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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی ،خودکارآمدی
اجتماعی و نشخوار فکری دانشجویان دختر انجام شده است .روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (طرح
پیشآزمون و پسآزمون -پیگیری با گروه کنترل) بود .با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده از بین 993
دانشجوی دختر در محدودهی سنی  91-93سال به کمک پرسشنامههای اضطراب اجتماعی واتسون و فرند
( ،)SAQپرسشنامه خودکارآمدی برای موقعیتهای اجتماعی ( )SESSو مقیاس پاسخهای نشخواری
( )RRSو مصاحبه تشخیصی افراد واجد شرایط( دارای نمره برش تشخیصی اضطراب اجتماعی) بر اساس
 11 ،DSM- IV-TRنفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (برای هر گروه 3
نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش  3جلسه درمان شناختی – رفتاری گروهی را دریافت کردند ،اما گروه کنترل
تحت درمان خاصی قرار نگرفتند .و دو ماه پس از پایان درمان پیگیری اجرا گردید .آزمودنیهای هر دو
گروه قبل و بعد از مداخله و دو ماه پیگیری ،پرسشنامههای  RRS ،SESS ،SAQرا تکمیل کردند .برای
تحلیل داداهها ،روشهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس بکار برده شد .نتایج آزمون تحلیل
 .1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی است.
 .9کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری (نویسنده
مسئول) Z.Heidarian232@gmail.com
 .9استادیار گروه روانشناسی و مشاور دانشگاه پیام نور ba_ bakhshipour@yahoo.com
 .4استادیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل @mahbob330
yahoo.com
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کواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات اضطراب اجتماعی ،خودکارآمدی اجتماعی و نشخوارفکری دو
گروه (کنترل و آزمایش) تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج در پیگیری دو ماهه نیز تفاوت معناداری
را نشان داد( .)P≥1/10با توجه به یافتههای فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که درمان شناختی ـ رفتاری
گروهی در کاهش اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری و افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانشجویان دختر
با اختالل اضطراب اجتماعی مؤثر است و تغییرات ایجاد شده در پیگیری دو ماهه تقریباً پایدار باقی ماند.

واژگان کلیدی :اضطراب ،خودکارآمدی ،نشخوار فکری ،درمان شناختی و رفتاری

مقدمه
اختالل هراس اجتماعی 1از انواع اختالالت اضطرابی است و عبارت است از ترس مشخص
و ثابت از شرمنده شدن یا مورد ارزیابی قرار گرفتن در موقعیتهای اجتماعی یا در زمان
انجام فعالیتی در حضور دیگران (سادوک و سادوک9117 ،9؛ ترجمه رضاعی،)1933،
بنابراین از این موقعیتها بیشتر به واسطه اضطراب شدیدی که به همراه دارند ،پرهیز میشود
(تورک ،هیمبرگ و هوپ .) 9111،9افراد با هراس اجتماعی در موقعیتهای مختلف
اجتماعی همواره بیم آن دارند که دیگران آنان را افرادی مضطرب ،ناتوان و آشفته قلمداد
کنند .به همین دلیل از انجام بسیاری از فعالیتها مانند غذاخوردن ،صحبت کردن در جمع
پرهیز میکنند .آنها در موقعیتهای اجتماعی همواره نشانههای اضطراب مانند تپش قلب،
تعریق ،درد معده و تنش عضالنی را احساس میکنند (انجمن روانپزشکی آمریکا.)9111،4
پژوهشها نشان دادهاند که تفاوتهای جنسیتی در شیوع فوبیای اجتماعی بیشتر به این
اشاره دارد که اضطراب اجتماعی در میان زنان شایعتر است (اکارتورک .)9113 ،0بیشترین
سن شیوع هراس اجتماعی سالهای نوجوانی است منتها شروع در سنین پایینتر(حتی پنج
سالگی) و باالتر (حتی سی و پنج سالگی) نیز شایع است (کاپالن 1و سادوک ،9117،ترجمه
رضاعی.)1933،
1. Social phobia
2. Sadock & sadock
3. Turk, heimberg & hope
4. American psychiatric Association
5. Acarturk
6. Kaplan
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اختالل هراس اجتماعی اختاللی شایع است(فرمارک9119،1؛ کسلر ،برگلوند و دملر،9
 ،)9110تا آنجا که شیوع  19درصدی این اختالل 9در جامعه آن را در جایگاه سومین اختالل
روانپزشکی پس از اختالل افسردگی و وابستگی به الکل قرار داده است (کسلر و همکاران،
 .)9110این اختالل اگر درمان نشود با دورهای مزمن و پنهان همراه میگردد (لمپ)9113 ،4
و اختالل اساسی در کارکرد حوزههای اجتماعی ،عملکردهای علمی ،خانوادگی و شخصی
ایجاد میکند و سبب کاهش کیفیت زندگی فرد میشود(استین و همکاران .)9114 ،از این
رو در سالهای اخیر ،به عنوان اختالل دارای اهمیت در زمینهی بهداشت همگانی در نظر
گرفته شده است (فرمارک9119 ،؛ به نقل از رپی و اسپنس.)9114 ،0
درمیان رایجترین مدلها برای اختالل اضطراب اجتماعی مدل شناختی رفتاری توسط
هوفمان )9117( 1ارائه شده است.

