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Abstract
Aims: The emotional schema model emphasizes on evaluation and interpretation
of emotions and emotion regulation strategies. This study aimed to determine
the effectiveness of Emotional Schema Therapy (EST) on decrease of Post-event
rumination and cognitive avoidance in people with clinical symptoms of social
anxiety.
Materials & Methods: This is a semi-experimental study with a pretest-posttest
control group. For this purpose, 32 students with clinical symptoms of social
anxiety were screened with the cut-off point of the Social Phobia Inventory (SPIN)
and clinical interviews and were randomly assigned to experimental and control
groups. The Post Event Processing Questionnaire (PEPQ) and Cognitive Avoidance
Questionnaire (CAQ) were used to collect data in two conditions (pretest and
posttest). Experimental group experienced 10 weeks of emotional schema therapy,
while the control group received no treatment. Data were analyzed using SPSS
software (ver 23) and Multivariate Analysis Of Covariance (MANCOVA).
Findings: The average of post-event rumination and cognitive avoidance were
reduced in the experimental group in posttest. After controlling the effect of pretest scores, there were significant differences between the test and control groups
in terms of all variables (p<0.001).
Conclusion: Emotional Schema Therapy due to the emphasis on the role of
the individual beliefs and strategies about emotions can be used as an effective
intervention in order to reduce symptoms of social anxiety, for example the Postevent rumination and cognitive avoidance in the people with clinical symptoms of
social anxiety.
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 112عزتاله قدم پور و همکاران

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار
فکری پسرویدادی و اجتناب شناختی در
دانشآموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی

چکیده

اهــداف :مــدل طرحوارههــای هیجانــی بــر نقــش ارزیابــی و تفســیر هیجانــات
و راهبردهــای تنظیــم هیجــان در اختــاالت اضطرابــی تأکیــد زیــادی دارد .ایــن
مطالعــه بــا هــدف تعییــن اثربخشــی طرحــواره درمانــی هیجانــی بــر کاهــش
نشــخوار فکــری پسرویــدادی و اجتنــاب شــناختی در دانشآمــوزان بــا
نشــانگان بالینــی اضطــراب اجتماعــی صــورت گرفــت.
مــواد و روشهــا :طــرح پژوهــش بهصــورت نیمهآزمایشــی پیشآزمــون-
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل میباشــد .بدیــن منظــور 32نفــر از دانشآمــوزان
دارای نشــانگان بالینــی اضطــراب اجتماعــی بــا اســتفاده از نقطــه بــرش
پرسشــنامه اضطــراب اجتماعــی کانــور ( )SPINو مصاحبــه بالینــی غربــال
شــدند و ســپس بهصــورت تصادفــی بــه دو گــروه آزمایشــی و کنتــرل تقســیم
شــدند .از پرسشـــنامههای پــــردازش پــسرویـــدادی ( )PEPQو اجتنــاب
شــناختی ( )CAQبــرای گــردآوری دادههــا در دو مرحلــه پیشآزمــون و
پسآزمــون اســتفاده شــد .گــروه آزمایشــی طــی ده جلســه تحــت مداخلــه
بــا رویکــرد طرحــواره درمانــی هیجانــی قــرار گرفــت و گــروه کنتــرل چنیــن
مداخل ـهای دریافــت نکــرد .دادههــا بــا اســتفاده از نســخه  23نرمافــزار آمــاری
 SPSSو روش تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتههــا :در مرحلــه پسآزمــون ،میانگیــن نمــرات نشــخوار فکــری
پسرویــدادی و اجتنــاب شــناختی در گــروه آزمایــش کاهــش یافــت و بعــد از
کنتــرل اثــر نمــرات پیشآزمــون ،بیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل ازنظــر ایــن
متغیرهــا تفــاوت معنــیداری مشــاهده شــد (.)p>0/001
نتیجهگیــری :طرحــواره درمانــی هیجانــی بــه دلیــل تأکیــد بــر نقــش
باورهــا و راهبردهــای فــرد دربــاره هیجانــات میتوانــد بهعنــوان مداخلــهای
مؤثــر بــرای کاهــش عالئــم اختــال اضطــراب اجتماعــی ازجملــه نشــخوار
فکــری پسرویــدادی و اجتنــاب شــناختی در افــراد دارای نشــانگان بالینــی
اضطــراب اجتماعــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
کلیدواژهها :هیجان ،اضطراب اجتماعی ،نشخوار ،اجتناب.
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مقدمه
اختــال اضطــراب اجتماعــی یکــی از انــواع اختــاالت اضطرابــی
اســت کــه تــرس پایــدار از موقعیتهــای اجتماعــی و بهتبــع
ً
مخصوصــا وقتیکــه فــرد در
آن اجتنــاب از ایــن موقعیتهــا،
حــال انجــام عملکــرد اســت یــا در بیــن افــراد ناآشــنا حضــور
دارد ،را شــامل میشــود[ .]1ایــن اختــال از شــایعترین و
ناتوانکنندهتریــن اختــاالت اضطرابــی اســت[ ،]2کــه شــیوع
ً
تقریبــا  7درصــد و شــیوع طــول عمــر آن  13درصــد
ســاالنه آن
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

دوره  ،24شامره  ،2بهار 1397

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 2:18 +0330 on Friday November 16th 2018

عزتاله قدمپور PhD
دانشیار ،گروه روانشناسي ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه لرستان،
خرم آباد ،ايران.
نسرین السادات حسینی رمقانی* MSc
دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،ایران.
سمیه مرادی MA
دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه لرستان ،ایران.
سیده خدیجه مرادیانی MSc
دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،ایران.
کبری عالیپور MA
دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،ایران.

