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  بررسی اثر بخشی مداخله فراشناختی بر عالئم ترس از 
  ارزیابی منفی در بیماران مبتال به اختالل هراس اجتماعی

 
  2آذر جمشیدی       1بخش جهان مرضیه       1مولوی حسین       1کالنتری مهرداد       1بهادری حسین محمد

  

  چکیده
های دیگـران، نگرانـی ناشـی از         ل احساس دلهره و نگرانی در مورد ارزیابی       ترس از ارزیابی منفی شام     :سابقه و هدف    

. باشد طور منفی قضاوت خواهند کرد، می      های منفی و انتظار و توقعی است که دیگران در مورد یک نفر فقط به               این ارزیابی 
ان مبـتال بـه اخـتالل هـراس      در بیمـار تـرس از ارزیـابی منفـی    پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مداخله فراشناختی بر عالئـم           

  .اجتماعی انجام شد
 که  شیرازهای مشاوره شهر      مراجعین به کلینیک   دربالینی کنترل شده     -این پژوهش به روش کار آزمایی      :مواد و روش ها     

 بـه   لـه مداخ و   شاهد نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در دو گروه            19 . انجام شد  مبتال به اختالل هراس اجتماعی بودند،     
 )(FNE پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده از مقیاس سنجش عالئم ترس از ارزیابی منفی               . روش تصادفی جایگزین شدند   

 جلسه هفتگی درمـان فراشـناختی       8 مداخله تحت به عمل آمد، گروه     ) SPSAQ(و پرسشنامه سنجش عالیم هراس اجتماعی     
  .با همان ابزار انجام گرفت) سه ماه( پس آزمون و پیگیری .فت نکردقرار گرفت، در حالی که گروه کنترل مداخله دریا

نشان داد که درمان فراشناختی در مهار عالئم ترس از ارزیـابی   متغیره های تحلیل بوسیله کواریانس چند یافته :یافته ها  
  .)>05/0p(داری دارد یمنفی در بیماران مبتال به اختالل هراس اجتماعی تاثیر معن

پذیر از طریق فرایندهای فراشناختی و تـاثیر آن در           های انطباقی کارآمد و انعطاف     این مداخله بر ارتقا مهارت     :استنتاج  
 .نماید کاهش ترس از ارزیابی منفی در بیماران مبتال به اختالل هراس اجتماعی تاکید می

  
  ، ترس از ارزیابی منفیاختالل هراس اجتماعی مداخله فراشناختی، اختالالت اضطرابی، :های کلیدی هواژ

  

  مقدمه
از ) اضــطراب اجتمــاعی(اخــتالل هــراس اجتمــاعی 

طریق مشخصه ترس از مشاهده و ارزیابی توسط دیگران         
ــی  ــناخته م ــود ش ــتالل   . )1(ش ــک اخ ــاعی ی ــراس اجتم ه

اضطرابی مزمن است کـه مشخـصه آن تـرس از شـرمنده             
های اجتمـاعی و بـه تبـع آن اجتنـاب از             شدن در موقعیت  

تواند باعث ایجاد    این بیماری می  . باشد ها می  یتاین موقع 
داری  یمحدودیت در شیوه زندگی شـده و بـه طـور معنـ            

 تصمیمات مهم زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهـد و در      
هـای   اغلب موارد باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت         

  .)2(مهم برای بیمار گردد
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   و همکارانمحمدحسین بهادری                                 هشی   پژو  
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اند که سن شروع این اختالل در      تحقیقات نشان داده  
 درصد بیماران سن شروع را قبـل        90 سالگی و    15حدود  

 درصـدی   13شیوع  . )3،4(اند  سالگی گزارش نموده   25از  
این اختالل در جامعه، آن را در جایگـاه سـومین اخـتالل            

 اختالل افسردگی اساسی و وابستگی    پزشکی پس از   روان
از ایـن رو ایــن اخــتالل در  . )4(بـه الکــل قـرار داده اســت  

های اخیر، به عنوان اختاللی دارای اهمیت در زمینـه           سال
  .)3(بهداشت همگانی در نظر گرفته شده است

ــناختی    ــای ش ــرای الگوه ــدی ب ــارت کلی  -یــک عب
 ایـن اسـت کـه       )5،6(رفتاری اختالل اضـطراب اجتمـاعی     

 طور جزئی پاسخی به ارزیـابی منفـی        طراب اجتماعی، به  اض
 سـاختار تـرس   . ادراک شده از سمت و سوی دیگران است       

از ارزیابی منفی شامل احساس دلهره و نگرانی در مـورد           
هـای   های دیگران، نگرانی ناشـی از ایـن ارزیـابی          ارزیابی

