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  چکيده
به همين منظور هدف از پژوهش حاضر بررسي . هاي اجتماعي ابراز وجود الزم را ندارند     افراد داراي اضطراب اجتماعي در موقعيت     : ينه و هدف  زم

بر ابراز وجود و اضطراب اجتمـاعي  ) اي شناختي و ايفاي نقش هاي مقابله با رويکردهاي بازساخت دهي شناختي و مهارت   ( اثربخشي درمان التقاطي  
  . شجويان بوددان

بود که با  اني نفر از دانشجو۳۲ هدف ي نمونه. باشد  مي)آزمون با گروه کنترل پس -آزمون طرح پيش( پژوهش حاضر از نوع آزمايشي: يروش بررس
 و يه اضطراب اجتماعابتدا دو پرسشنام. ان دانشگاه اصفهان انتخاب شدندي نفر از دانشجو۲۷۸ن ي از بيا   چند مرحله  يا   خوشه يريگ  استفاده از نمونه  

 ، بودنـد اس ابـراز وجـود  يـ ن در مقييپا ي  و نمرهي اضطراب اجتماعي که دارايانيدانشجو ها ن آن ي سپس از ب   ؛ع شد يان توز ين دانشجو يابراز وجود ب  
ده جلسه بـر روي گـروه    طي ۱۳۹۰درمان التقاطي در بهار . ن شدنديگزي و کنترل جا يشي در دو گروه آزما    يطور تصادف  انتخاب و به   يطور تصادف  به

براي تحليل . آزمون و پيگيري يک ماهه تکميل شدند پس  آزمون،  ابراز وجود در سه مرحله پيش    و ي اضطراب اجتماع  ي  پرسشنامه. آزمايش اجرا شد  
   .وه تحليل کواريانس استفاده گرديديها از ش داده

 و نيـز  يريـ گيآزمون و پ  پسي  در دو مرحلهش و کنترلين گروه آزمايتماعي در ب   نتايج تحليل کواريانس بيانگر تفاوت معنادار اضطراب اج        :ها  يافته
  . بوديريگيآزمون و پ  در دو مرحله پسش و کنترلين گروه آزمايتفاوت معنادار ابراز وجود ب

اي شناختي و  اختي و مهارتهاي مقابلهدهي شن با رويکردهاي بازساخت( توان نتيجه گرفت که درمان التقاطي هاي فوق مي با توجه به يافته: گيري نتيجه
  .اي مفيد جهت کاهش اضطراب اجتماعي و افزايش ابراز وجود به کار برده شود تواند به عنوان يک روش مداخله مي) ايفاي نقش

  اي نقشاي شناختي، اضطراب اجتماعي، ابراز وجود، ايف هاي مقابله درمان التقاطي، بازساخت دهي شناختي، مهارت: ي گان کليدواژ
  

  مقدمه
 هـم در    ين اختالالت روان  يتر  عي از شا  ياختالالت اضطراب      

مطالعات همواره .  هستندينيه و هم در طب بالي اوليها مراقبت
و   عــوارضيانــد کــه اخــتالالت اضــطراب  از آن بــودهيحــاک

ــشکالت ز    يير بــااليمقــاد. شــوند ي را ســبب مــ ياديــم
  
  
  

  
ت يفيکنند و سطح ک يود م را صرف خ  ي بهداشت يها مراقبتاز  

   افـراد را بـه شـدت کـاهش         يشـغل  -ي و کارکرد فرد   يزندگ
ن يتـر   عيشـا  از جمله    ي اختالل اضطراب اجتماع   .)۱( دهند  يم

  يها گاه سوم اختالل  ي و در جا   )۲(  است ي اضطراب اختاللنوع  
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 بـه الکـل قـرار    ي وابستگي اساس ي پس از افسردگ   يروانپزشک
ـ  نظ ييها يژگي با و  ن اختالل يا .)۳( دارد   نـده، ير خجالـت فزا   ي

 ب از انجام عمـل در مـال       اضطرا و   ياجتناب از تعامل اجتماع   
ـ  و تــرس از ارزعـام  ط يگــران در محــي دي از سـو ي منفــيابي