اســت ،ســن متوســط هنــگام شــروع اختــال  13ســالگی اســت و
 75درصــد مبتالیــان ســن شــروع  8تــا  15ســال را دارند[ .]3شــیوع
ایــن اختــال در دختــران بیــش از پســران اســت[ .]4یافتههــای
پژوهشهــای مختلــف نشــان میدهــد ،افــراد مبتالبــه اضطــراب
اجتماعــی بــا مســائل و مشــکالت بیشــماری از قبیــل تــرک
تحصیــل در ســنین پاییــن ،رفتارهــای بــازداری و اجتنابــی از
موقعیتهــای اجتماعــی ،وجــود طرحوارههــای انعطافناپذیــر
در مــورد خــود و جهــان اطــراف ،رتبــه پاییــن اجتماعــی ،رفتارهای
ســلطهپذیرانه ،ادراک کــم صمیمیــت در روابــط بــا همســاالن و
روابــط عاشــقانه ،کاهــش حمایــت اجتماعــی و ســامت روان و
کاهــش کیفیــت زندگــی مواجــه هســتند[.]5،6
در زمینــهٔ سببشناســی اختــال اضطــراب اجتماعــی نظریههــای
شــناختی و یافتــههــــای پژوهشــــی بــر پردازشهــای شــناختی
تأکیــد زیــادی دارنــد .یکــی از ایــن پردازشهــای شــناختی کــه
نتایــج پژوهشهــای مختلــف نقــش آن را در مانــدگاری اختــال
اضطــراب اجتماعــی نشــان دادهانــد ،پــردازش پسرویــدادی
اســت[ .]7،8،9محتــوای نشــخوار ذهنــی در اختــال اضطــراب
اجتماعــی ،پــردازش همیشــگی یــا در فکــر فــرو رفـــتن دربـــاره
تعــــامالت اجتمــــاعی و احســــاس بیکفــــایتی در شــــرایط
اجتماعــی گذشــته اســت[ .]10در مــدل کالرک و ولــز[ ،]11ایــن
فراینــد شــناختی ،نشــخوار فکــری پسرویــدادی (یــا پــردازش
پسرویــدادی) نامیــده شــده اســت .مطابــق بــا ایــن مــدل
مبتالیــان بــه اضطــراب اجتماعــی در موقعیتهــای اجتماعــی
احساســات درونــی و رفتــار خــود را وارســی کــرده ،پیامدهــای
روابــط اجتماعــی خــود را منفــی و فاجعهآمیــز میداننــد و دربــاره
کارکردهــای گذشــته و حــال خــود فرضیاتــی را میســازند و بــر
اســاس آن انتظــار عملکــردی ضعیــف بــرای آینــده را پیشبینــی
میکننــد .بــه بیانــی دیگــر ،افــراد مضطــرب اجتماعــی بعــد از
مواجهــه بــا موقعیــت اجتماعــی اضطــرابآور (مثــل ســخنرانی در
کالس ،صحبــت در جمــع ،صحبــت بــا جنــس مخالــف ،همگــروه
شــدن بــا افــراد ناآشــنا) ،نمیتواننــد بهطــور کامــل از اضطــراب
خــود رهایــی یابنــد ،بــه ایــن دلیــل کــه دائمـ ًـا از تجربیــات منفــی
و تحریفشــده خویــش در موقعیتهــای اجتماعــی تصاویــر
ذهنــی منفــی میســازند .همــه ایــن تصــورات بــا طرحوارههــای
ســودار آنهــا آمیختــه میشــود و باعــث احســاس شــرمندگی
و خجالــت دربــاره برخوردهــای اجتماعــی گذشــته و بــه دنبــال
آن افزایــش اضطــراب انتظــاری و احســاس فشــار بــرای دوری از
تعامــات اجتماعــی آینــده میشــود[.]12
یکــی دیگــر از پردازشهــای شــناختی که در حفظ و تــداوم اختالل
اضطــراب اجتماعــی نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد ،اجتنــاب
شــناختی اســت[ .]13اجتنــاب شــناختی انــواع راهبردهــای
ذهنــی اســت کــه بــر اســاس آن افــراد تفکــرات خویــش را در
جریــان ارتبــاط اجتماعــی تغییــر میدهنــد[ .]14مبتالیــان بــه
اضطــراب اجتماعــی پــس از یــک تجربــه ناخوشــایند در تعامــات
اجتماعــی بــه پــردازش ذهنــی موقعیــت پرداختــه و محتویــات
ذهنــی خــود را دربــاره موقعیــت بــا اســتفاده از انــواع راهبردهــای
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از ســانحه[ ،]24اضطــراب فراگیــر[ ]25و اضطــراب اجتماعــی
تأییدشــده اســت .همچنیــن علیرغــم نوظهــور بــودن طرحــواره
درمانــی هیجانــی ،اثربخشــی این رویکــرد درمانی بــرای اختالالتی
ماننــد اســترس پــس از ســانحه ،افســردگی و اضطــراب فراگیــر
مــورد تأییــد قرارگرفتــه اســت[ .]27،28،29بااینحــال هنــوز شــواهد
پژوهشــی درزمینــهٔ اثربخشــی راهبردهــای درمانــی برآمــده از ایــن
مــدل مفهومــی بــرای اختــال اضطــراب اجتماعــی در دســترس
نیســت .اینکــه آیــا دســتکاری طرحوارههــای هیجانــی افــراد
در قالــب یــک پروتــکل درمانــی منجــر بــه کاهــش نشــانههای
مرتبــط بــا اختــال اضطــراب اجتماعــی خواهــد شــد یــا نــه،
بهصــورت آزمایشــی مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت .امــا
انتظــار م ـیرود کــه بــا بــه کار بــردن راهبردهــای برآمــده از مــدل
طرحوارههــای هیجانــی کــه بــه بیمــار در شناســایی و نامگــذاری
هیجانهــا ،بهنجارســازی تجربــه هیجانــی ،شناســایی باورهــای
دردسرســاز و راهبردهایــی کــه بیمــار بــرای تفســیر ،قضــاوت،
کنتــرل ،و اقــدام در مــورد هیجــان از آنهــا اســتفاده میکنــد[،]30
بتــوان شــدت نشــخوار فکــری پسرویــدادی فــرد مضطــرب
اجتماعــی را کاهــش داد و درنهایــت بــا کمــک بــه بیمــار بــرای
ایجــاد راهبردهــا و باورهــای جدیــد دربــاره تجربــه هیجانــی خــود،
بهجــای راهبردهــای دردسرســاز اجتنــاب شــناختی ،راهبردهــای
ســازگارانه تنظیــم هیجــان را بــرای اقــدام دربــاره تجربــه هیجانــی
خــود کســب نماینــد.
افــراد مضطــرب اجتماعــی بعــد از مواجهــه بــا موقعیــت
اجتماعــی اضطــرابآور نمیتواننــد بهطــور کامــل از اضطــراب
خــود رهایــی یابنــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه بــا اســتفاده از پــردازش
پسرویــدادی از تجربیــات منفــی و تحریفشــده خویــش در
موقعیتهــای اجتماعــی تصاویــر ذهنــی منفــی میســازند.
آنهــا همچنیــن در طــول ایــن پــردازش محتویــات ذهنــی
خــود را بــه کمــک انــواع راهبردهــای اجتنــاب شــناختی تغییــر
میدهنــد و زمینــه را بــرای رشــد احســاس بیکفایتــی و ناتوانــی
در برقــراری روابــط اجتماعــی در موقعیتهــای اجتماعــی
مشــابه بــه وجــود میآورنــد[ .]12لــذا در پروتکلهــای درمانــی
ضــرورت توجــه بــه ایــن متغیرهــا یعنــی پــردازش پسرویــدادی
و اجتنــاب شــناختی آشــکار میشــود .از طرفــی بــا توجــه بــه
اینکــه طرحــواره درمانــی هیجانــی یکــی از جدیدتریــن اشــکال
رفتــار درمانــی شــناختی اســت[ ]22و هنــوز مطالعــات کافــی بــه
بررســی اثربخشــی آن بهویــژه بــرای اختــال اضطــراب اجتماعــی
نپرداختهانــد ،ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش را دوچنــدان
میکنــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه کمبــود شــدید مطالعــه در ایــن
زمینــه ،همچنیــن ازآنجاییکــه نشــخوار فکــری پسرویــدادی
و اجتنــاب شــناختی از عوامــل مهــم در حفــظ و تــداوم اختــال
اضطــراب اجتماعــی اســت و ایــن دو عامــل نیــز ارتبــاط زیــادی
بــا طرحوارههــای هیجانــی افــراد یعنــی چگونگــی ارزیابــی و
تفســیر افــراد از تجربــه هیجانــی و نــوع راهبــرد مقابلـهای آنهــا
بــا ایــن تجربــه دارد ،مطالعــه حاضــر باهــدف تعییــن اثربخشــی
طرحــواره درمانــی هیجانــی بــر نشــخوار فکــری پسرویــدادی و
اجتنــاب شــناختی در اختــال اضطــراب اجتماعــی ،انجــام شــد.
Horizon of Medical Sciences

