیترس ب

 یطرباوجود خ ایت، فرد بدون وجود خطر اختالال نیاست. در ا یمشترک اختالالت اضطراب

و  کیلوژویزیخاطر ازنظر ف نیاوست، به هم نیدر کم یخطر بزرگ کندی، احساس متیاهمکم

. استرس (Akrami, Nazhvani Shirvani, Zamani, 2020شود )یم ختهیبرانگ داًیشد یجانیه

ها با آن ساناز ان یادیاست و تعداد ز یت جامعه بشرالمشک نیتراز عمده یکیشده ادراک

با  تعامل انسان ریناپذاجتناب جهیو نت یاسترس جزء ضرور رسدیهستند. به نظر م بانیگربهدست

 راتییتغ هجیکه درنت ردیگیرا در برم یو عاطف یذهن ،یکیزیف یهااست. استرس واکنش طیمح

پاسخ افراد  کوچک باشند. ایبزرگ  توانندیم راتیی. تغشوندیفرد، تجربه م یزندگ یازهایو ن

 کهیلباشد درحا دهنده زشیانگ کی تواندیمتفاوت است. استرس مثبت م یزندگ راتییبه تغ

. شود جادی، ادهندیفرد را شکست م ازها،یو ن راتییتغ نیکه ا یدرزمان تواندیم یاسترس منف

و  یسمج یستیآن فرد بهز یاست که ط یشناختروان یندیفرآ ایاسترس ادارک شده حالت 

و  هاییاسترس ادارک شده توانا گریدعبارت. بهکندیادراک م زیدآمیخود را تهد یشناختروان

که با  ییهااست. استرس یطیمح یهاخاطر ادارک شده فرد در مواجهه با درخواست نانیاطم

وح استرس بر سط یو سالمت یمرتبط با روابط عاطف یهاارتباط دارند نسبت به استرس لیتحص

 .(Talebzadeh, Shahreiari, 2019گذارند )یم یشتریب ریتأث انیدانشجو

 یــادیز یمنفــ ــراتیکننده اســت کــه تأثو ناتوان جیرا یاختالل یاضطــراب اجتماعــ

. گــذاردیم یبــر جــا یلــیتجــارب تحص ــژهیوبه ،یزندگــ یهــااز حوزه یاریبــر بســ

در  یفرد نیب یهــایابیوجــود ارز ــای ینــیبشیاز پ یناشــ یاضطــراب اجتماعــ

و  یشــانیاســت کــه باتجربه اســترس، پر یفرضــ ــای یواقعــ یاجتماعــ یهــاتیموقع

 یل روانـاختـال نیل سـوماختـال ـنی. اشــودیمشــخص م یاجتماعــ یهــاتیتــرس در موقع
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اضطـراب  ـایل بـا تـرس اختـال ـنیو سـوءمصرف الـکل اسـت. ا یافسـردگ از بعـد ع،یشـا

 یها فـرد بـا احتمال بررسـکـه در آن یاجتماعـ ـتیچنـد موقع ـای ـکیمحسـوس در مـورد 

ل ال. ســن متوســط هنــگام شــروع اختــشــودیمواجــه شــود، مشــخص م گــرانید ــقیدق

 8درصـد افـراد، ســن شــروع  75اسـت و  یسـالگ 13 متحدهاالتیادر  یاضطــراب اجتماعــ

. (Naderzadeh, Salehi, Jafari Roshan, Koochak Entezar, 2019ســال دارنــد ) 15تــا 

 لکردعم ایاست که رفتار  ییهاتیاز موقع رمعمولیغ ای یافراط ترس یاجتماع اضطراب اختالل

احساس  کی یاجتماع اضطراب. ردیبگ قرار گرانید یابیارز ای یوارس مورد است ممکن فرد

و فرد هنگام قرار گرفتن در  بودهو کنترل آن دشوار  فیاست که توص یفشار ای کنندهناراحت

 مشکالت ،یاجتماع اضطراب اختالل به انیمبتال. کندیآن را تجربه م یاجتماع تیموقع کی

 یشغل ،یلیتحص ،یاجتماع عملکرد بر یمنف اثرات اختالل نیا و داشته یاریبس یاجتماع ـ یروان