منفی و انتظار و توقعی است که دیگـران در مـورد یـک              
  .)7(باشد  منفی قضاوت خواهند کرد، میطور نفر فقط به

هـای صـورت گرفتـه بـرای اخـتالل           در بیشتر درمان  
ــوای فکــر و رفتارهــای    ــه محت ــشتر ب هــراس اجتمــاعی بی
اجتنابی توجه شده است، در حالی کـه بیـشتر اخـتالالت            
اضطرابی عالوه بر موارد ذکـر شـده در فراینـد پـردازش             

ی و باورهـای    اطالعات مانند راهبردهای کنترل فراشناخت    
  .)8(وجود داردمثبت و منفی فراشناختی نیز اختالل 

نخستین  شناختی، جدیدتر روان های درمان حوزه در
واره و   با ترکیب رویکـرد طـرح      Matthewsو   Wellsبار  

 را بر مبنـای مـدل       1پردازش اطالعات، الگوی فراشناختی   
، جهت تبیین و    )S-REF (2عملکرد اجرایی خود تنظیمی   

ــ  ــان اخ ــد درم ــی کردن ــانی معرف ــطالح .تالالت هیج  اص
فراشــناخت عبــارت اســت از هــر نــوع دانــش یــا فراینــد  
شــناختی کــه در آن ارزیــابی یــا کنتــرل شــناختی وجــود 

درمان فراشناختی به ویژه بـه منظـور رفـع           .)9(داشته باشد 
بـه  . ظهـور پیـدا کـرد     ) CBT( 3 رفتاری -نواقص شناختی 

ه ایـن نظـر کـه    ، شناخت درمانی با توجـه بـ  Wellsعقیده  

                                                 
1. Meta Cognitive Model 
2. Self-Regulatory Function Model (S-REF) 
3. Cognitive Behavioral Therapy 

هـای هیجـانی از فعالیـت باورهـای      افکار منفی در اختالل  
شوند، سعی کرده است بیشتر بـر روی         ناکارآمد منتج می  

 کـار کنـد، ولـی در مـورد ایـن کـه              4منشأ محتوای افکار  
گیرد و یا چه سازوکاری ایـن      چگونه این افکار شکل می    

سـازد تالشـی نکـرده       تفکرات ناکارآمـد را برجـسته مـی       
لذا برای فهم فرآیندهای تفکـر الزم اسـت         . )10،11(تاس

که بر باورهای فرد دربـاره تفکـر، راهبردهـای فـردی در            
 5چنین نوع باورهـای فراشـناختی      مورد کنترل توجه و هم    

 تاکید مورد فراشناختی درمان در چه  آن.او تأکید نماییم
 و کنـد  می کنترل تفکر را که است عواملی گیرد می قرار

 و افکـار  چـالش بـا   نـه  دهـد  مـی  تغییـر  را نذهـ  وضعیت
 مکـرر بـا   و مـدت  طـوالنی  مواجـه  یـا  شـناختی  خطاهای
  .)12(بدنی های نشانه یا تروما مورد در باورها

هـای   تحقیقات مختلـف نـشان دادنـد کـه بـین جنبـه            
شـناختی رابطـه     خاصی از فراشـناخت بـا اخـتالالت روان        

نــد کــه  نــشان داد)13( Ellis  وHudson. )11(وجــود دارد
هـای اساسـی اخـتالالت اضـطرابی         نگرانی یکی از مولفه   

باشد  مانند اختالل اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی می       
که به ویژه با باورهای مثبـت و منفـی فراشـناختی مـرتبط            

تـوان احتمـال بـر ایـن         با توجه به این ارتباط می     . باشند می
های اثربخشی درمان فراشـناختی بـر        داد که یکی از علت    

اختالالت اضطرابی اثربخشی درمان فراشناختی بـر روی        
ــی باشــد    ــورد نگران ــت و منفــی در م ــای مثب ــن باوره  .ای

ــان اثربخــشی ــر فراشــناختی درم ــی هــای اخــتالل ب   ، روان
 و  King )14(  ،Rees و   Weels .اسـت  شده تایید مکرراً

Van Koesveld )15( و Wells و Sembi )16( ــه ــب  ب ترتی
 اخـتالل  فراگیر، اضطراب اختالل بررا   درمان این اثربخشی
 بـه  سـانحه  از پـس  اسـترس  اخـتالل  و اجباری -وسواسی

های فراشـناختی   با توجه به ارتباط مولفه    . اند اثبات رسانده 
با اختالالت اضطرابی و اثربخشی مداخله فراشـناختی در         