شکل .1مدل شناختی رفتاری  SADاز هوفمان ()7002
1. Furmark
2. kessler, Berglund & Demler
3. disorder
4. Lamp
5. Rapee & Spence
6. Hofmann
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این مدل درمانی نشان میدهد که هراس اجتماعی با انتظارات غیر واقعی در مورد
معیارهای اجتماعی و نقص در انتخاب هدفهای اجتماعی قابل دسترس مرتبط است .در
مواجهه با موقعیتهای اجتماعی چالش برانگیز ،بیماران اختالل اضطراب اجتماعی عمدتاً
توجه خود را به جنبههای منفی خود و عملکرد اجتماعیشان معطوف میکنند .این موضوع
در بیماران مختلف منجر به بیش برآورد پیامدهای منفی مواجهه اجتماعی ،احساس ناتوانی
در کنترل عاطفی ،خودانگاره منفی به عنوان یک موجود اجتماعی ،و یا احساس ضعف در
مهارتهای اجتماعی میشود .در نتیجه افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی گوش به
زنگ خطاهای اجتماعی هستند و اشتباهات خود را فاجعه آمیز تلقی میکنند .در مقابل همه
این تهدیدهای اجتماعی ،رایجترین راهبرد غیر انطباقی این افراد ،فرار از اجتماع ،رفتارهای
اجتنابی و رفتارهای ایمنساز ،همراه با نشخوار ذهنی 1پس از رویداد است .این نشخوار ذهنی
باعث هراس اجتماعی در آینده خواهد شد(هوفمان و اتو ،ترجمه چینی فروشان و
آگشنه.)1931،
در تعامل بین شخص و محیط یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار خودکارآمدی
اجتماعی 9است .خودکارآمدی اجتماعی به معنای ادراک فرد از توانمندی خود در رسیدن
به معیارهای اجتمای و ارتباطات اجتماعی است (موریس ،اسچمیت ،لمبریچز و میسترز،9
 .)9111خودکارآمدی اجتماعی روابط حمایتی را در زمینههای مثبت اجتماعی تقویت
میکند و جوانانی که روابط اجتماعی کارآمدی خود را مثبت و باالتر ارزیابی میکنند کمتر
احساس ناتوانی میکنند .دانشجویانی که خودکارآمدی بیشتری دارند سازش روانشناختی
بهتری دارند ،روابط بین فردی موفقتری دارند و در وظایف درسی موفقترند (تانگنی،
بامیسترو بوون .)9114،4به عقیده بندورا ( )1337افرادی که اضطراب اجتماعی باالیی دارند
اغلب احساس میکنند که مهارتهای ویژه و تواناییهای الزم برای رفتار میان فردی را
ندارند و چشم داشت کمی از موفقیت در موقعیتهای اجتماعی دارند .این امر سبب بروز
1. rumination
2. social self efficacy
3. Schmidt, Lambrichs & Meesters Muriss
4. Tangney, Baumeister & Boone
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اضطراب بیشتر و تداوم اضطراب در آنها میگردد .از آنجا که افراد با اختالل اضطراب
اجتماعی در موقعیتهای اجتماعی اضطراب زیادی را تجربه میکنند و خودکارآمدی در
موقعیت های اجتماعی تعیین کننده اضطراب اجتماعی دانسته شده بنابراین تالش در راستای
افزایش خودکارآمدی به عنوان بخشی از درمان مؤثر میباشد.
در سالهای اخیر بررسی الگوهای فکری تفکر در اختالالت هیجانی و بررسی افکار
ناخواسته و نقش آن در دوام اختالالت هیجانی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرارگرفته
است .یکی از انواع افکار ناخواسته در اختالالت هیجانی نشخوارفکری است .این افکار
منفعالنه بوده ،جنبه تکراری دارند و بر عالیم و نتایج متمرکزند و مانع حل مسأله سازگارانه
شده به افزایش افکار منفی منتهی میشوند (دیویس و نالن هاک سما.)9111،1
افراد درگیر با افکار نشخواری ،کمتر احتمال دارد به راه حل مفید و کارا برای مقابله با
مشکالت و وقایع زندگی دست پیدا کنند.
نشخوار فکری باعث تفسیرهای تحریف شده از رویدادهای زندگی ،بدبینی در مورد
رویدادهای مثبت آینده و منجر به راهحلهای ضعیف برای حل مسائل بین فردی میگردد
(پاپاجورجیوو ولز .)9119 ،9ازآنجا که مبتالیان به اختالل هراس اجتماعی اغلب قبل از
رویارویی با موقعیت هراسانگیز اجتماعی در جریان و حتی پس از رویارویی به نشخوار
فکری پیرامون عدم موفقیت خود و چگونه دیده شدن از دید دیگران پرداخته و همین
نشخوارهای فکری باعث تداوم اضطراب در آنها میگردد (ولز .)9111،نشخوارفکری به
طورگستردهای در مطالعات مربوط به افسردگی مورد بررسی قرارگرفته و ارتباط آن با عالئم
افسردگی به عنوان یکی از عوامل آسیبپذیری بیان گردیده است (سگرستوم ،تسو ،آلدن و
کراسک.)9111 ،9
چندین درمان برای اختالل اضطراب اجتماعی مؤثر شناخته شدهاند ،از جمله
شناختدرمانی ،درمان شناختی رفتاری ،4درمان مواجهسازی و آموزش مهارتهای اجتماعی
1. Davise & Nolen-Hoksema
2. Papageorgio & Wells
3. Segerstom, Tsao, Alden & Craske
)4. Cognitive - Behavioral Therapy(CBT

251

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،سال ششم ،شماره بیست و یکم ،زمستان 44