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 2:18 +0330 on Friday November 16th 2018

اجتنــاب شــناختی تغییــر میدهنــد و کوشــش میکننــد تــا از
تمهیــدات اجتنابــی بــرای رهایــی از تفکــرات نگرانکننــده دربــاره
موقعیــت اجتماعــی خویــش بهــرهجوینــد[ .]15انــواع راهبردهــای
اجتنــاب شــناختی ازجملــه فرونشــانی فکــر ،جانشــینی فکــر،
حواسپرتــی ،اجتنــاب از محــرک تهدیدکننــده و تبدیــل تصــور
بــه فکــر توســط محققیــن مختلــف گزارششــده اســت[ .]16،13در
تمامــی ایــن راهبردهــا عامــل اصلــی انحــراف ذهــن از موضــوع
نگرانکننــده بهســوی موضوعــات دیگــر اســت .تحقیقــات نشــان
میدهنــد کــه دو راهبــرد فرونشــانی فکــر و اجتنــاب از محــرک
تهدیدکننــده منجــر بــه محــو کامــل افــکار نگرانکننــده نمیگــردد،
بلکــه زمینــه نشــخوارهای فکــری آزارنــده را در بیمــاران مضطــرب
اجتماعــی ایجــاد میکنــد .بنابرایــن فرونشــانی فکــر بهعنــوان
یــک راهبــرد اجتنابــی میتوانــد نگرانیهــای ذهنــی بیشــتری
را بهعنــوان محتــوای فراینــد نشــخواری پسرویــدادی ایجــاد
کنــد[ .]17بــه ایــن صــورت کــه افــراد مضطــرب اجتماعــی در طــول
پــردازش نشــخواری پسرویــدادی محتویــات ذهنــی خــود را بــه
کمــک انــواع راهبردهــای اجتنــاب شــناختی تغییــر میدهنــد و
زمینــه را بــرای رشــد احســاس بیکفایتــی و ناتوانــی در برقــراری
روابــط اجتماعــی در موقعیتهــای اجتماعــی مشــابه بــه وجــود
میآورنــد[.]17
رایجتریــن درمــان بهکاربــرده شــده بــرای اختــال اضطــراب
اجتماعــی ،درمــان شــناختی-رفتاری میباشــد کــه از نســل دوم
درمانهــای روانشــناختی اســت ،تأکیــد ایــن نــوع درمانهــا
بــر نقــش باورهــا ،شــناختها ،طر حوارههــا و نظــام پــردازش
اطالعــات در ایجــاد اختــاالت روانــی اســت کــه در طــی فراینــد
درمــان بــا تکنیکهــای مختلفــی ازجملــه بازســازی شــناختی،
در آنهــا تغییــر یــا تعدیــل ایجــاد میشــود[ .]18اگرچــه درمــان
شــناختی-رفتاری بهطــور گســتردهای بــرای اختــال اضطــراب
اجتماعــی بهکاربــرده میشــود ولــی کاربــرد ایــن نــوع درمــان
بــرای بســیاری از افــراد مبتالبــه اختــال اضطــراب اجتماعــی بــه
انــدازه کافــی اثربخــش نبــوده اســت یــا اینکــه بیمــاران در مرحلــه
پیگیــری ،بهبــودی کمــی نشــان دادهانــد[.]19،20
در ســالهای اخیــر لیهــی بــر اســاس مفهــوم پــردازش هیجانــی
و مــدل فراشــناختی ،مــدل طرحــواره هیجانــی خــود را ارائــه داده
اســت .ایــن مــدل بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه اختاللهــای
هیجانــی ناشــی از باورهــا ،تفاســیر و راهبردهــای بــه کار گرفتــه
شــده بــرای مقابلــه بــا هیجانهــا اســت؛ کــه ایــن باورها ،تفاســیر
و راهبردهــا در مــورد تجربــه هیجانــی ،همــان طرحوارههــای
هیجانــی هســتند[ .]21در مــدل طرحــواره هیجانــی ،افــراد
ازنظــر تفســیر و ارزیابیهایــی کــه از تجربــه هیجانــی خــود بــه
عمــل میآورنــد بــا یکدیگــر تفــاوت داشــته و ممکــن اســت
بــا راهبردهــای مختلــف ماننــد اجتنــاب تجربــی ،راهبردهــای
شــناختی بیثمــر ،حمایــت اجتماعــی و یــا راهبردهــای دیگــر
بکوشــند بــا هیجانهــای خــود مقابلــه کننــد[ .]22طبــق نظــر
لیهــی[ ]21طرحوارههــای هیجانــی یــک عامــل بســیار قدرتمنــد در
تبییــن اختــاالت هیجانــی هســتند ،طــوری کــه نقــش آنهــا در
اختــاالت روانــی مختلــف ماننــد افســردگی[ ،]23اســترس پــس