 (.Haghayegh, Mosavi, 2019گذارد )یها مآن یو سالمت روان

مرتبط با  بیآس یاصل یهادر همه طبقه یینقش کمرو ینیبال یشناسروان اتیدر ادب

و  یروان ،یو مرکب ذهن دهیچیپ دهیپد کی عنوانبه ییاست. کمرو شدهییشناسااختالل، 

 ای یاجتماع یبازدار ،یاجتماع یهاتیاست که با اضطراب در موقع شدهفیتعر یاجتماع

 فیتعار اگرچه. شودیمشخص م یفردنیب یابیدرباره ارز یاز نگران یناش یفردنیب یرفتارها

 ابیدر غ یو بازدار یناراحت عنوانبهعموماً  ییکمرو یاست ول شدهارائه ییاز کمرو یمتعدد

است که با  یاحساس دردناک ییکمرو (.ArazGoldi, 2018است ) شدهفیتعر گریافراد د

ل اختال اضطراب، ،یل جسمالاخت ،یافسردگ ،یپرخاشگر ازجمله یروان مشکالتاز  یاریبس

ل استرس پس المصرف مواد مخدر، اخت ،یتیشخص یهااختالل ،یفرد نیب تیوسواس، حساس

 کی یی( نشان داد که کمرو2011) سیر قاتیتحق. ارتباط دارد ن،ییپا نفسعزتاز سانحه و 

 یزندگ یمثبت و منف عیوقا ،یاجتماع تیبر حما یمبتن یرهایدر متغ یانتقاد خود نیب یانجیاثر م

 عالئم جادیکمک به ا یرا برا یطیخود، شرا نوبهبهدارد و  کیدر روابط نزد تیو رضا

( معتقدند 2000 لز،یو ما لبرتی، برگرفته از گ1998) یو تانج لبرتی. گکندیفراهم م یافسردگ
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و اضطراب  ییدر کمرو یسرزنش، نقش مهم یهاو سبک یتجربه انتقاد، درک مرتبه اجتماع

به  تواندیم یباورند که انتقاد و پسرفت اجتماع نیها بر اآن ن،یهمچن. کنندیم فایا یاجتماع

است و  حیاگر شخص موردانتقاد معتقد باشد، انتقاد صح ژهیومنجر شود، به ییاحساس کمرو

مشاهده شده است  گرانیجذابش، توسط درینامطلوب و غ یهامتوجه شود که جنبه

Zarinkhah, Doost Mohammadi, 2020).) 

مهم و  یهااز سازمان یکی مرند واحد نور امیپمانند دانشگاه  یآموزش عال یهاسازمان

آموزش و  حیتوجه به مقوله صح لحاظنیمحور است. بددانش یانسان یروین تیدر ترب یدیکل

 یامر استها آن یلیزدن به روند تحصموجود که موجب لطمه یهاهیاز حاش انیحفظ دانشجو

نوجوانان و  انیم خصوصبهو  یدر جوامع امروز ییکمرو نکهیبا توجه به ا. است یضرور اریبس

 اب. کندیه ممهم جلو اریبس یمقوله و کنترل آن امر نیلذا توجه به ا ،است عیشا اریجوانان بس

 آیا که شود ادهد پاسخ سؤال این به تا شودمی تالش پژوهش این در شدهانیتوجه به مطالب ب

 شجویاندان اجتماعی اضطراب و کمرویی میان رابطه در شدهادراک استرس و شکست از ترس

 ؟دارند میانجی نقش مرند واحد نور پیام دانشگاه

 پژوهش پیشینه

 شفقت ،انتقادی خود بین رابطه بررسی به پژوهشی در( 2020) محمدیدوست و خواهزرین

 این در ایشان. پرداختند سمنان اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان در افسردگی با کمرویی و خود

خود  یرهایمتغ نیساده نشان داد که ب یهمبستگ بیضرا. یافتند دست نتیجه این به پژوهش

شفقت خود با  ریمتغ نیب داریمعنرابطه مثبت و  یبا افسردگ ییو کمرو یبا افسردگ یانتقاد

معلوم کرد  زین یریچندمتغ ونیرگرس لیوجود دارد. تحل داریمعنو  یرابطه منف یافسردگ

هستند.  یمعنادار افسردگ یهانیبشیپ یی، شفقت خود و کمرویانتقاد خود نیبشیپ یرهایمتغ

 خودافراد،  گریمانند د کیرابطه نزد ریافراد درگ انیکرد که در م انیب توانیم یطورکلبه
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و شفقت خود  ییبا کمرو یدر برابر افسردگ ریپذبیآس یتیشخص یژگیو کی عنوانبه یانتقاد