هـاي   همچنين از ديگر مشخصه  . )۴( شود  ي شناخته م  ياجتماع
ــاربرد   ــاتواني در ک ــه اضــطراب اجتمــاعي، ن ــتال ب بيمــاران مب

م بـراي شـروع و تـداوم ارتباطـات          هاي اجتمـاعي الز    مهارت
 طوالني اجتناب اجتماعي ممکن است ي سابقه. اجتماعي است

هاي  هاي خود براي يادگيري مهارت   استفاده شخص از فرصت   
 يهـا   از جملـه مهـارت     ).۵( اجتماعي مناسب را محدود کنـد     

 بـا اضـطراب     کـه  .باشد يمهارت ابراز وجود م      مهم، ياجتماع
نر معتقدند که يس، گرانگر، د  يآزا . دارد ي منف يا  رابطه ياجتماع

 در تعامـل    يسازگار  است که به   يک کارکرد فرد  يابراز وجود   
 بـود کـه     ين دانـشمند  ي، اول يولپ .)۶( کند  ي کمک م  ياجتماع

آموزش آن مد نظر قرار   کاربرد و    ياصطالح ابراز وجود را برا    
افراد بـدون جـرأت    را يماران مبتال به هراس اجتماعياو ب . داد

 پاسخ نه و اصرار بر خواسته خود   ي  هي نمود که توان ارا    يمعرف
م بـا ابـراز   ا تـو ي رفتارهايريادگيماران با ين ب يبنابرا. را ندارند 

 يهراس اجتماع ها و     توانند بر ترس    ي م ياديوجود تا حدود ز   
 ي رفتارها  بهبود  باعث آموزش ابراز وجود   ).۷( خود غلبه کنند  

. )۸( شـود  يمـ گـران   ي بـا د   مؤثر روابط   يو برقرار تمندانه  اجر
بـا   ي اضطراب اجتماع  يدارا شود که افراد    ين امر باعث م   يهم

ـ  بهتـر، از موقع    ين فـرد  ي روابط ب  يبرقرار  ي اجتمـاع  يهـا   تي
 .نـد ي خـود مقابلـه نما     يهـا    بتوانند با اجتنـاب    واهمه نداشته و  

 داراي مراحـل متفـاوتي از جملـه ايفـاي      وجـود  آموزش ابراز 
ــرانقــش، سرمــشق دهــي، ا ــت و   دســتورالعملي هي هــا، تقوي

پسخوراند است کـه درمـانگر متناسـب بـا شـرايط و اهـداف            
  ).۹(بنـدد    کـار مـي    هـا را بـه     نظـر گرفتـه شـده آن       درماني در 

ابـراز  اي مناسب براي افـزايش       تواند شيوه  پس ايفاي نقش مي   
ايفاي .  براي مبتاليان به اختالل اضطراب اجتماعي باشد    وجود

ايش يا انجام يک نقش خاص يا بازي کردن     نقش به معناي نم   

ـ اسـتفاده از ا   . در يک نقش اسـت     ر يوه نـسبت بـه سـا    ين شـ  ي
ــا روش ــاريهــ ــدي داراي رفتــ ــن مزاي چنــ ــتيــ   : ا اســ
رسـد در   ي نمـ يانيـ ش رفتار اشتباه بـه فـرد ضـرر و ز    يدر نما 

در مـورد مـوثر بـودن       ،  ستين ن ي چن يکه در جامعه واقع    يحال
 گـروه پـسخوراند     يز اعـضا  شـوند ا   ي که تجربه مـ    ييرفتارها

ت ي کـه رضـا    يي امکان تکرار رفتارها تا جـا       و کند يافت م يدر
  ).۱۰( وجود دارد ،خاطر را فراهم آورد

چنين فرض شده است   است اماي رفتاردرماني نقش نوعيفايا
هاي رفتاري ممکن اسـت بـه تنهـايي بـراي درمـان              که درمان 

 ايـن   زيرا خـصوصيت اصـلي    ،اضطراب اجتماعي کافي نباشد   
) از ارزيابي منفـي ترس ( شناختي ي  اختالل در اصل يک سازه    

 ي درمان انتخاب يرفتار-ين علت مداخالت شناخت   يهم به .است
 پـس بازسـازي شـناختي    )۱۱( باشـد  ي مـ  ياضطراب اجتمـاع  