(به عنوان نمونه ،هوفمان9117 ،؛ هوفمان و سپکووسکی .)9111 ،1از این درمانها ،درمان
گروهی شناختی رفتاری هیمبرگ در مورد اختالل اضطراب اجتماعی (هیمبرگ و بکر،9
 )9119غالباً شامل استانداردهای طالیی مداخله میشود .گرچه مداخالت روانشناختی
بسیاری برای درمان اختاللهای اضطرابی وجود دارد ،اما ،بیش از چند دهه پژوهشهای
تجربی ،درمان شناختی رفتاری را به عنوان درمان انتخابی معرفی کرده است (وارنر ،ریگادا،
فیشر ،سابوراسکای و بنکو.)9113،9
درمان گروهی شناختی ـ رفتاری که توسط هیمبرگ و بکر ( )9119تدوین شد مداخلهای
است گروه مدار که به طور خاص برای این اختالل طراحی شده است که درآن بازسازی
شناختی در زمینهای از تمرینات مواجهه ساختگی (شبیهسازی نمادین) صورت میگیرد
(هیمبرگ و همکاران .) 9119،بازسازی شناختی نقش مهمی در شکستن چرخه اضطراب
اجتماعی بازی میکند و از طریق چالش بین درمانگر و مراجعان در طی جلسات گروه به
افراد کمک میکند که باورهای منفی ناکارآمد خود را تغییر دهند .همچنین از اجتناب و
اضطراب پیشبینانه مراجعین میکاهد و به توانایی آنها برای دریافت تقویت مثبت از دیگران
و تفکر سازگارانه درباره تجربیات خودشان (به جای تبدیل کردن موفقیتها به شکست )
میافزاید (هیمبرگ و بکر .)9119 ،هدف اصلی درمان شناختی در گروه و به صورت انفرادی
از بین بردن خطاها و تحریفها و سوگیریها در تفکراست تا افراد بتوانند کارآمدتر عمل
کنند (نوابینژاد .)1939 ،پژوهشهای زیادی در مورد اثربخشی درمان شناختی رفتاری
گروهی انجام شده است .توب ،شیف 4و همکاران ( )9117به بررسی جاذبه گروهی درمان
شناختی رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی پرداختند .آنها اظهار نمودند که درمان
شناختی رفتاری هم در شکل فردی و هم در شکل گروهی سودمند است .پژوهش گارسیا

0

( )9114در اسپانیا روی  44بیمار دچار حالت اضطرابی مختلف از جمله فوبیای اجتماعی در

1. Scepkowski
2. Heimbreg & Becker
3. Warner, Reigada, Fisher, Saborsky & Benkov
4. Taube - Schiff
5. Garsia
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هشت جلسه هفتگی  31دقیقهای نشان دهنده تأثیر گروهدرمانی رفتاری – شناختی در درمان
اختالالت اضطرابی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود.
اسکیف ،سواک ،بایلینگ ،مک کاب و راندی )9117( 1در کانادا در پژوهشی روی 94
بیمار سرپایی مبتال به فوبی اجتماعی میزان اثرگذاری درمان رفتاری – شناختی را به صورت
فردی و گروهی مورد مقایسه قرار دادهاند .بیماران شامل  13زن و  10مرد بودند .نتایج نشان
دهنده تأثیر معنیدار گروهدرمانی رفتاری -شناختی در مقابل درمان رفتاری -شناختی فردی
بود .در پژوهشی ملیانی و همکاران ( )1933به اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی مبتنی
بر الگوی هیمبرگ در کاهش نشانههای اضطراب اجتماعی پرداختند .نتایج پژوهش نشان
داد که درمان شناختی رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ میتواند اختالل اضطراب
اجتماعی دانشجویان دختر ایرانی را بهبود بخشد.
با توجه به پیامدهای اختالل اضطراب اجتماعی ،درمان این اختالل به کمک درمان
شناختی رفتاری گروهی و بر پایه الگوی هیمبرگ مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که
متغیرهای مورد پژوهش به طور همزمان و با هم مورد بررسی قرار نگرفته است و با توجه به
اینکه شیوههای درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری جزء درمانهای کوتاه مدت به شمار
می آیند ،پژوهش حاضردر نظر دارد تا تأثیر مدل درمانی شناختی رفتاری گروهی بر کاهش
اضطراب اجتماعی ،افزایش خودکارآمدی و کاهش نشخوار فکری دانشجویان دختر مبتال
به اختالل اضطراب اجتماعی را بررسی کند.
فرضیههای پژوهش

 .1درمان شناختی رفتاری گروهی باعث کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر می-
شود.
 .9درمان شناختی رفتاری گروهی باعث افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانشجویان
دختر میشود.
 .9درمان شناختی رفتاری گروهی باعث کاهش نشخوارفکری دانشجویان دختر میشود.