 .(Zarinkhah, Doost Mohammadi, 2020) استدر ارتباط 

 اضطراب بر ورزیجرئت مهارت آموزش تأثیر» عنوان با پژوهشی ،(2018) پیرفلک

 متوسطه پسر آموزاندانش شامل آماری جامعه. داد انجام «آموزاندانش کمرویی و اجتماعی

 ضر،حا پژوهش طرح. بود ساده تصادفی گیرینمونه روش. بودند نیمروز شهرستان دوم

 که داد نشان شپژوه نتایج. بود گواه گروه با آزمونپس – آزمونپیش نوع از آزمایشی

 آموزش. است مؤثر آموزاندانش اجتماعی اضطراب کاهش بر ورزیجرئت آموزش

 منفی ارزیابی و اجتماعی اجتناب شامل اجتماعی اضطراب هایمؤلفه کاهش بر ورزیجرئت

 وییکمر کاهش بر ورزیجرئت آموزش داد نشان نتایج. است بوده مؤثر آموزاندانش

 (.Pirfalak, 2018) است بوده مؤثر آموزاندانش

: نقش یاجتماع اضطراب و ییکمرو نیب» عنوان با یپژوهش(، 2018) همکاران و ران

سال در  18-25 نیسن نیب انیدانشجو یآمار جامعه. دادند انجام «نفساعتمادبهرفتار و  یانجیم

 یاخوشه یریگو روش نمونه یهمبستگ-یفیتوصپژوهش  روشمراکش بودند.  یهادانشگاه

مهار  زانیدارند و م یرابطه معنادار یو اضطراب اجتماع ییپژوهش نشان داد کمرو جیبود. نتا

,Ran اند )داشته یانجینقش م یو اضطراب اجتماع ییکمرو انیدر رابطه م نفساعتمادبهرفتار و 

Zhang, Huang, 2018.) 

. دادند انجام شدهادراک استرس و فردی هوش رابطه عنوان با پژوهشی ،(2018) وی وندر

 و پیمایشی هشپژو روش. باشندمی فرانسه خدماتی هایسازمان مدیران شامل آماری جامعه

 استرس و فردی هوش ابعاد میان داد نشان پژوهش نتایج. است ایخوشه گیرینمونه روش

 .(van der Wee, 2018) دارد وجود معناداری و منفی رابطه شدهادراک

 کیفیت و شدهادراک استرس از ایمقایسه عنوان با پژوهشی ،(2018) همکاران و لی

 جامعه .دادند انجام غیرداروسازی و داروسازی ارشد کارشناسی دانشجویان میان در زندگی

. باشندمی چین کشور غیرداروسازی و داروسازی ارشد کارشناسی دانشجویان شامل آماری
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 میان داد نشان پژوهش نتایج. است ساده تصادفی گیرینمونه روش و توصیفی پژوهش روش

 ,Lee) دارد وجود معناداری و منفی رابطه دانشجویان زندگی کیفیت با شدهادراک استرس

Kim, Bae, Kim, Shin, Yoon, & Kim, 2018). 

 اضطراب و ییکمرو انیم ارتباط یبررس» باعنوان یپژوهش(، 2017همکاران ) و پوول

 در یلیتکم التیتحص انیدانشجو یآمار جامعه. دادند انجام «یشناسجامعه نقش: یاجتماع

 جینتابود.  یتصادف یریگو روش نمونه یمقطع-یفیتوص. روش پژوهش بودند بلغارستان کشور

وجود  یرابطه مثبت و معنادار انیدانشجو یو اضطراب اجتماع ییکمرو انیپژوهش نشان داد م

 ,Pooleداشته است ) گرلیتعدفوق نقش  ریدو متغ انیدر ارتباط م یشناختجامعه دگاهیدارد و د

Jetha, Schmidt, 2017). 