 OCDهـای شـبیه اخـتالل هـراس اجتمـاعی مثـل              اختالل
)Obsessive-Compulsive Disorder( )17( ــژوهش ، پ

                                                 
4. Thoughts Contain 
5. Metacognitive Beliefs 
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 اثربخـشی مداخلـه فراشـناختی بـر         با هدف تعیـین   حاضر  
بیماران مبـتال بـه اخـتالل      در  عالئم ترس از ارزیابی منفی      

  .انجام شدهراس اجتماعی 
  

  مواد و روش ها
 بـه  کـه  بـوده  بـالینی  کارآزمـایی  یـک  پـژوهش  این
 بـا  و شـاهد  گـروه  بـا  آزمـون  پس و آزمون پیش صورت
 اجرا ،گروهدر   عضویت  برای صادفیت انتخاب از استفاده
 بـر  درمـان  برگـزاری  مورد در اطالعیه یک ابتدا. گردید
ــم روی ــراس عالئ ــاعی ه ــم (اجتم ــا عالئ ــات ب  در جزئی

 روانـشناختی  های کلینک همه در) بود شده ذکر اطالعیه
   کننـــده مراجعـــه افـــراد ســـپس و پخـــش شـــیراز شـــهر
ــه ــن ب ــز ای ــشناختی مراک ــستان در روان ــرا 1389 تاب   ه  ک

تــشخیص اخــتالل هــراس اجتمــاعی بوســیله روانپزشــک 
ــد   ــرده بودنـ ــت کـ ــورددریافـ ــون مـ ــه آزمـ ــیله بـ    وسـ

 SPSAQ : ( اجتمـاعی  هـراس  عالئـم  سـنجش  پرسشنامه
Social Phobia Symptoms Assessment Questionaire( 

 FNE :  (مقیاس سنجش عالئم ترس از ارزیـابی منفـی         و
Fears of Negative Evaluation Scale ( هـراس  بـرای 

 هـراس  اخـتالل  کـه  افـرادی  و شـدند  داده قرار اجتماعی
 نفـر انتخـاب و    20 سـپس    و شناسـایی  را داشتند اجتماعی

شـاهد  و  )  نفـر  10(مداخلـه   به طور تصادفی در دو گـروه        
ــرای. قــرار داده شــدند)  نفــر10(  در کننــدگان شــرکت ب

 شرکت جهت و شد داده توضیح مطالعه اهداف پژوهش
 دو از و گردیــد اخــذ کتبــی رضــایت آنــان زا مطالعــه در

 ذکـر  بـه  الزم چنـین  هـم . آمـد  عمل به آزمون پیش گروه
 توسـط  نهـایی  گـزینش  از پـیش  کننـدگان  شـرکت  است

ــشناس ــالینی روان ــر و ب ــاس ب ــالک اس ــای م ــای ه  راهنم
) DSM-IV-TR1(روانـی  های اختالل آماری و تشخیصی

 نبـود  دارا از تـا  گرفتنـد  قـرار  تشخیـصی  مـصاحبه  مورد
 سـپس . شـود  حاصـل  اطمینـان  SPD بـه  ابـتال  های مالک
 جلـسه  8 طـی  آزمون، پیش اجرای از بعد آزمایش گروه

                                                 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 

ed. Text Revision 

 همـین  از یکـی  محل در هفته 8 مدت به هفته در ساعته 1
 گرفتند، قرار فراشناختی درمان تحت روانشناختی، مراکز

 قـرار  آزمـون  پـیش  مـورد گروه شاهد    در حالی که افراد   
 پایـان  در. نکردنـد  دریافـت  ای اخلـه مد هیچ ولی گرفتند
 عمـل  بـه  گروه دو هر از بعد، پس آزمون   ماه 3 و مداخله
 بیمـاران  درمـان،  هفتـه  8 طول در است ذکر به الزم. آمد
 بـه  خـانگی  تکـالیف  انجـام  حین و جلسات بین فاصله در

 راهنمـایی  و بـوده  ارتبـاط  در درمـانگر  بـا  تلفنـی  صورت
 مداخلـه  پایـان  در کـه  اسـت  ذکـر  قابـل  ضمناً. (شدند می
 و نشد آزمون پس انجام به حاضر شاهد گروه از نفر یک
  ). شد نفر 19 ما نمونه تعداد علت همین به

  
  خالصه محتوای جلسات درمان

مداخله فراشناختی مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش           
ــرای اخــتاللWellsبراســاس درمــان فراشــناختی  هــای   ب

 وسـواس فکـری     اضطرابی نظیر اختالل اضطراب فراگیر،    
عملــی و اســترس پــس از ســانحه طراحــی گردیــده و در 