1. Schif, Suvak, Bieling, Mc Cabe & Randi
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون – پیگیری با گروه کنترل
است .در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ساری که در سال تحصیلی  1931-1939مشغول به تحصیل بودند .در
ابتدا از تمامی رشتههای دانشگاه آزاد اسالمی ساری (دانشکده فنی ،پزشکی و علوم انسانی)
و از بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی که تعداد  9319نفر بودند با استناد به جدول
کرجسی و مورگان ،1371( 1به نقل از حسنزاده )1933 ،تعداد  993نفر به طور تصادفی به
عنوان نمونه اولیه انتخاب شدند و به پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند پاسخ دادند.
سپس از بین کسانی که نمره برش اضطراب اجتماعی واتسون و فرند 9را بدست آوردند و به
تأیید روانشناسی بالینی بر مبنای معیارهای  DSM-IV-TRرسیدند 11 ،نفر به صورت
تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه  3نفر)
جایگزین شدند .گروه آزمایش در جلسات گروه درمانی شناختی رفتاری شرکت داده شد،
این گروه به مدت  3جلسه  9تا  9/0ساعته ( دو جلسه در هفته) و به مدت یک ماه مورد
مداخله قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد و بعد از دو هفته از اتمام
درمان ،پسآزمون و دو ماه پس از اتمام درمان ،پس آزمون و دو ماه پس از اتمام درمان،
پیگیری برای برای هر دو گروه اجرا شد.
ابزارپژوهش :پرسشنامه اضطراب اجتماعی : (SAQ) 3این مقیاس توسط واتسون
وفرند ( ) 1313به منظور تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی ساخته شده است .این
پرسشنامه توسط مهرابی زاده هنرمند ،بهارلو و نجاریان ( )1973ترجمه شده این آزمون دارای
دو خرده مقیاس اجتناب اجتماعی )SAD( 4و ترس از ارزیابی منفی )FNE( 0است .این
پرسشنامه دارای  03ماده میباشد که  93ماده مربوط به اجتناب اجتماعی و  91ماده مربوط
به ترس از ارزیابی منفی است .پیوستار پاسخها بر پایه طیف درست و نادرست رتبهبندی شده
1. Kerjcie & Morgan
2. Watson & Friend
)3. Social Anxiety Questionaire (SAQ
)4. Social Avoidance And Distress (SAD
)5. Fear Negative Evaluation (FNE
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و به ترتیب نمرههای صفرو یک به هر پاسخ اختصاص یافته است (نیسی ،شهنی ییالق و
فراشبندی .)1934 ،خرده مقیاس اجتناب اجتماعی  93 ،ماده دارد که که  10ماده پاسخ ()+
و  19ماده پاسخ( )-دارند دامنه نمره بین( )1-93میباشد که نمرات  19به باال نشان دهنده
هراس اجتماعی در سطح باالست و نمرات بین ( )1-9نشان دهنده هراس اجتماعی در سطح
پایین است .خرده مقیاس ترس از ارزیابی منفی91 ،ماده دارد که  17ماده آن پاسخ ( )+و 19
ماده آن پاسخ ( )-دارد .دامنه این خرده مقیاس نیز بین ( )1-91میباشد که نمرات  13به باال
نشان دهنده افرادی میباشد که ترس ازارزیابی منفی دیگران داشته و نمرات  3به پایین نشان
دهنده افرادی است که ترس کمی از ارزیابی منفی دیگران دارند (وکیلیان و هاشم آبادی،
 .)1933این پرسشنامه از روایی و پایایی باالیی برخوردار است .در پژوهش واتسون و فرند
( )1313ضریب پایایی خرده مقیاسهای پرسشنامه به ترتیب  1/73و  1/34بدست آمد .در
پژوهش رضوی ،کاظمی و محمدی ( )1931ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
اجتناب اجتماعی  1/34و برای خرده مقیاس ترس از ارزیابی منفی  1/31بدست آمد و تأیید
شد .در پژوهش حیدری و ایرانپور ( )1931پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ
 1/31و با روش تنصیف اسپیرمن ،براون  1/39بدست آمد .ضریب اعتبار آن با روش روایی
مالکی همزمان ،روایی  1/43بدست آمد که در سطح  P >1/111معنیدار بود.
مقیاس خودکارآمدی برای موقعیتهای اجتماعی :( SESS) 1این مقیاس برای
خودکارآمدی افراد مضطرب اجتماعی در موقعیتهای اجتماعی ساخته شده است و دارای
نه گویه است (گادییانو و هربرت .)9119 ،9آزمودنیها هرگویه را بر پایه یک مقیاس ده
گزینهای (اصالً مطمئن نیستم ،اصالً دردسرساز نیست و اصالً احتمال ندارد= 1تا خیلی مطمئن
هستم ،خیلی دردسرساز است و خیلی احتمال دارد= )11درجه بندی میکنند .گویههای
دردسرساز معکوس نمرهگذاری میشود و نمرات باالتر ،خودکارآمدی باالتر را برای
موقعیتهای اجتماعی نشان میدهند .این مقیاس سه مؤلفه خودکارآمدی را اندازهگیری
میکند -1 :خودکارآمدی برای مهارتهای مقابلهای (گویههای  -9 )1-9خودکارآمدی
)1. Self - Efficacy for Social Situations (SESS
2. Gaadiano & Herbert
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برای کنترل شناختی (گویههای  -9 )4-1خودکارآمدی برای کنترل عاطفی(گویههای -3
( )7گادییانو ،هربرت .)9119 ،روایی سازهای این مقیاس را به کمک تحلیل مؤلفههای اصلی
بررسی و سه عامل استخراج نمودند ،آنان ثبات درونی مقیاس را به کمک آلفای کرونباخ
 1/31گزارش کردند .همچنین میزان ثبات درونی آن را برای زیر مقیاسهای خودکارآمدی
برای مهارتهای مقابلهای ،1خودکارآمدی برای کنترل شناختی 9و خودکارآمدی برای
کنترل عاطفی 9به ترتیب  1/71 ،1/70و  1/19گزارش کردند .بررسی پایایی پرسشنامه به
روش آلفای کرونباخ برای مقیاس خودکارآمدی برای موقعیتهای اجتماعی و
زیرمقیاسهای آن یعنی خودکارآمدی برای مهارتهای مقابلهای ،خودکارآمدی برای
کنترل شناختی و خودکارآمدی برای کنترل عاطفی به ترتیب برابر با  1/71 ،1/34و 1/11
بدست آمد (خیرو همکاران.)1937 ،
مقیاس پاسخهای نشخواری :(RRS) 4مقیاس سبک پاسخهای نشخواری زیرمقیاسی
از پرسشنامه سبکهای پاسخ نولن هوکسیما و مورو است .این مقیاس توسط نولن هوکسیما
و مورو ( )1331تدوین شده است که مقیاسی  99سؤالی است و سؤالهای آن بر روی یک
مقیاس  4درجهای ( 1تقریباً هرگز) تا ( 4تقریباً همیشه) نمرهگذاری میشود .بهعالوه متشکل
از سه خرده مقیاس حواس پرتی ،0تعمق 1و در فکر فرو رفتن 7است (ولز .)9114 ،بر پایه
شواهد تجربی ،مقیاس پاسخهای نشخواری ،پایایی درونی باالیی دارد .ضریب آلفای
کرونباخ در دامنهای از  1/33تا  1/39قرار دارد .پژوهشهای مختلف نشان میدهند همبستگی
بازآزمایی برای  1/17 ،RRSاست (المینت )9114 ،3همبستگی درون طبقهای آن نیز پنج
مرتبه اندازهگیری شد و  1/70گزارش گردید (ولز .)9114 ،ترینور 3و همکاران (،)9119