انجام دادند.  «آموزاندانش ییفرهنگ با کمرو رابطه» عنوان با یپژوهش (،2017) چن

و روش  یفیصتوروش پژوهش  بودند. وانیدر تا لیآموزان مشغول به تحصدانش یجامعه آمار

اد آموزان و ابعدانش یسبک فرهنگ انیپژوهش نشان داد م جیساده بود. نتا یتصادف یریگنمونه

در  یاجتماع یندهایفرآ داشته است و یمیآموزان رابطه مستقدانش ییکمرو زانیآن با م

 .(Chen, 2017اند )داشته گرلیتعدنقش  ریدو متغ نیا یرگذاریتأث

 «یاعاجتم اضطراب و ییکمرو نیب رابطه» عنوان با یپژوهش(، 2016) بریموخ و سولویپل

و روش  یشیمایش پژوهش پبودند. رو نیآموزان پسر شهر ودانش یدادند. جامعه آمار انجام

 یجتماعاو اضطراب  ییکمرو نیداد ب نشانپژوهش  جیبود. نتا یاطبقه یتصادف یریگنمونه

 (.Pelissolo & Moukheiber, 2016) وجود دارد یآموزان رابطه معناداردانش

 پژوهش شناسی روش

ترس از شکست، استرس  یرهایمتغ نیدر پژوهش حاضر ارتباط ب نکهیتوجه به ا با

 حاضر پژوهش لذا گرفت، قرار مطالعه مورد یاجتماع اضطراب و ییکمرو ،شدهادراک

نور واحد  امیپدانشگاه  انیدانشجوپژوهش را  نیا ی. جامعه آماربود یهمبستگ نوع از یفیتوص
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محقق جامعه  ،یجامعه آمار ی. با توجه به حجم باالدهندیم لینفر تشک 6433تعداد  بهمرند 

محدود نمود.  یو معمار یدر رشته روانشناس یکارشناس انیخود را به دانشجو یآمار

سه کالس درس انتخاب نمود.  یلیاز هر رشته تحص یتصادف طوربهمحقق  ب،یترتنیبد

نفر بوده  165ها آن انیجمعاً شش کالس درس انتخاب شدند که حجم دانشجو بیترتنیبد

پاسخ ندادند که از مجموع سؤاالت  سؤاالتدانشجو به  2است. الزم به ذکر است که تعداد 

 یریگانتخاب شد. روش نمونه ییمونه نهاحجم ن عنوانبهپاسخ  163 تیدرنهاحذف شدند و 

 است. یاخوشه یتصادف

 استفاده رگیو بر کیچ نامهپرسشاز  ییکمرو ریمربوط به متغ یهاداده یگردآور جهت

از ابعاد  افراد ییکمرو زانیم یداشته و هدف آن بررس سؤال 14 نامهپرسش نیا. است شده

-3 یاجتماع ینیگزیدورو  یشانیپر-2 نفساعتمادبهو نداشتن  تیقاطع کمبود-1مختلف )

 لیکرت فیطآن براساس  یگذارنمره فیط. استدر ارتباط با افراد ناآشنا(  ییکمروگستره 

 تواندیم هانمره نهدام اسیمق نیا در. است( 5موافقم =  کامالًتا  1=مخالفم کامالً ) یانهیپنج گز

 یآزمودن بودنیخجالتو  ییکمروباالتر  زانیم انگریب باال نمره کهباشد،  ریمتغ 70 تا 14 نیب

 است.

کوهن و  نامهپرسش از شدهادراک استرس ریمربوط به متغ یهاداده یگردآور جهت

 5 کرتیل فیو بر اساس ط هیگو 14در  نامهپرسش نی( استفاده شده است. ا1983همکاران )

(( 5) موافقالً (، کام4(، موافق )3) موافق ی(، تاحدود2(، مخالف )1) مخالف کامالً) یانهیگز

و  رودیمار کماه گذشته به  کیدر  شدهادراک یسنجش استرس عموم یاست و برا شدهتنظیم

و  یانکنترل، غلبه، کنارآمدن با فشار رو ،زااسترسافکار و احساسات درباره حوادث 

از استرس و  یمنفو شامل دو بعد ادراک  دهدیمقرار  موردسنجشرا  شدهتجربه هایاسترس

 (.Koohen & et al, 1983) استادراک مثبت از استرس 

ترس از  یابیارز نامهپرسشترس از شکست از  ریمربوط به متغ یهاداده یگردآور جهت

و  اسیمق ریز 5 یدارا اسیمق نیاست. ا دهی( استفاده گرد2001) یکانروشکست در عملکرد 
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 5 فیبر اساس ط نامهپرسش نیا یگذارنمره. استماده  41و  اسیمق ریکه ز استماده  41

 .(Kanroy, 2001) استانجام شده  کرتیل یادرجه

اضطراب  نامهپرسشاز  یاضطراب اجتماع ریمربوط به متغ یهاداده یگردآور جهت

 باًیتقر یهانهیگزبا  یانهیگز 5 سؤال 25 یدارا ابزار نیا که شده استفاده( 1996) نایلیا یاجتماع