البته قابـل ذکـر اسـت کـه تـاکنون           . )11(باشد دسترس می 
هیچ مداخله فراشناختی بر روی اختالل هراس اجتمـاعی         
انجام نشده است و این مداخله اولین مداخله فراشـناختی          

گیرد و با توجـه      است که بر روی این اختالل صورت می       
یط و ماهیت و عالئـم بیمـاری هـراس اجتمـاعی و             به شرا 

در ) مـصاحبه بـا بیمـاران     (نتایج حاصل از مطالعـه کیفـی        
های این شیوه درمانی تغییراتی داده شـد تـا قابـل             تکنیک

البتـه تمـام    . اجرا بر روی اختالل هـراس اجتمـاعی باشـد         
. ه بوده اسـت   زتغییرات مورد تایید متخصصین در این حو      

ــت    ــی اس ــین گفتن ــک     همچن ــیله ی ــه وس ــان ب ــه درم ک
  مـاه  6التحصیل کارشناس ارشد روانشناسی بـالینی کـه          فارغ

عناوین . دوره درمان فراشناختی را دیده بود انجام گردید       
   : زیر بودبه صورت جلسات 
  معارفه و ارزیابی عالئم اختالل هراس اجتماعی :جلسه اول

ارائه منطق درمـان فراشـناختی بـرای اخـتالل           :جلسه دوم 
  س اجتماعیهرا
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ارزیــابی و شناســایی باورهــای مثبــت و منفــی  :جلــسه ســوم
  فراشناختی دربیماران وتحلیل مزایا و معایب این باورها

ارزیــابی و شناســایی راهبردهــای کنتــرل : جلــسه چهــارم
راهبردهـای   کردن زینـفراشناختی و اصالح و جایگ    
  کنترل فراشناختی سودمند

ن از ذهــن ـتــه گرفـکــاربرد تکنیــک فاصلــ:جلــسه پــنجم
در برخورد بـا   )Detached Mindfulness(ی ـآگاه

  راهبردها و افکار ناکارآمد فراشناختی
آشـنا کـردن بیمـاران بـا دو راهبـرد نگرانـی و               :جلسه ششم 

  ای ناکارآمد مقابله  ری به عنوان راهبردهایـنشخوار فک
 ATT : ( آمــوزش تکنیــک اصــالح توجــه :جلــسه هفــتم

Attention Training Technique(    به عنـوان یـک
  راهبرد مقابله ای کارآمد

ه ـردن توجـ ـز کـ ـک متمرکـ ـوزش تکنی ـآم :جلسه هشتم 
رد فراشـناختی   ـک راهبـ  ـوان یـ  ـوقعیت بـه عنـ    ـبر مـ  

  کارآمد و آماده کردن اعضا برای اختتامیه
  

  ابزار سنجش
ــاعی     ــراس اجتمـ ــم هـ ــنجش عالیـ ــشنامه سـ  پرسـ

)SPSAQ( : تمـاعی  گیری میزان اضـطراب اج     برای اندازه
افراد مورد آزمون از پرسشنامه هراس اجتمـاعی اسـتفاده          

ــی ــود م ــشنامه  . ش ــن پرس ــط   38ای ــه توس ــوال دارد ک  س
قسمتی از سواالت آن با استفاده      .  ساخته شد  )18(مشاوری

های تشخیصی معتبر و مطالعه ادبیات مربوط بـه          از مالک 
 قسمت دیگری از سـواالت    . اند هراس اجتماعی ساخته شده   

نیــز بــا اســتفاده از پرســشنامه )  ســوال15( نامهایــن پرســش
دامنـه  . انـد   سـاخته شـده    )Davidson )19هراس اجتماعی   

 بـه   60باشد کـه نمـره        می 152 تا   0نمره در این پرسشنامه     
. دهنده افرادی است که هراس اجتمـاعی دارنـد         باال نشان 

پایایی آزمون سنجش عالیم هراس اجتماعی بـا اسـتفاده          
ــاخ  ــای کرونب ــت  83/0، از آلف ــده اس ــین گردی . )18( تعی

صالً، ا: های به کار رفته در این پرسشنامه عبارتند از       گزینه
، 0 خیلی زیاد که بـه ترتیـب نمـره            و کمی، تاحدی، زیاد  

  .ها در نظر گرفته شده است  برای آن4  و3، 2، 1

مقیاس تـرس   :  (FNE)مقیاس ترس از ارزیابی منفی    
 )Friend )20 و Watsonاز ارزیــابی منفــی کــه توســط    