1. Self - Efficacy for Coping Skills
2. Self - Efficacy for Cognitive Control
3. Self - Efficacy for Affective Control
)4. Ruminative Response Scale (RRS
5. Distraction
6. Reflection
7. Brooding
8. Luminet
9. Treynor
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ضریب آلفای این مقیاس را  1/31و اعتبار بازآزمایی را  1/17گزارش کردهاند .آلفای
کرونباخ بدست آمده در نمونه ایرانی  1/31گزارش شده است.
روش اجرا:پس از آنکه نمونهگیری انجام شد ،آزمودنیها به پرسشنامههای ذکر شده
پاسخ دادند ،پس از توزیع پرسشنامهها توضیحات کوتاهی در مورد نحوه تکمیل پرسشنامهها
داده شد تا دقت اجرا باال رود .نهایتاً اعضای نمونه به شیوهی تصادفی در دو گروه کنترل و
آزمایشی قرار گرفتند ،گروه آزمایش در جلسات گروه درمانی شناختی رفتاری هیمبرگ
و بکر( )9119شرکت داده شد ،این گروه به مدت  3جلسه  9تا  9/0ساعته ( دو جلسه در
هر هفته) و به مدت یک ماه توسط روانشناس ( پژوهشگر) در مرکز مشاوره اعتماد مورد
مداخله قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد و بع د از دو هفته از
اتمام درمان ،پس آزمون و پس از دو ماه آزمون پیگیری برای هر دو گروه اجرا شد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد .خالصه ای
از جلسات گروه درمانی شناختی رفتاری به شرح زیر میباشد:
جلسه اول :الف-آشنایی و معرفی اعضاء و قوانین گروه ،بیان برنامه تدوین شده برای
گروه ،بیان مختصر مشکل و هدف هریک از اعضاء از شرکت در گروه ،بررسی انتظارات
مراجعان از نتایج درمان ،استراحت.
ب -ارائه مدل شناختی رفتاری و مدل  A-B-Cبرای اضطراب اجتماعی ،تمرین آرامش
از طریق تصویر سازی ذهنی هدایت شده.
جلسه دوم :الف -بررسی پیامدهای رفتاری ناشی از باورها ،بیان نظریههای اختالل
هیجانی و بازسازی شناختی و ده سبک تفکر با خطا ،تمرین طبقه بندی باورها و فرایند تفکر،
استراحت.
ب -تمرین آرامش از طریق تصویر سازی ذهنی هدایت شده.
جلسه سوم :الف -بررسی پیامدهای رفتاری ناشی از باورها ،تمرین القای فکر ،تحلیل
پیکان عمودی رو به پایین ،استراحت.
ب -تمرین آرامش از طریق تصویرسازی ذهنی هدایت شده.
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جلسه چهارم :الف -تحلیل پیشرفته پیکان عمودی رو به پایین ،طبقهبندی باورها براساس
محتوا و کلیت ،استراحت.
ب -تمرین آرامش از طریق تصویرسازی ذهنی هدایت شده.
جلسه پنجم :الف -تهیه فهرست اصلی باورها ،تهیه نقشه شناختی ،تغییرپذیری باورها،
تحلیل عینی و استاندارد باورها ،استراحت.
ب -تمرین آرامش از طریق تصویرسازی ذهنی هدایت شده.
جلسه ششم :الف -تحلیل کارآمدی باورها ،تحلیل هماهنگی باورها ،هماهنگی باورها،
تحلیل منطقی باورها ،استراحت .ب -ارائه کنفرانس پیرامون خودپنداره ،ایفای نقش در مورد
یک موقعیت اضطرابزای اجتماعی ،ارائه بازخورد با جهتگیری بر تکنیکهای صحبت
کردن کارآمد و گوش دادن فعال هدفمند.
جلسه هفتم :الف -ساخت سلسلهمراتب اضطراب ،باور مخالف ،تغییر ادراکی و تکنیک
بازداری کورتکس ،استراحت .ب -ارائه کنفرانس پیرامون خودپنداره ،ایفای نقش در مورد
یک موقعیت اضطرابزای اجتماعی ،ارائه بازخورد با جهتگیری به سمت تکنیکهای
تکمیلی ابراز وجود و قاطعیت.
جلسه هشتم :الف -خودتنبیهی و خودپاداشدهی ،تغییر ،بررسی و مرور کلی مباحث
مطرح شده ،تمرین و بحث مجدد درباره موضوعات مشکلتر برای اعضای گروه ،جمعبندی
کلی مطالب و ارائه راهکارهای تداوم بخش درمان پس از اتمام گروه ،استراحت.
ب -ارائه کنفرانس و ایفای نقش و بازخورد با توجه به جمع بندی مطالب قبلی ،بررسی
و مرور برنامه (جمع بندی نهایی) نظرسنجی از اعضاء و ارائه پیشنهادات ،بررسی اهداف
مراجعین در جلسه اول و میزان تحقق آنها ،بررسی نقاط ضعف و قوت گروه به صورت
کتبی و شفاهی ،آماده سازی گروه برای ختم درمان ،اختتامیه.
پس از اجرای جلسات مقیاس اضطراب اجتماعی و پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی و
نشخوار فکری بر روی گروه آزمایش و کنترل اجرا شد.
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یافتههای پژوهش
شرکت کنندگان پژوهش حاضر عبارت بودند از  11نفر که از نظر دامنه سنی و میزان تحصیالت
یکسان بودند و در زمان پژوهش در مقطع کارشناسی تحصیل میکردند .از آنجا که هر متغیر سه
بار در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مورد سنجش قرار گرفته است .ابتدا میانگین و
انحراف استاندارد پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در هر سه متغیر نشان دا ده شده و در ادامه آمار
استنباطی مربوط به این فرضیهها مورد بررسی قرار میگیرد .جدول  1میانگین و انحراف معیار
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در هر سه متغیر نشان دا ده شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب اجتماعی ،خودکار آمدی اجتماعی و نشخوارفکری
در دو گروه