 لیز روش تحلااست. با استفاده  وقتچیه باًیاوقات، بندرت، تقر یگاه اوقات، اغلب شه،یهم

 کردن تصحبترس از  گران،یتوسط د یابیارز از ترس گانگان،یب از ترس شامل عامل 5 ،یعامل

است  شدهاستخراجاضطراب  عالئمشدن  آشکار از ترس و ،یاجتماع یدر جمع، ترس از انزوا

 نیدر ا گذارینمره. روش کنندیم نییرا تب آزمون کل انسیوار درصد 23/47 عامل 5 نیا که

وقت  چیه باًیتقر نهیگز و 5 نمره شهیهم باًیتقر نهیگز که بیترتنیبد ،است میمستق شکل به ابزار

 است یجتماعاعدم اضطراب  دهندهنشان اسیمق نیا در باال نمره نیهمچن. ردیگیم 1نمره 

(Elina 1996). 

شد تا قرار داده دیز اساتا یتعداد اریتنامه مذکور در اخمحتوا پرسش ییروا نییتع یبرا

 ازدر پژوهش  ظرموردن یرهایسنجش متغ ینامه مذکور براحاصل شود که پرسش نانیاطم

نامه پرسش یصور ییروا یبه جهت بررس نیبرخوردار است. همچن یکاف ییمحتوا ییروا

ا ه هیبودن گو وایبودن و ش فهمقابلتا از  دیتالش گرد هیاول ییایبا سنجش پا زمانهممذکور، 

 دییتأ یبراد. حاصل گرد نانیاطم هیاول دهندگانپاسخنفر  30 یاز سو رهایسنجش متغ یبرا

و  یآورو پس از جمع دیگرد عیوزت انینفر از دانشجو 30 انیها منامهپرسش ،نامهپرسش ییایپا

 .ها به دست آمدکرونباخ آن یآلفا ،هانامهپرسش لیتحل
 هانامهپرسش ییایپا .1جدول 

 متغیر کرونباخ آلفای

 کمرویی 0.87

 شدهادراک استرس 0.85

 شکست از ترس 0.82

 اجتماعی اضطراب 0.89
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از  ترس ،شدهدراکاسترس ا ،ییکمرو یهانامهپرسش یهاسؤال ییایمربوط به پا 1جدول 

و  0.85و  0.87ا برابر ب بیها به ترتآن کرونباخ یآلفا که است یشکست و اضطراب اجتماع

گفت که  توانیفوق م جینتا بنابر. است یو منطق قبولقابل ییایپا که است 0.89و  0.82

از  یناش شدهداده یهاکه پاسخ یمعن نیرخوردار بوده، بدب یکاف یها از اعتبار دروننامهپرسش

 است. هقرارگرفتبوده که مورد آزمون  ییرهایاثر متغبلکه به خاطر  ،شانس و تصادف نبوده

منظور فاده شده است. بهاست یدانیو م یاها از روش کتابخانهداده یگردآور جهت

و  نیانگید، مدرص ،یفراوان فیتوص) یفیاز آمار توص شدهیگردآور یهاداده لیوتحلهیتجز

پژوهش ابتدا از آزمون  یهاهیو جهت آزمودن فرض SPSS 22افزار ( توسط نرماریانحراف مع

فاده شد و سپس پژوهش است یهاداده عیبودن توزنرمال یجهت بررس رنوفیکولموگروف اسم

 .استفاده شد. LISREL یآمار افزارنرمتوسط  یمعادالت ساختار کیاز تکن

 پژوهش یهاافتهی

یم استفاده t-valueهمان  ای tاز آماره آزمون  رهایمتغ نیمعنادار بودن رابطه ب یبررس جهت

 یاملع یبارها زانیم اگر نیبنابرا شودیم یبررس 05/0 یدر سطح خطا یمعنادار چون. شود

و در  ستین عنادارم رابطه شود، محاسبه ترکوچک 96/1از  t-valueمشاهده شده با آزمون 

 .شد خواهد داده شینما قرمز رنگ با زرلیل افزارنرم

 ریمتغ) عامل هر نیسنجش قدرت رابطه ب یبرا یدییتأ یعامل لیتحل استاندارد یعامل بار

 3/0از  تربزرگ موارد یپرسشنامه( در تمام یهاهیآن )گو مشاهدهقابل یرهایمتغ با( پنهان

 .است دیپرسشنامه قابل تائ یعامل ساختار نیاست. بنابرا آمدهدستبه

 جینتا اساس بر. ردیصورت گ یمعنادار آزمون دیاستاندارد، با یعامل بار محاسبه از پس

 العهمط مورد ابعاد از کیسنجش هر یهاشاخص tآماره  ی( بار عامل1مشاهده شده در شکل )