 هـایی اسـت کـه در       ساخته شده است، یکی از پرسـشنامه      
. )20(گیری هراس اجتمـاعی کـاربرد فراوانـی دارد         اندازه

 مـاده  17 مـاده دارد کـه      30مقیاس ترس از ارزیابی منفی      
دامنـه  .  ماده آن پاسـخ منفـی دارنـد        13آن پاسخ مثبت و     

  بـه بـاال    18نمـره   .   اسـت  30 تـا    0نمره در این پرسـشنامه      
دهنده افرادی هـستند کـه تـرس زیـادی از ارزیـابی              نشان

 مخصوص افرادی اسـت  9تر از  منفی دارند و نمره پایین
در بررسـی انجـام   . که ترس کمی از ارزیابی منفی دارنـد       

ــط   ــده توس ــن   Friend و Watsonش ــایی ای ــریب پای  ض
 و ضریب پایایی فرم ترجمـه شـده آن بـا            94/0 پرسشنامه

  . به دست آمد69/0زمایی استفاده از روش بازآ
 16 نـسخه    SPSSداده ها توسـط نـرم افـزار آمـاری           

هـا و سـنجش      برای تحلیل داده  مورد آنالیز قرار گرفت و      
اثربخشی مداخله از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده     

های پارامتریک مثـل تحلیـل        برای استفاده از آزمون    .شد
د کـه   باش کوواریانس رعایت دو پیش فرض ضروری می      

فـرض   بدین منظـور از آزمـون شـاپیروویک بـرای پـیش           
نرمال بودن جامعه استفاده شد و آزمـون لـوین نیـز بـرای              

 .ها مورد استفاده قرار گرفـت      فرض تساوی واریانس   پیش
 یکی از مهمترین دالیل استفاده از روش تحلیل کواریـانس          
کنترل اثر پیش آزمون بر روی متغیـر وابـسته و مـشخص             

بـر روی   ) مداخلـه فراشـناختی   (متغیر مـستقل    کردن تأثیر   
  .بود) عالیم ترس از ارزیابی منفی(متغیر وابسته 

  

  یافته ها
   دامنـه سـنی     درشرکت کننـدگان در ایـن پـژوهش         

میانگین و انحراف معیار سنی گروه      .  سال بودند  33 تا   17
بـود و    2/23 ± 34/4 و گروه آزمون     4/23 ± 27/5شاهد  

ــر از 11 ــد  شــرکت19 نف ــشکیل  کنن ــث ت ه را جــنس مون
هــا تحــصیالت دیــپلم و  کننــده همــه شــرکت. دادنــد مــی

  هـا از یـک سـال تـا          طـول بیمـاری آن    . دانشگاهی داشتند 
 نفر از بیماران هـم بـه طـور متوسـط یـک              6 سال بود و     5
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هـای   با استفاده از آزمون .سال سابقه مصرف دارو داشتند
پارامتریــــک و ناپارامتریــــک نــــشان داده شــــد کــــه  

 از لحــاظ شــاهدهــا درگــروه آزمــایش و  کننــده شــرکت
 داری  یهای جمعیتی شناختی ذکر شده تفـاوت معنـ         ویژگی
  ).p<05/0(ندارند
  
میـانگین، انحـراف معیـار نمـرات عالئـم تـرس از        : 1 شـماره   جدول

  ها ارزیابی منفی در مبتالیان به هراس اجتماعی به تفکیک گروه
  

   میانگین± انحراف معیار  مراحل  گروه ها
  55/22 ± 16/3  پیش آزمون
  شاهد  55/22 ± 16/3  پس آزمون
  66/22 ± 3  پی گیری
  4/22 ± 09/3  پیش آزمون
  مداخله  2/15 ± 39/2  پس آزمون
  5/15 ± 46/2  پی گیری

  
 گرایش   و های توصیفی   شاخص 1شماره  در جدول   

مرکزی متغیـر وابـسته عالئـم تـرس از ارزیـابی منفـی در         
ها و مراحـل     اجتماعی به تفکیک گروه   مبتالیان به هراس    

جا که کسب نمره بیشتر در این متغیـر          از آن . نمایان است 
نشان از افزایش شدت عالئم تـرس از ارزیـابی منفـی در             

گــردد  مبتالیــان بــه هــراس اجتمــاعی دارد، مالحظــه مــی
 شـاهد  در پس آزمون نسبت به گروه        مداخلهمیانگین گروه   

). 55/22  در برابـر  2/15(داری داشـته اسـت       یکاهش معن 
گیـری   داری در مرحلـه پـی     یاین کاهش به صـورت معنـ      
  ).66/22 در برابر 5/15(شود  گروه آزمایشی نیز دیده می
های پارامتریک مثـل تحلیـل       برای استفاده از آزمون   