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مواد و روشها
پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات کاربــردی بــا طــرح نیمــه
آزمایشــی پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود.
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر نوجوانــان مبتالبــه اختــال
اضطــراب اجتماعــی مشــغول بــه تحصیــل در ســال تحصیلــی
 1395-1396در مــدارس دولتــی دور ٔه متوســطه دوم دخترانــه
شهرســتان دلفــان بودنــد .نمونهگیــری بــه شــیوه خوشــهای
چندمرحلــهای انجــام شــد؛ بهاینترتیــب کــه در ابتــدا از بیــن
مــدارس دوره متوســطه دوم شهرســتان دلفــان ســه دبیرســتان
دخترانــه بهطــور تصادفــی انتخــاب شــدند و ســپس بــه ایــن
مــدارس مراجعــه ،و بــا مســئولین ایــن مــدارس در ارتبــاط بــا
پژوهــش حاضــر و ویژگیهــای دانشآمــوزان نمونــه گفتگــو
شــد .پــس از هماهنگیهــای الزم بــا مســئولین مربوطــه ،بهطــور
تصــادف از هــر مدرســه ســه کالس انتخــاب شــد .در مرحلــه
بعــد از دانشآمــوزان هــر کالس انتخابــی در تمــام مــدارس
انتخابشــده بــرای شــرکت در یــک پژوهــش روانشــناختی
دعــوت میشــد و دانشآمــوزان بــرای شــرکت یــا عــدم شــرکت،
آزاد گذاشــته میشــدند ،ســپس تمــام افــراد هــر کالس از ســه
مدرســه انتخابــی کــه بــرای شــرکت در پژوهــش ابــراز تمایــل کــرده
بودنــد ،پرسشــنامه هــراس اجتماعــی کانــور ( )SPINرا تکمیــل
نمودنــد ،و بــا توجــه بــه نمــره نقطــه بــرش  ،]31[29تعــداد افــرادی
کــه نمــر ٔه باالتــر از ایــن نقطــه بــرش اخــذ نمودنــد ،غربــال شــدند
و ســپس بــرای افــراد انتخابشــده ،مصاحبــه بالینــی بــر اســاس
مالکهــای  5-DSMتوســط دانشــجوی دکتــری تخصصــی
روانشناســی اجــرا شــد ،کــه درنهایــت بــا عنایــت بــه اینکــه
طــرح پژوهــش حاضــر آزمایشــی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
حجــم نمونــه در طر حهــای آزمایشــی حداقــل  30نفــر در دو
گــروه آزمایــش و کنتــرل توصیــه میشــود[ 32 ]32دانشآمــوز
بــا نشــانگان بالینــی اضطــراب اجتماعــی ،کــه مالکهــای ورود
بــه مطالعــه را داشــتند ،انتخــاب شــدند .قابلذکــر اســت کــه
عــاوه بــر کســب نمــره موردنظــر بــر اســاس نمــره نقطــه بــرش و
اخــذ تشــخیص اختــال اضطــراب اجتماعــی براســاس مصاحبــه
بالینــی ،دیگــر شــرایط ورود آزمودنیهــا بــه تحقیــق عبــارت بــود
از :داشــتن ســن حداقــل  15ســال ،توانایــی شــرکت در جلســات
مداخلــه گروهــی ،عــدم شــرکت در کالسهــای آموزشــی و درمانی
دیگــر بهطــور همزمــان ،از آمادگــی جســمانی و روانــی الزم
بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت برخــوردار باشــند و مالکهــای
خــروج عبــارت بــود از :وجــود عالئــم ســایکوتیک ،وجــود افــکار
وسواســی ،داشــتن اختــال روانشــناختی همزمــان (بهجــز
افســردگی خفیــف) در محــور یــک ،وجــود رگههایــی از اختــال
شــخصیت و غیبــت در بیــش از یــک جلســه از جلســات آموزشــی.
ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش بهصورت زیر بودند:
ٔ
پرسشــنامه اضطــراب اجتماعــی کانــور ( :)SPINایــن
پرسشــنامه یــک مقیــاس خــود ســنجی اســت کــه دارای ســه خــرده
مقیــاس فرعــی ،تــرس( 6مــاده) ،اجتنــاب ( 7مــاده) ،ناراحتــی
فیزیولوژیــک ( 4مــاده) میباشــد .هــر مــاده بــر اســاس مقیــاس
لیکــرت  5درجــهای از صفــر بــرای ً
ابــدا تــا  4بــرای بینهایــت)