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

معیار

پیش آزمون

آزمایش

انحراف

پس آزمون

میانگین

پیگیری

معیار

پیش آزمون

انحراف

خودکارآمدی اجتماعی

پس آزمون

کنترل

میانگین

اضطراب اجتماعی

نشخوارفکری

پیگیری

گروهها

شاخص

متغیرها

90/19

91/70

91/01

49/33

41/93

90

07/19

03/19

09/19

4/17

7/10

3/94

1/11

11/90

1/19

19/11

19/17

9/13

93/0

94/90

99/97

49/93

04/19

09/19

09/90

41/33

90/19

0/17

3/11

1/17

14/31

17/31

3/91

7/00

7/30

4/11

به منظور مقایسه میانگین نمرات متغیرها در پسآزمون از آزمون ( ANCOVAآزمون
تجزیه و تحلیل کوواریانس) استفاده شد .به این صورت که نمرات پیشآزمون به عنوان متغیر
همپراش کنترل شد و سپس نمرات پسآزمون مورد مقایسه قرار گرفت .که نتایج آن در
جدول  9ارائه شده است.
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جدول  .7نتایج آنالیز کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پسآزمون اضطراب اجتماعی،
خودکارآمدی اجتماعی و نشخوار فکری در دو گروه
منابع تغییرات
گروه

1441/94

1

1441/94

19/91

1/114

1/43

1/31

340/19

1

340/19

7/11

1/113

1/91

1/71

710/14

1

710/14

0/39

1/191

1/99

19

113/19

1

113/19

91/33

1/111

1/71

1

مجذورات

نشخوارفکری

آزمون

مجموع

پیش

درجه آزادی

گروه

714/19

1

714/19

10/919

1/119

1/04

1/30

مجذورات

آزمون

109/7

1

109/7

9/11

1/114

1/13

1/91

میانگین

اجتماعی

پیش

F

خودکارآمدی

گروه

سطح معناداری

اجتماعی

آزمون

اندازه اثر

اضطراب

پیش

توان آماری

متغیرها

همان طور که در جدول  9مشاهده میشود تأثیر نمرات پیشآزمون بر نمرات پسآزمون
هر سه متغیر معنیدار است .اضطراب اجتماعی ] ، [F  3 / 06, P  0/ 104خودکارآمدی
اجتماعی ] [F  12 / 20, P  0 / 004نشخوار فکری ] . [F  5 / 92, P  0 / 030همچنین
اثر

گروه

بر

نمرات

پسآزمون

معنیدار

است.

] ، [F  15 / 203, P  0/ 002خودکارآمدی اجتماعی

اضطراب

اجتماعی

][F  7 / 16, P  0 / 019

نشخوار فکری ] . [F  31 / 88, P  0 / 001به منظور مقایسه میانگین نمرات متغیرها در
پیگیری از آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد .به این صورت که نمرات
پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش کنترل شد و سپس نمرات پیگیری مورد مقایسه قرار
گرفت .که نتایج آن در جدول  9ارائه شده است.
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جدول  .3نتایج آنالیز کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پیگیری پسآزمون اضطراب اجتماعی،
خودکارآمدی اجتماعی و نشخوار فکری در دو گروه

پیش آزمون
گروه

اضطراب اجتماعی

313/10

1

313/10

193/01

1/111

1/31

1

پیش آزمون
گروه

خودکارآمدی اجتماعی

پیش آزمون

30/09

1

30/09

11/49

1/110

1/47

1/33

گروه

نشخوارفکری

1914/91

1

1914/91

3/43

1/119

1/41

1/77

منابع تغییرات

949/31

1

949/31

3/17

1/111

1/41

1/31

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

711/399

1

711/399

11/17

1/111

1/40

1/31

مجذورات

1/199

1

1/199

1/119

1/317

1/111

1/10

میانگین

F

سطح معنادای

اندازه اثر

توان آماری

متغیرها

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود تأثیر نمرات پیشآزمون بر نمرات پسآزمون
معنیدار است .اضطراب اجتماعی ] ، [F  0 / 002, P  0 / 967خودکارآمدی اجتماعی
] [F  9 / 07, P  0 / 0010و نشخوارفکری ] . [F  11 / 43, P  0 / 005همچنین اثر
گروه بر نمرات پسآزمون معنیدار است .اضطراب اجتماعی ]، [F  10 / 67, P  0 / 006
خودکارآمدی