باشد کـه    کوواریانس رعایت دو پیش فرض ضروری می      
ی شـاپیرویک جهـت بررسـی        بدین منظور مقادیر آمـاره    

 نرمــال بــودن توزیــع ایــن متغیــر در گــروه شــاهد فــرض 
ــاره( ــاپیرویک آمــ ــروه ) p=73/0  و95/0= ی شــ و گــ

هـم  . بود )p=69/0  و 95/0=ی شاپیرویک  آماره(آزمایش
تـساوی    ی لوین نشان داد کـه فرضـیه        چنین مقادیر آماره  

های نمرات هراس اجتمـاعی در دو گـروه و در            واریانس
 و) p=09/0  و11/3=آمــاره لــوین(مراحــل پــس آزمــون 

شـود و    رد نمـی  ) p=16/0  و 06/2=آماره لوین ( گیری پی
های آزمون پارامتریـک رعایـت       بدین ترتیب پیش فرض   

  .شده است
 مربوط به آزمون تحلیل کواریـانس       2 شماره   جدول

گیـری   برای مقایسه دو گروه از لحاظ پس آزمـون و پـی           
ــی   ــون مـ ــیش آزمـ ــرل پـ ــد پـــس از کنتـ ــه . باشـ   چنانچـ

ــی  ــشاهده م ــون     م ــس آزم ــون و پ ــیش آزم ــین پ ــود ب   ش
ــه معنــ  ــود دارد یرابط ــل  ) =001/0p(داری وج ــه دلی و ب

آزمون بـا نمـرات کـل تـرس از ارزیـابی            که تنها پیش   این
گیـری رابطـه دارد، لـذا پـیش          در پس آزمون و پی     منفی

گـر محـسوب شـده و بایـد کنتـرل            آزمون متغیر مداخلـه   
س از  در واقـع آن بخـش از واریـانس نمـرات تـر            . گردد

آزمـون اسـت از کـل        که مربـوط بـه پـیش       ارزیابی منفی 
لذا پـیش آزمـون بـه       . گردد واریانس نمرات آن کسر می    

عنوان متغیر همگام وارد تحلیل کواریانس شده تا اثر آن          
ــه . از روی واریــانس عــضویت گروهــی برداشــته شــود  ب

عبارت دیگر تحلیل کواریـانس بـه عنـوان یـک آزمـون             
 اثر پـیش آزمـون مـورد اسـتفاده          پارامتریک برای کنترل  

ــرار گرفــت ــر   . ق ــرل اث ــی بعــد از کنت ــن وجــود حت ــا ای ب
ــیش ــون و    پ ــین دو گــروه از لحــاظ پــس آزم ــون، ب آزم
 ی کـل تـرس از ارزیـابی منفـی          گیری مربوط به نمـره     پی

ــی  ــاوت معن ــی    تف ــضویت گروه ــود دارد و ع داری وج
بیمـاران  مربوط به نمره عالئم تـرس از ارزیـابی منفـی در             

 وجـود   داری ی به اختالل هراس اجتماعی تفـاوت معنـ        مبتال
 درصد از تغییرات مربـوط  71/0دارد و عضویت گروهی   

مبتالیـان بـه    به نمره کل عالئم ترس از ارزیـابی منفـی در            
 درصـد از  74/0پس آزمـون و     اختالل هراس اجتماعی را در    

  ).=001/0p(کند گیری تبیین می تغییرات را در پی
  

  حلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان عالئم ترس از ارزیابی منفی دو گروهت :2جدول نتایج 
  

  توان آماری  اندازه اثر  داری معنی F  میانگین مجذورات  درجه آزادی  متغیرهای پژوهش  مراحل  متغیر وابسته
  99/0  71/0  001/0  37/40  41/94  1  یعضویت گروه  پس آزمون  99/0  86/0  001/0  06/106  01/248  1  پیش آزمون
  ترس از ارزیابی منفی  99/0  88/0  001/0  64/118  22/235  1  پیش آزمون

  99/0  74/0  001/0  80/47  77/94  1  عضویت گروهی  پی گیری
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  بحث
اختالل هراس اجتماعی به ترس آشکار و مـستمر از          

های اجتماعی یا عملکردی اشـاره دارد و از ایـن            موقعیت
هـا بـه     در ایـن موقعیـت    شـود کـه او       باور فـرد ناشـی مـی      

 .)21(ور یا تحقیرآمیز عمل خواهد کرد     آ  ای خجالت  گونه
 اســت کــه بــا طــرح ای مداخلــهپــژوهش حاضــر از نــوع 