درجهبنــدی میگــردد ،و دارای یــک نمــره کل میباشــد کــه از جمــع
ســه خــرده مقیــاس بــه دســت میآیــد[ .]33پایایــی ایــن پرسشــنامه
در ایــران توســط زنجانــی[ ]34بــا اســتفاده از روش آزمــون -بــاز
آزمــون برابــر بــا  0/82و همچنیــن همســانی درونــی آن بــا اســتفاده
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا  0/86بهدســتآمده اســت.
پرسشـــنامه پــــردازش پــسرویـــدادی ( :)PEPQایــن
[]35
پرسشــنامه  14گویــه دارد کــه توســط راچمــن و همــکاران
ســاخت و اعتبــار یابــی شــده اســت .گویههــای ایــن مقیــاس
روی طیــف هرگــز (صفــر) تــا کامــ ًا موافــق ( )100پاســخ داده
میشــوند .نمــره بیشــتر بــه معنــای پــردازش پسرویــدادی
بیشــتر اســت .ویژگیهــای روانســنجی نســخه فارســی ایــن
پرسشــنامه بررســی شــده اســت ،بــه ایــن صــورت کــه پایایــی
بــه روش آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا  0/79و ضریــب روایــی ایــن
مقیــاس از طریــق بررســی ضریــب همبســتگی آن بــا پرسشــنامه
نگرانــی پنســلوانیا برابــر بــا  0/49گزارششــده اســت[.]17
پرسشــنامه اجتنــاب شــناختی ( :)CAQایــن پرسشــنامه توســط
سکســتون و دوگاس[ ]36ســاخت و اعتباریابــی شــده اســت.
ایــن مقیــاس دارای  25گویــه اســت و آزمودنیهــا بــر اســاس
طیــف لیکرتــی بیــن هرگــز ( )1تــا همیشــه ( )5بــه ســؤاالت
پاســخ میدهنــد .خصوصیــات روانســنجی نســخه فارســی ایــن
پرسشــنامه موردبررســی قرارگرفتــه اســت ،بــه ایــن صــورت کــه
پایایــی آن بــه روش آلفــای کرونبــاخ بــرای نمــره کلــی اجتنــاب
شــناختی برابــر  0/91و ضریــب روایــی ایــن ابــزار از طریــق ضریــب
همبســتگی بــا ســیاهه فرونشــانی فکــر خــرس ســفید برابــر بــا
 0/48گزارششــده اســت[.]17
شــیوه اجــرا :بعــد از مراحــل تشــخیص و نمونهگیــری ،بــرای
دانشآموزانــی کــه شــرایط الزم جهــت انجــام پژوهــش را دارا
بودنــد ،جلســه معارفــهای برگــزار گردیــد و در طــی آن رضایــت
آگاهانــه بــرای شــرکت در جلســات مداخلــه بهصــورت کتبــی
جلــب گردیــد .همچنیــن در ایــن جلســه بــرای شــرکتکنندگان
ایــن مــوارد تشــریح شــد :اصــل رازداری رعایــت شــود ،ســامت
روانشــناختی شــرکتکنندگان در اولویــت قــرار گیــرد ،اگــر
افــراد تمایــل بــه شــرکت در رونــد مداخلــه نداشــته باشــند ،بــه
درخواســت آنهــا احتــرام گذاشــته شــود و درصورتیکــه هــر
شــرکتکننده دچــار بحــران یــا مشــکل شــود کــه بــه درمــان
دارویــی نیــاز داشــته باشــد ،از طــرح پژوهــش خار جشــده،
بــه روانپزشــک ارجــاع داده شــود .ســپس تمــام افــراد گــروه
نمونــه ( 32نفــر) بهطــور تصادفــی در دو گــروه آزمایشــی (16
نفــر) و کنتــرل ( 16نفــر) گماشــته شــدند و پیشآزمــون بــر
روی آنهــا اجــرا شــد .در مرحلــه بعــد افــراد گــروه آزمایشــی در
فرآینــد اصلــی مداخلــه کــه طــی  10جلســه  90دقیق ـهای توســط
دانشــجوی دکتــری تخصصــی روانشناســی بــا راهنمایــی یــک
نفــر از اســاتید روانشناســی اجــرا شــد ،شــرکت نمودنــد .بعــد از
اتمــام جلســات مداخلـهای ،هــر دو گــروه آزمایشــی و کنتــرل در
مرحلــه پسآزمــون مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه در مرحلــه پسآزمــون یکــی از اعضــای گــروه کنتــرل
حضــور نداشــت و بنابرایــن حجــم گــروه کنتــرل بــه  15نفــر
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جدول  )1خالصه محتوای جلسات طرحواره درمانی هیجانی برای درمان اختالل
اضطراب اجتماعی

جدول  )2میانگین آماری نمرات کلی نشخوار فکری پسرویدادی و اجتناب شناختی در
دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  15نفر) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

جلســه اول :برقــراری ارتبــاط ،ارزیابــی ،آمــوزش مــدل طرحــواره درمانــی هیجانــی،
تبییــن اختــال اضطــراب اجتماعــی بــر اســاس الگــوی طرحوارههــای هیجانــی،
اعتبــار بخشــیدن بــه بیمــار و هیجانهــا ،توصیــف کارکــرد هیجانهــا .تکلیــف
خانگــی :تمایــز میــان افــکار ،احســاس و رفتــار.