 .است 96/1از  تربزرگ یمقدار %5 نانیاطم سطح در
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 ییکمرو استانداردپرسشنامه  یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .1 شکل

 ریمتغ) عامل هر نیسنجش قدرت رابطه ب یبرا یدییتأ یعامل لیتحل استاندارد یعامل بار

 3/0از  تربزرگ موارد یپرسشنامه( در تمام یهاهیآن )گو مشاهدهقابل یرهایمتغ با( پنهان

 یعامل بار محاسبه از پس. است دیپرسشنامه قابل تائ یعامل ساختار نیاست. بنابرا آمدهدستبه

( بار 2) مشاهده شده در شکل جینتا اساس بر. ردیصورت گ یمعنادار آزمون دیاستاندارد، با

 یارمقد %5 نانیاطم سطح در مطالعه مورد ابعاد از کیسنجش هر یهاشاخص t آماره یعامل

 .است 96/1از  تربزرگ
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 شدهادراک استرس پرسشنامه یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .2 شکل

 ریمتغ) عامل هر نیسنجش قدرت رابطه ب یبرا یدییتأ یعامل لیتحل استاندارد یعامل بار

 3/0از  تربزرگ موارد یپرسشنامه( در تمام یهاهیآن )گو مشاهدهقابل یرهایمتغ با( پنهان

 .است دیپرسشنامه قابل تائ یعامل ساختار نیاست. بنابرا آمدهدستبه

 جینتا اساس بر. ردیصورت گ یمعنادار آزمون دیاستاندارد، با یعامل بار محاسبه از پس

 طالعهم مورد ابعاد از کیسنجش هر یهاشاخص tآماره  یعامل بار( 3مشاهده شده در شکل )

 .است 96/1از  تربزرگ یمقدار %5 نانیاطم سطح در
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 شکست از ترسپرسشنامه  یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .3 شکل

 ری)متغ عامل هر نیسنجش قدرت رابطه ب یبرا یدییتأ یعامل لیتحل استاندارد یعامل بار

 3/0از  ترموارد بزرگ یپرسشنامه( در تمام یهاهیآن )گو مشاهدهقابل یرهایمتغ با( پنهان

 .است دیپرسشنامه قابل تائ یعامل ساختار نیاست. بنابرا آمدهدستبه
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مشاهده  جیتان اساس بر. ردیصورت گ یمعنادار آزمون دیاستاندارد، با یعامل بار محاسبه از پس

 سطح رد مطالعه مورد ابعاد از کیسنجش هر یهاشاخص tآماره  یعامل بار( 4شده در شکل )

 .است 96/1از  تربزرگ یمقدار %5 نانیاطم

 

 
 یاجتماع اضطرابپرسشنامه  یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .4 شکل

ترس از شکست و استرس  یانجیسنجش نقش م یبرا یینها یساختار معادالت مدل  

نور واحد مرند  امیپدانشگاه  انیدانشجو یبا اضطراب اجتماع ییکمرو انیدر رابطه م شدهادراک
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 اقتباس با مدل نیا. است شدهارائه( 6) و( 5) یهاشکلدر  یاصل هیفرض مدل. است شده استفاده

 .است شده میترس زرلیل افزارنرم برونداد از

 
 پژوهش اتیفرض یمدل معادالت ساختار دیتائ جینتا .5 شکل
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 پژوهش هیفرض یمدل معادالت ساختار دیتائ جینتا (t-value) یمعنادار آماره .6 شکل

 فرضیه درشده از شکست و استرس ادراک ترس میانجی اثر بررسی منظوربه

 غیرهایمت ساختن دخیل حالت در غیرمستقیم اثر با را سازه دو مستقیم اثر بایستی ،موردبحث

. دانست قبولقابل را میانجی اثر بتوان اثر افزایش صورت در تا قرارداد موردبررسی میانجی