اجتماعی

][F  8 / 48P, P  0 / 012

نشخوار

فکری

] . [F  31 / 88, P  0 / 001به این صورت که بین میانگین نمرات پیگیری گروهها تفاوت
معنیداری وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی،
خودکارآمدی اجتماعی و نشخوارفکری با استفاده از طرح پیشآزمون – پسآزمون و
پیگیری با گروه کنترل انجام شد .نتایج فرضیه اول اصلی پژوهش نشان داد که روش درمانی
شناختی رفتاری گروهی در درمان اختالل اضطراب اجتماعی مؤثر است .یافتههای پژوهش
حاضر با یافتههای توسچن ،اکفیر 1و همکاران ( ،)9111هربرت 9و همکاران ( ،)9113مک
ایوی ،ماهونی ،پرینی و کینگسپ ،)9113( 9اسکیف و همکاران ( ،)9117توب – شیف و
همکاران ( ،)9117گارسیا ( ،)9114جیمز  ،آلیس رینگولد 4و هربرت ( ،)9114گاالکر 0و
همکارانش ( ،)9119اتو پویک ،گدلو ،وارتینگتون  ،مک آردل ،روسنبوم 1و
هیمبرگ( )9111همخوان است  .با توجه به نتایج پژوهش حاضر در تبیین اثربخشی درمان
شناختی – رفتاری گروهی در کاهش اضطراب اجتماعی میتوان گفت که درمان شناختی
– رفتاری گروهی مهارتهای اجتماعی ،رفتاری و شناختی مراجعان را افزایش میدهد که
این امر منجر به کاهش اضطراب اجتماعی مراجعان میشود .همانطور که هیمبرگ و
بکر( ) 9119بیان کردند بازسازی شناختی نقش مهمی در شکستن چرخه اضطراب اجتماعی
بازی میکند و از طریق چالش بین درمانگر و مراجعان در طی جلسات گروه به افراد کمک
می کند که باورهای منفی ناکارآمد خود را تغییر دهند .همچنین از اجتناب و اضطراب
پیشبینانه مراجعین میکاهد و بر توانایی آنها برای تقویت مثبت از دیگران و تفکر
سازگارانه درباره تجربیات خودشان (به جای تبدیل کردن موفقیتها به شکست) میافزاید.
فرد مبتال به هراس اجتماعی با اجتناب از موقعیتهای اجتماعی میزان اضطراب اجتماعی خود
را کاهش داده و از بروز عالیم هراس اجتماعی اجتناب کرده و آن را پیامد اجتناب از خود
از حضور در این موقعیتها فرض میکند .در نتیجه هراس اجتماعی فرد پایدار گشته و چرخه
1. Tuschen & Caffier
2. Herbert
3. Mcevoy, Mahoney, Prini & Kingsep
4. James & Alyssa Rheingold
5. Gallagher
6. Otto, Gould, Warthington, Mc Ardel & Rosenbaum
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معیوب ترس تداوم مییابد .اینطور به نظر میرسد که الزمه شرکت در موقعیتهای اجتماعی
و عدم اجتناب از آنها ،داشتن مهارت اجتماعی کافی در برخورد مناسب با این گونه
موقعیتها و شناخت صحیح از موقعیت و عدم تحریف باورها باشد (وکیلیان .)1933 ،بنابراین
در مواجهه مکرر و طوالنیمدت با موقعیتهای اجتماعی هراسآور بدون استفاده از
روشهای اجتنابی میتوان به طور مؤثری بر اضطراب غلبه کرد (هوفمان و اتو ،ترجمه
چینیفروشان و آگشنه .)1931 ،بنابراین این روش درمانی افراد را تشویق میکنند که خود
را در معرض موقعیتهای اجتماعی زندگی واقعی قرار دهند و تکرار این فرایند با بازسازی
شناختی افکار ناکارآمد آنها باعث کاهش عالیم اختالل میشود .از این رو درمان کارآمد
درمانی است که هدف آن تغییر شناختهای ناکارآمد به کمک مداخلههای شناختی باشد.
بنابراین کاهش آن در روند درمان میتواند یکی از نشانگرهای خوب برای میزان بهبود فرد
مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی باشد.
همچنین نتایج فرضیه دوم نشان داد درمان شناختی رفتاری گروهی باعث افزایش
خودکارآمدی اجتماعی دانشجویان دختر میشود .بدین معنا که تفاوت معناداری (با کنترل
عامل پیشآزمون) بین نمرههای خودکارآمدی اجتماعی وجود دارد .یافتههای پژوهش
حاضر با یافتههای رودباخ ( ،)9111گادییانو و هربرت ( ،)9119لنز و همکاران (،)9119
موریس و همکاران ( ،)9111کالرک و ولز ( ،)1330ابوالقاسمی ( ،)1931آقامحمدی و
همکاران ( .) 1931با توجه به نتایج پژوهش حاضر در تبیین اثربخشی درمان شناختی –
رفتا ری گروهی در افزایش خودکارآمدی اجتماعی و بر پایه نظریه بندورا ( )1337میتوان
گفت که افرادی که اضطراب اجتماعی باالیی دارند ،اغلب احساس میکنند که مهارتهای
ویژه و تواناییهای الزم برای رفتارهای میانفردی را ندارند و چشمداشت کمی از
موفقیتهای اجتماعی دارند .این امر سبب بروز اضطراب بیشتر و تداوم اضطراب در آنان
میگردد .همانطور که کالرک و ولز ( )1330ضمن نشان دادن رابطه فوبی اجتماعی با
خودکارآمدی دریافتند ،که افراد با فوبی اجتماعی باال درمقایسه با فوبی اجتماعی پایین ،به
احتمال بیشتری عملکردهای اجتماعی خود را کمارزش جلوه میدهند حتی زمانیکه به طور
چشمگیری موفق باشند .بنابراین بندورا بر این باور است که مؤثرترین روش برای افزایش
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خودکارآمدی اجتماعی فراهم نمودن موقعیتهایی است که افراد بتوانند به طور
موفقیتآمیزی مهارتهایی را برای افزایش اعتماد به نفس تجربه کنند ،به ویژه روشهایی