گروه

جلســه دوم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتبــار بخشــیدن بــه بیمــار ،شناســایی
راهبردهــای دردسرســاز بیمــار و طرحوارههــای هیجانــی بیمــار .تکلیــف خانگــی:
شناســایی راهبردهــای دردسرســاز.

آزمایش

جلســه ســوم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتباربخشــیدن بــه هیجانهــای بیمــار ،بــه
کارگیــری تکنیــک شناســایی و برچســبزنی هیجانهــا .تکلیــف خانگــی :ثبــت
هیجانهــا ،مشــاهده و توصیــف هیجــان.
جلســه چهــارم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتبــار بخشــیدن بــه هیجانهــای بیمــار،
اســتفاده از تکنیــک عادیســازی هیجــان ،وکاهــش اســترس .تکلیــف خانگــی:
آزمایــش رفتــاری در مــورد اینکــه هیجانهــای احتمالــی کــه ســایر افــراد ممکــن
اســت در چنیــن شــرایطی داشــته باشــند ،تمریــن کاهــش اســترس.
جلســه پنجــم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتباربخشــیدن بــه هیجانهــای بیمــار،
چالــش بــا باورهــای غلــط هیجانــی ،افزایــش قــدرت پذیــرش احساســات ،اســتعاره
مهمــان ،آمــوزش گــذرا بــودن هیجــان .تکلیــف خانگــی :مزایــا و معایــب پذیــرش
هیجانهــا ،مشــاهده و توصیــف هیجانهــا.
جلســه ششــم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتباربخشــیدن بــه هیجانهــای بیمــار،
چالــش بــا بیمــار بــرای رهــا ســاختن راهبردهــای دردسرســاز ،شناســایی راهبردهــای
مفیــد و معرفــی ذهنآگاهــی بــه منظــور دســت کشــیدن از نگرانــی و نشــخوار و
راهبردهــای رفتــاری .تکلیــف خانگــی :تحمــل احساســات آمیختــه ،ذهــن آگاهــی.
جلســه هفتــم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتباربخشــیدن بــه هیجانهــای بیمــار،
ادامــهٔ چالــش بــا راهبردهــای دردسرســاز ،کار بــر روی باورهــا و تفســیرهای منفــی
از هیجــان (طرحوارههــای هیجانــی) ،تکلیــف خانگــی :ذهــن آگاهــی ،و متناســب
بــا باورهــا و تفســیرهای منفــی بیمــار از هیجــان (کنتــرل ،پذیــرش ،توافــق ،طــول
مــدت و.)...
جلســه هشــتم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتباربخشــیدن بــه هیجانهــای بیمــار،
ادامــه چالــش بــا باورهــا و تفســیرهای منفــی بیمــار از هیجــان ،افزایــش قــدرت
پذیــرش احساســات ،اقــدام متضــاد ،اتخــاذ موضــع بــه دور از قضــاوت بــرای هیجــان،
انجــام آزمایــش رفتــاری جهــت آزمــودن باورهــای هیجانــی غلــط ،تکلیــف خانگــی:
اقــدام متضــاد.
جلســه نهــم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتباربخشــیدن بــه هیجانهــای بیمــار ،ادامــه
چالــش بــا باورهــا و تفســیرهای منفــی در مــورد هیجــان ،اســتفاده از تکنیــک بــاال
رفتــن از نردبــان معانــی ،تکلیــف خانگــی :متناســب بــا باورهــا و تفســیرهای منفــی
بیمــار از هیجــان ،پیونــد بــا ارزشهــای واالتــر.
جلســه دهــم :مــرور تکلیــف خانگــی ،اعتباربخشــیدن بــه هیجانهــای بیمــار ،ادامــه
چالــش بــا باورهــا و تفســیرهای منفــی در مــورد هیجــان ،پیونــد بــا ارزشهــای
واالتــر ،تکنیــک فضاســازی بــرای هیجــان ،افزایــش تحمــل احساســات مختلــط،
اســتعاره انســان کامــل.
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بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر ،تعییــن اثربخشــی طرحوارهدرمانــی
هیجانــی بــر کاهــش نشــخوار فکــری پسرویــدادی و اجتنــاب
شــناختی در دانشآمــوزان دارای نشــانگان بالینــی اختــال
اضطــراب اجتماعــی بــود .نتایــج نشــان داد کــه ایــن نــوع درمــان
منجــر بــه کاهــش معنــادار در نشــخوار فکــری پسرویــدادی
و اجتنــاب شــناختی در افــراد گــروه آزمایشــی شــد .بــا مــرور
پیشــینه پژوهــش ،تحقیقــی کــه بــه اثربخشــی طرحوارهدرمانــی
هیجانــی بــر نشــخوار فکــری پسرویــدادی و اجتنــاب شــناختی
مبتالیــان بــه اختــال اضطــراب اجتماعــی پرداختــه باشــد ،یافــت
نشــد .لــذا در تبییــن نتایــج ســعی شــده تــا بــه نزدیکتریــن
تحقیقــات مرتبــط بــا پژوهــش حاضــر اشــاره نمــود.
در مطالعــه رضایــی و همــکاران[ ]27همســو بــا پژوهــش حاضــر،
نتایــج حاکــی از اثربخشــی طرحوارهدرمانــی هیجانــی بــر کاهــش
شــدت افســردگی و نشــخوار فکــری در بیمــاران مبتالبه افســردگی
اساســی بــود .همچنیــن همســو بامطالعــه حاضــر ،نتایــج
پژوهــش خالقــی و همــکاران[ ]28نشــان داد کــه طرحوارهدرمانــی
هیجانــی منجــر بــه کاهــش نگرانــی و عالئــم اضطــراب در
بیمــاران مبتالبــه اختــال اضطــراب فراگیــر میشــود .پژوهــش
نــادری و همــکاران[ ]29نیــز همســو بــا نتایــج حاضــر ،حاکــی از
اثربخشــی طرحوارهدرمانــی هیجانــی بــر بهبــود راهبردهــای
شــناختی تنظیــم هیجــان در بیمــاران مبتالبــه اختــال اســترس
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کاهــش یافــت .در ضمــن پــس از اجــرای پسآزمــون ،بــرای گــروه
کنتــرل یــک دوره فشــرده طرحوارهدرمانــی هیجانــی بــه مــدت
ســه جلســه برگــزار شــد .راهنمــای طرحوارهدرمانــی هیجانــی بــرای
اختــال اضطــراب اجتماعــی در مرحلــه اول بــا تغییــر دادن و
[]28
هماهنــگ نمــودن پروتــکل اجرایــی اختــال اضطــراب فراگیر
متناســب بــا مفهومســازی اختــال اضطــراب اجتماعــی طراحــی
شــد ،ســپس در مرحلــه بعــد توســط دو تــن از اســاتید متخصــص
روانشناســی موردبررســی قــرار گرفــت و در مرحلــهٔ آخــر پــس از
اعمــال نظــرات متخصصــان ،راهنمــای نهایــی درمــان تهیــه شــد،
کــه خالصــه آن در جــدول شــماره  ،1آورده شــده اســت.
بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا از نرمافــزار آمــاری  SPSSویراســت
 23و روش آمــاری تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری (مانکــوا)
اســتفاده شــد.