 پس آزمـون بـا گـروه شـاهد و بـا             -آزمون پژوهشی پیش 
 بـر   Wellsهدف آزمـودن اثربخـشی درمـان فراشـناختی          

کاهش عالئم ترس از ارزیابی منفی در بیمـاران مبـتال بـه       
نتــایج تحلیــل . ل هــراس اجتمــاعی انجــام گرفــت اخــتال

کواریانس چند متغیری جهت کنترل متغیرهـای همگـام،         
هـا و    نشان داد که گروه آزمـون پـس از تعـدیل میـانگین            

گـــر در مجمـــوع کـــاهش  کنتـــرل متغیرهـــای مداخلـــه
داری را در نمــرات کلــی تــرس از ارزیــابی منفــی   معنــی

ه بـه نتـایج     بـا توجـ    .نسبت به گروه شاهد به دسـت آورد       
رسـد الگـوی فراشـناختی       مرحله پس آزمون به نظـر مـی       

Wells    ــی در ــابی منف ــرس از ارزی ــم ت ــاهش عالی  در ک
از . باشـد  بیماران مبتال به اختالل هراس اجتماعی موثر می       

تـوان   گیـری را مـی     های مهم نتایج مرحلـه پـی       یافته دیگر
موید این مطلب دانست کـه درمـان فراشـناختی موجـب            

  نتـــایج  .شـــود ایـــداری اثـــرات درمـــان مـــیتعمیـــق و پ
، )King )14 و   Wellsهـای    این پژوهش با نتایج پـژوهش     

Ressو Van Koesveld )15( و Wellsو Sembi )16(  که
ــر عالیــم اخــتالل    ــه ترتیــب اثربخــشی ایــن درمــان را ب ب

 اجبـاری و اخـتالل      -اضطراب فراگیر، اخـتالل وسواسـی     
ای اضـطرابی  هـ  استرس پس از سـانحه بـه عنـوان اخـتالل          

 و  Fisherهـای    نتیجه یافته اند، همخوانی دارد و      نشان داده 
Wells )22( مبنی بر کارآیی الگوی فراشناختی در درمان 

 بـرای نمونـه نتـایج       .کنـد  اختالالت هیجانی را تاییـد مـی      
ــژوهش  ــر روی Wellsپ ــتالل    10 ب ــه اخ ــتال ب ــار مب  بیم

جـرای  اضطراب فراگیر نشان داد وضعیت بیماران بعد از ا   
میـزان بهبـودی   . داری بهبود یافت  این درمان به نحو معنی    

  .)14( درصد بود5/87بعد از اجرای این نوع درمان 

  هـای گذشـته در      در پژوهش حاضر همانند پـژوهش     
  

حـوزه درمـان فراشـناختی سـعی شـد از طریـق شناســایی       
فراباورهای مثبت و منفی فرد در مورد نظارت همیـشگی          

ــر  ــشخوارگونه بـ ــی و   عال و نـ ــی برانگیختگـ ــم طبیعـ ئـ
ــه اســنادها و تــصحیح شــیوه   آمــوزش ــاری ارای هــای رفت

توجهی، باورهای ناکارآمد فرد در مـورد ارزیـابی منفـی           
 Wells. های اجتمـاعی کـاهش یابـد       مبتالیان در موقعیت  

معتقد است ایـن شـیوه درمـانی از طریـق رفـع نگرانـی و                
، پـذیر  نشخوار فکری و ایجاد شـیوه فراشـناختی انعطـاف         

مسیر پردازش طبیعـی را کـه در اکثـر اخـتالالت روانـی              
تلویحات بالینی  . )12(سازد مخدوش شده است هموار می    

دهـد درمـان     های پژوهش حاضر به مـا نـشان مـی          از یافته 
هـای ناسـازگار     فراشناختی با ایجاد زمینه برای قطع سبک      

های مثبت بیماران در مورد توجـه        تفکر و رفع فراشناخت   
هـا ایـن      عالئـم طبیعـی برانگیختگـی بـه آن         متمرکز روی 

دهـد کـه بـه گونـه مـوثر و در عـین حـال                 فرصت را مـی   
های شناختی صرف با باورهای ناکارآمد       متفاوت از شیوه  

  .خود در حوزه اختالل هراس اجتماعی روبرو شوند
رسد از دیگـر دالیـل در تبیـین اثربخـشی            به نظر می  

ویکرد بـه جـای     الگوی فراشناختی این باشد که در این ر       
که درمان شامل چـالش بـا افکـار مـزاحم و باورهـای               این