مبتنی بر ایفای نقش در موقعیتهای اجتماعی ترسآور و آموزش مهارتهایی برای
رویارویی با اضطراب در این موقعیتها میتواند مؤثر باشد.
نتایج فرضیه سوم نشان داد درمان شناختی رفتاری گروهی باعث کاهش نشخوارفکری
دانشجویان دختر میشود .تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه نشخوار فکری با اضطراب
اجتماعی دانشجویان شده است .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج یافتههای واتکینز،)9113( 1
چنگ  ،)9114(9میلنگر 9و آلدن ( )9111و راچمن 4و همکاران ( ،)9111فیلی و همکاران
( )1931و معماریان ( )1931همخوان است .با توجه به نتایج پژوهش حاضر در تبیین اثربخشی
درمان شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش نشخوار فکری میتوان گفت که مبتالیان به
اختالل هراس اجتماعی اغلب قبل از رویارویی با موقعیت هراسانگیز اجتماعی در جریان
رویارویی و حتی پس از رویارویی به نشخوار فکری پیرامون عدم موفقیت خود و چگونه
دیده شدن از دید دیگران پرداختند و همین نشخوارهای فکری باعث تداوم اضطراب در
آنها میگردد (ولز و پاپاجورجیو .)9111 ،همانطور که میلنگر و آلدن ( )9111و نیز راچمن
و همکاران ( )9111دریافتند افرادی که اضطراب اجتماعی باالیی داشتند در مقایسه با
کنترلهایی که دارای اضطراب پایین بودند نشخوار فکری پسرویدادی بیشتر را پس از
تعامل اجتماعی نشان دادند .این نشخوار فکری یک نوع تجزیه و تحلیل ذهنی پسرویدادی
در این مورد بود که چگونه تعامل انجام گرفته و چگونه آنها آن را انجام دادهاند .عالوه بر
این نشخوار فکری هدف درمان قرار خواهد گرفت .با کمک به بیمار برای پردازش
رخدادهای منفی به صورت سازگارانهتر ،از طریق سؤاالت هدایت شده میتوان نشخوار
ذهنی پس از رویداد را مورد آماج قرار داد .این کار از طریق بحث گروهی ،در هنگام مرور
تکالیف خانگی در درمان گروهی و یا از طریق سؤاالت سقراطی در رابطه با تعریف درست
1. Watkins
2. Chang
3. Mellinger
4. Rachmann
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اهداف اجتماعی و استانداردهای صحیح عملکرد در درمان فردی انجام میگیرد .بهعالوه
یافتههای پژوهشی نشان دادند که آزمودنیهای گروه آزمایشی توانستهاند عالوه بر حفظ
پیامدهای درمانی جلسات گروهی بعد از پیگیری دو ماهه پس از درمان همچنان کارایی خود
را حفظ کنند و یافتههای پژوهش حاضر با نتایج فدروف و تایلور ،)9111(1کالرک و
همکاران ( ،)9119استراویسکی 9و همکاران ( ،)9114بیدل و همکاران ( ،)9111ملیانی و
همکاران ( )1933همخوان است .با توجه به نتایج این پژوهش و پژوهشهای همسو به نظر
میرسد درمان شناختی – رفتاری گروهی در کاهش اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری و
افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانشجویان دختر مؤثر باشد .لذا استمرار نتایج درمان،
مستلزم شناسایی و اصالح فرضهای زیربنایی ،باورهای هستهای و طرحوارههای اولیه (عالوه
برافکار ناکارآمد) آنهاست.
منحصر بودن پژوهش به دختران ،عدم تعمیمپذیری به سایر جمعیتها به دلیل محدودیت
سنی ،جنسی ،تحصیلی و جغرافیایی از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر بوده است.
همچنین این پژوهش با نمونههای بزرگتر و کنترل شدهتر تکرار شود تا نتایج مورد ارزیابی
مجدد قرار گیرد .عالوه براین پیشنهاد میشود تا با آموزشهای مناسب و مستمر در زمینه
افزایش خودکارآمدی اجتماعی ،کاهش نشخوارفکری و اضطراب اجتماعی افراد تالش
شود و نیز با تدوین و اجرای برنامههایی برای کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان صورت
گیرد تا از این رهگذر بتوان آیندهای موفقتر و سالمتر را برای افراد و به ویژه دانشجویان
رقم زد.

منابع
آقا محمدی ،س .کجباف ،م .نشاطدوست ،ح .عابدی ،ا .کاظمی ،ز و صادقی ،س.)1931( .
اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری :پژوهش مورد
منفرد .مجله روانشناسی بالینی ،سال سوم ،شماره ( 9پیاپی .)11

1. Fedorof & Taylor
2. Stravynski
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ابوالقاسمی ،ع .و .بیگی ،پ  .ن ،م .)1931( .بررسی اثربخشی دو روش آموزش شناختی –
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اهواز .اولین همایش ملی روانشناسی سالمت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
خیر ،م .استوار ص .لطیفیان م .تقوی م .و سامانی ،س .)1937( .اثر واسطهگی توجه متمرکز
بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیریهای
داوری .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران .سال چهارم ،شماره  ،1ص .94-99
داداشزاده ،ح .یزداندوست ر .غرایی ،ب .و اصغرنژاد ،ع .)1931( .اثربخشی درمان شناختی
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