یافتهها
دامنــه ســنی شــرکتکنندگان در پژوهــش از  15تــا  17ســال بــود.
میانگیــن ســنی گــروه آزمایشــی  16/22±1/26و میانگیــن ســنی
گــروه کنتــرل 16/55±1/12ســال بــود.
در مرحلــه پسآزمــون ،میانگیــن نمــرات کلــی نشــخوار فکــری
پسرویــدادی و اجتنــاب شــناختی در گــروه آزمایــش کاهــش
یافــت و بعــد از کنتــرل اثــر نمــرات پیشآزمــون بیــن دو
گــروه آزمایــش و کنتــرل ازنظــر میانگیــن نمــرات کلــی نشــخوار
فکــری پسرویــدادی و اجتنــاب شــناختی تفــاوت معنــاداری
مشــاهده شــد ( .)p>0/001بــه ایــن صــورت کــه انــدازه اثــر
آمــوزش طرحوارهدرمانــی هیجانــی بــر کاهــش نشــخوار فکــری
پسرویــدادی  %47و اجتنــاب شــناختی  %65بــود (جــدول .)2

 116عزتاله قدم پور و همکاران

فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

نتیجهگیری
طرحوارهدرمانــی هیجانــی در کاهــش نشــخوار فکــری
پسرویــدادی و اجتنــاب شــناختی در دانشآمــوزان دارای
عالئــم بالینــی اضطــراب اجتماعــی مؤثــر اســت.
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پــس از ســانحه بــود.
بــه دلیــل اینکــه در طرحوارهدرمانــی هیجانــی تأکیــد زیــادی بــر
فنــون پذیــرش و ذهنآگاهــی میگــردد ،نتایــج ایــن پژوهــش
میتوانــد همســو بــا نتایــج مطالعــات هیــرن و همــکاران[،]37
شــیکاتانی و همــکاران[ ]38و دیــو و همــکاران[ ]39کــه حاکــی از
اثربخشــی درمانهــای مبتنــی بــر پذیــرش و ذهنآگاهــی بــر
کاهــش نشــخوار فکــری و اجتنــاب شــناختی اســت ،باشــد.
در تبییــن ایــن نتایــج میتــوان ذکــر نمــود کــه مطابــق بــا
مــدل طرحــواره هیجانــی هنگامیکــه یــک هیجــان برانگیختــه
و یــا فراخوانــده میشــود ،تفســیرها ،واکنشهــا و راهبردهــای
تنظیــم هیجــان تعییــن خواهــد نمــود کــه آیــا ایــن هیجــان
تــداوم خواهــد یافــت ،تشــدید شــده و یــا کاهــش مییابــد .یکــی
از راهبردهــای تنظیــم هیجــان کــه افــراد مضطــرب اجتماعــی
بــرای مقابلــه باتجربــه هیجــان مربــوط بــه یــک موقعیــت
اجتماعــی کــه اخیـ ً
ـرا تجربــه نمودهانــد بــه کار میبرنــد ،پــردازش
پسرویــدادی وقایــع مربــوط بــه آن موقعیــت اجتماعــی اســت.
در طــی ایــن پــردازش نشــخواری ،افــراد دائمـ ًـا از تجربیــات منفــی
و تحریفشــده خویــش در موقعیتهــای اجتماعــی تصاویــر
ذهنــی منفــی میســازند و اضطــراب انتظــاری آنهــا بــرای
مواجهــه بــا موقعیــت اجتماعــی افزایــش مییابــد[ ،]12در ادامــه
بــرای کاهــش ایــن اضطــراب بــا اســتفاده از انــواع راهبردهــای
اجتنــاب شــناختی کوشــش میکننــد تــا از تمهیــدات اجتنابــی
بــرای رهایــی از تفکــرات نگرانکننــده دربــاره موقعیــت
اجتماعــی خویــش بهــره جوینــد[ ،]15ایــن اجتنــاب نیــز یــک
راهبــرد ناکارآمــد تنظیــم هیجــان اســت کــه باهــدف کاهــش
اضطــراب بــه کار مـیرود درحالیکــه منجــر بــه افزایــش اضطــراب
میگــردد ،بــه ایــن صــورت کــه باوجــود اثــر موقتــی اجتنــاب
در کاهــش اضطــراب فــرد ،در بلندمــدت باعــث افزایــش شــدت
اضطــراب اولیــه میگــردد ،زیــرا زمینــه را بــرای رشــد احســاس
بیکفایتــی و ناتوانــی در کنتــرل افــکار و هیجانهــای منفــی
مربــوط بــه موقعیتهــای اجتماعــی را فراهــم میکنــد[.]17
درمانگــر در طرحوارهدرمانــی هیجانــی ابتــدا راهبردهــای
مقابلــهای ناکارآمــد ماننــد درگیــر شــدن در فراینــد پــردازش
پسرویــدادی و راهبردهــای اجتنــاب شــناختی را شناســایی
میکنــد ،و ســپس بــا بهکارگیــری رویکــرد پذیــرش هیجانهــا
و ذهنآگاهــی و همچنیــن اعتبــار بخشــیدن بــه هیجانهــای
بیمــار موجــب کاهــش تــاش فــرد بــرای کنتــرل افــکار ،حــواس
جســمی و هیجانهــای اضطرابــی میشــود و بــا آمــوزش بــه
بیمــار بــرای اتخــاذ موضعــی ب ـهدوراز قضــاوت کــردن هیجانهــا
و مشــاهده آنهــا بــه کاهــش عالئــم و نشــانههای اضطرابــی
منجــر میشــود[ .]22در طرحوارهدرمانــی هیجانــی فنــون
ذهنآگاهــی ماننــد ،توجــه آگاهــی انفصالــی و همجوشــی
زدایــی بهمنظــور افزایــش توانایــی پذیــرش بنیادیــن افــراد،
بــه کار مــیرود .بــه ایــن صــورت کــه اجــرای تکنیکهــای
ذهنآگاهــی از طریــق افزایــش انعطافپذیــری روانشــناختی
افــراد ،منجــر بــه تســهیل فراینــد پذیــرش هیجانهــا و ارتقــای
موجودیــت هشــیار آنهــا شــده و بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا

بهجــای راهبردهــای مقابلــهای ناکارآمــد اجتنــاب شــناختی
ماننــد فرونشــانی ،بــه مشــاهدهگری هیجانهــا و پذیــرش
آنهــا بپردازنــد .فنــون ذهنآگاهــی همچنیــن بــا جهــت دادن
هدفمنــد توجــه بــه لحظــه حــال و پیــش بــردن تجربــه در لحظــه
حــال بــا کنجــکاوی ،گشــودگی و پذیــرش را در بــر میگیــرد و
باعــث میشــود کــه افــراد از تــاش خــود بــرای درگیــر شــدن
در پــردازش پسرویــدادی کــه یــک پــردازش گذشــتهنگر اســت،
بکاهنــد و بهجــای آن بــر تجربــه اکنــون خــود توجــه نماینــد[.]30
درمانگــر همچنیــن در ســطح شــناختی بــا توضیــح معایــب
درگیــر شــدن در راهبردهــای مقابل ـهای ناکارآمــد ،تمایــز افــکار و
هیجانهــا ،فاجعهزدایــی ،وصــل طرحوارههــای هیجانــی بــه
ســایر باورهــای ناکارآمــد از طریــق فــن پیــکان رو بــه پاییــن،
افــراد را بــه لحــاظ شــناختی آمــاده پذیــرش هیجانهــا و
افکارشــان میکنــد .کــه درنتیجــهٔ ایــن پذیــرش هیجانهــا
احتمــال بهکارگیــری راهبردهــای اجتنــاب ازجملــه اجتنــاب
شــناختی نیــز کاهــش مییابــد ،و از ایــن طریــق مراجــع بــا
هیجانهــای خویــش مواجــه شــده و بــه آگاهــی و تقویــت
پــردازش هیجانــی میرســاند[ .]21بنابرایــن نتیجــه نهایــی
کاربــرد طرحوارهدرمانــی هیجانــی اصــاح پــردازش هیجانــی
اســت ،کــه فــرد در ایــن مرحلــه میتوانــد منابــع توجهــی خــود
را بهجــای تمرکــز بــر نشــانههای مرتبــط بــا اضطــراب در طــول
مواجهــه بــا موقعیــت اجتماعــی یــا تمرکــز بــر افــکار و تصــورات
منفــی ناشــی از آن موقعیــت (همانگونــه کــه در طــول پــردازش
پسرویــدادی رخ مــیداد) بــر وقایــع زندگــی در حــال انجــام و
ســایر نشــانههای بیرونــی موجــود در محیــط متمرکــز نمایــد،
و همچنیــن از راهبردهــای کارآمــد تنظیــم هیجــان بهجــای
راهبردهــای ناکارآمــدی ماننــد اجتنــاب شــناختی ،بهــره گیــرد.
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه محــدود نمــودن
گــروه نمونــه بــه دانشآمــوزان دختــر اشــاره نمــود کــه بایــد در
تعمیــم نتایــج بــه ســایر افــراد احتیــاط صــورت گیــرد ،از ســویی
در ایــن تحقیــق بهواســطه محدودیتهــای زمانــی و مکانــی،
پیگیــری نتایــج درمــان پــس از چنــد مــاه صــورت نگرفــت کــه
در صــورت انجــام ،میتوانســت تــداوم احتمالــی اثربخشــی
مداخلــه را نشــان دهــد .پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای
آتــی درمــان مذکــور بــا دورههــای پیگیــری و بــر روی ســایر
مؤلفههــای مرتبــط بــا اضطــراب اجتماعــی و همچنیــن ســایر
گروههــای ســنی صــورت پذیــرد .همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج
ایــن پژوهــش پیشــنهاد میشــود متخصصــان و درمانگــران در
کار بالینــی بــا افــراد مبتالبــه اختــال اضطــراب اجتماعــی و نیــز
تدویــن برنامههــای درمانــی بــرای ایــن افــراد ،رویکــرد طرحــواره
درمانــی هیجانــی را در کنــار ســایر پروتکلهــای درمانــی
موردتوجــه قــرار دهنــد.
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