ناکارآمد باشد، شامل ارتباط با افکار به طریقی است کـه          
مانع ایجاد مقاومت و یا تحلیـل ادراکـی پیچیـده شـود و              
بتوانــد راهبردهــای تفکــر ناســازگار در مــورد نگرانــی و  

.  ببرد همچنین نظارت غیرقابل انعطاف بر تهدید را از بین        
باشـد کـه وجـود       تر است ذکر ایـن نکتـه مـی         چه مهم  آن

توانند درباره الگـوی     باورهای منفی به طور مشخص نمی     
 آن. های متعاقب آن توضـیحی ارائـه دهنـد         تفکر و پاسخ  

ه در اینجا مورد نیاز اسـت بـه حـساب آوردن عـواملی              چ
کنند و وضعیت ذهن را تغییر       است که تفکر را کنترل می     

ترین وجـه تمـایز درمـان فراشـناختی بـا            ه مهم دهند ک  می
جـا کـه نتـایج درمـان در      از آن . )11(مدل طرحواره اسـت   
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توان احتمـال داد کـه افـزایش         گیری نیز پایدار بود می     پی
کنترل فراشناختی به بیمـاران کمـک کـرده اسـت رابطـه          

ها را قـادر نمـوده      جدیدی با افکار خود شکل دهند و آن       
که شیوه ناسازگارانه تفکرات منفی     هایی را    تا فراشناخت 

بخـشند و یـا باعـث افـزایش      تکرار شـونده را فزونـی مـی    
باورهای عمومی منفی در مـورد تـرس از ارزیـابی منفـی             

  .گردند را تغییر دهند می
یکی از امتیازات پژوهش حاضـر نـوآوری و ابتکـار           

این پژوهش اولین پژوهشی است کـه مـدل         . آن می باشد  
ــناختی   ــان فراش ــرس از  Wellsدرم ــم ت ــر روی عالئ  را ب

ارزیابی منفی در بیماران مبتال به اختالل هراس اجتمـاعی        
طور کلی با توجه به نتایج ایـن         آزمایش کرده است که به    

ــژوهش  ــژوهش و پ ــه   پ ــا آن و مولف ــسو ب ــای هم ــای  ه ه
فراشناختی بـارز در بیمـاران مبـتال بـه هـراس اجتمـاعی،              

روان درمـانی    شـیوه تواند به عنـوان      درمان فراشناختی می  
ــان پزشــکی، در جهــت کــاهش    انتخــابی و مکمــل درم
باورهای ناکارآمد این بیماران درباره ارزیـابی اجتمـاعی         

کن پـژوهش حاضـر بـا       یلـ . دیگران بـه کـار گرفتـه شـود        
بـا  : های خاصی نیز مواجه بود کـه عبارتنـد از          محدودیت

وجـود شـرایط نمونـه انتخـابی در تعمـیم نتـایج بـه افــراد        
جامعه پژوهش بایـد جانـب احتیـاط را           از محدوده خارج  

کـه عـدم برخـورداری گـروه         رعایت نمـود و دیگـر ایـن       

بــه ) نــه فراشــناختی( شــاهد از جلــسات مــشاوره معمــولی
منظور حذف اثر دارونمایی گروه درمـانی اسـت کـه بـه             
دلیل محدودیت امکانات رعایـت ایـن امـر امکـان پـذیر             

هـای آتـی ضـمن       ششود در پـژوه    نبود، پس پیشنهاد می   
  : رفع این نکات، موارد زیر لحاظ شوند

هـای    درمان فراشناختی در مقایسه با دیگر درمان       -1
در مـورد   ) به ویژه دارو درمانی و رفتاری شـناختی       (رایج  

  .اختالل هراس اجتماعی آزمون شود
 گروهــای مختلــف اخــتالالت اضــطرابی تحــت  -2

شی درمان بـر   درمان فراشناختی قرار گیرند و میزان اثربخ      
  .هر یک مشخص شود

جا که در این پـژوهش، از روش آمـوزش           از آن  -3
شود این شیوه درمانی بـه       گروهی استفاده شد، توصیه می    

صورت فردی نیز مـورد بررسـی واقـع گـردد و نتـایج بـا                
  .یکدیگر مقایسه شوند

  

  سپاسگزاری
این مقاله ماحصل یک پایان نامـه دانـشجویی اسـت           

 مرکز مشاوره و کلنیک روانپزشـکی       که با همکاری چند   
 از همه مـسئولین ایـن       لذا. در شهر شیراز انجام شده است     

مراکــز و همچنــین شــرکت کننــدگان در ایــن پــژوهش  
  .داریمکمال سپاس و تشکر را 
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