 انجیمی متغیر وجود صورت در غیرمستقیم اثر. است 33/0 برابر مستقیم اثر حاضر فرضیه در

 422/0=  67/0 ×63/0 :از است عبارتاز شکست  ترس

 ×59/0 :از است عبارتشده ادراک استرس میانجی متغیر وجود صورت در غیرمستقیم اثر

64/0  =377/0 

 رهایمتغی وجود بنابراین غیرمستقیم مسیرهای از مستقیم مسیر اثر بودن کمتر به توجه با

 فرضیه در میانجی نقش و دهدیم افزایش را یرتأثشده از شکست و استرس ادراک ترس یانجیم

 .شودیم واقع ییدتأ مورد حاضر
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 گیری نتیجه و بحث

 هشده در رابطترس از شکست و استرس ادراک یانجیبه سنجش نقش م پژوهش هیفرض

اخته است. در واحد مرند پرد نورامیدانشگاه پ انیدانشجو یاجتماع اضطراب با ییکمرو انیم

 یرهایاز مس میمستق ریاثر مس بودن کمترتوجه به  با. است 33/0برابر  میحاضر اثر مستق هیفرض

 شیرا افزا ریشده تأثترس از شکست و استرس ادراک یانجیم ریوجود متغ نیبنابرا میرمستقیغ

 .شودیواقع م دییحاضر مورد تأ هیدر فرض یانجیو نقش م دهدیم

 ,.Doost Mohammadi, 2020) یپژوهش یهاافتهیبا  پژوهش هیآزمون فرض جینتا

Samadi, et al, 2018., Pirfalak, 2018., Ran & et al, 2018) یبانیمطابقت داشته و پشت 

 .شودیم

استرس  یدارا انیشده است که دانشجو نییتب صورتنیبد ه،یفرض آزمون از حاصل جهینت

ها بر آن یتمرکز اصل هنکیا واز عملکردشان  یافراط یابیخودارز لیشده باال به دلادراک

 نیا ند،دار ییباال ییاحتمال ابتال به کمرو افتدیاتفاق م شانیاست که برا یعیوقا یمنف یهاجنبه

 گرانید یسو از گرفتنو ترس از موردانتقاد قرار رشیپذافراد به علت ترس باال از عدم 

ترس از  یطرف از. کنندیتجربه م نییپا یانتقاد خودرا نسبت به افراد با  یشتریب ییکمرو

ود خکه فرد نگران از دست دادن آبرو نزد دوستان  شودیخورد در امورات باعث م شکست

ا ب نکهیا تاًی. نهااز گروه دوستان خواهد شد یو یریگخود باعث کناره نوبهبهامر  نیشود و ا

با  حیباط صحارت یبرقرار یفرد را برا ییتوانا تواندیم یکاهش اضطراب اجتماع نکهیتوجه به ا

 یفردنیب یارفتاره ای ،یاجتماع یبازدار ،یاجتماع یهاتیو اضطراب در موقع شیافزا گرانید

و  ییروکم کاهش در تواندیرا کاهش دهد، م یفردنیب یابیدرباره ارز یاز نگران یشنا

 .آن نقش داشته باشد یهامؤلفه

 انیشده در رابطه مترس از شکست و استرس ادراک یانجیم نقش سنجش هیفرض اساس بر

تا با  شودیم شنهادیپنور واحد مرند  امیپدانشگاه  انیدانشجو یبا اضطراب اجتماع ییکمرو

 استرس کاهشو  نانهیبخوش یهادگاهید شیافزا ٔ  نهیدرزممناسب  ومستمر  یهاآموزش
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اضطراب  یکه دارا یانیبه دانشجو یاخدمات مشاوره ارائه نیو همچن شود تالش انیدانشجو

 ازین استمتفاوت  یانیدانشجو یروان سالمت زانیم نکهیا به توجه باهستند.  ییباال یاجتماع

بپردازند. با  یاشناسان به ارائه خدمات مشاورهو روان مشاوران ،یسالمت روان زانیاست با م

به  نامهانیپا جینتا میتعم عدمبه  توانیموجود در انجام پژوهش م یهاتیتوجه به محدود

 یرهایکردن متغفرض ثابتپژوهش حاضر و  جینتا یسازادهیپ جهت یآموزش عال یهاسازمان

 .پژوهش اشاره کرد یهاداده لیتحل در( یلیتحص رشته و تیجنس لیقب)از  یشناختتیجمع
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