. توانـد در کـاهش عاليـم ايـن بيمـاري مـؤثر واقـع شـود                مي
بـه  بازسازي شناختي از طريق چالش بين درمانگر و مراجعان          

غييـر  ت که باورهاي منفي و ناکارآمد خود را    کند افراد کمک مي  
ـ در واقـع ا   دهند    ي شـناخت  ي کـاهش رفتارهـا    ين روش بـرا   ي

. )۱۲( رود  يبـه کـار مـ     ) افکـار نـامطلوب   ( نامطلوب ناآشکار
شناختي ديگري  - رفتاري ي   شيوه اي هاي مقابله  آموزش مهارت 

 بهبود ي برا يان به اضطراب اجتماع   يتواند به مبتال    يکه م است  
 ي بـرا يا به عبـارت ي ناآشکار و ي شناختي رفتارهايها  يينارسا

کند ابتدا    به افراد کمک مي    .ديش افکار مطلوب کمک نما    يافزا
ترين افکار را در ايـن    مطلوب، سپسزا را يافته موقعيت مشکل 

هـايي را کـه    خودگوييي بعد  و در مرحله   موقعيت تعيين کنند  
 پيدا ، رافکار مطلوب در موقعيت شوند  تواند باعث تقويت ا    مي

هـا    به تمرين و تکـرار آن      ابراز وجود کنند و از طريق آموزش      
 يهـا    و مهـارت   ي شـناخت  يدهـ    دو روش بازسـاخت    .بپردازند

ب ين ترت يباشند؛ به ا    ي دو روش مکمل هم م     ي شناخت يا  مقابله
 کاهش افکار نامطلوب    ي برا ي شناخت يده   روش بازساخت  که

ش افکـار  ي افـزا  ي برا ي شناخت يا   مقابله يها  ارت مه ي  وهياما ش 
حاضر تلفيقـي    ن در تحقيق  يبنابرا ).١٣(رود    يکار م  مطلوب به 



  و ابراز وجود  اضطراب اجتماعي  التقاطي بري اثربخشي مداخله
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هـاي مقابلـه اي    از بازساخت دهي شناختي و آموزش مهـارت   
زا، پي بردن بـه افکـار    شناختي به منظور تعيين موقعيت مشکل  

ار ، يـافتن افکـ    آنغير منطقي و هيجانات و رفتارهاي ناشي از         
ها به جاي افکار غيـر منطقـي از    مطلوب و جايگزين کردن آن   

هـاي رفتـاري     آمـوزش مهـارت   هـا و     طريق تعيين خودگـويي   
از آنجا  .شود ها استفاده مي براي تمرين آن  نقش   يفايهمچون ا 

 حضور در جمـع يکـي از        تماعي است، انسان موجودي اج  که  
ه بـه    افـرادي کـ    نيبنابرا. شود نيازهاي اساسي او محسوب مي    

اننـد  نتو يو اضـطراب اجتمـاع     عدم ابراز وجـود   داليلي چون   
ها  حضور در جمع براي آن ،برقرار کنندتعامل مثبتي با ديگران   

ن سبب اختالل ي و هم  خواهد داشت اضطراب زيادي به همراه     
 کـه   يا  پـس مداخلـه    .شود  يشان م  ياجتماع-يدر کارکرد شغل  

کـاهش  ز سـبب    يـ نش دهـد و     ي افراد را افزا    ابراز وجود  بتواند
ايـن  ن  يبنـابرا . باشـد   ي مـ  ي ضـرور  ، شـود  ياضطراب اجتماع 

ــژوهش ــهپ ــ ب ــاطي  ي بررس ــان التق ــشي درم ــرد ( اثربخ رويک
هـاي مقابلـه اي شـناختي و         بازساخت دهي شناختي، مهـارت    

ـ   يابـراز وجـود و اضـطراب اجتمـاع         بر) ايفاي نقش   ان در مي
ـ  و بـر ا ختپردا  دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان       ن اسـاس ي

رويکرد بازسازي شـناختي،    (مداخله التقاطي   را كه   ه  يفرضاين  
بـر کـاهش    ) اي شـناختي و ايفـاي نقـش        هـاي مقابلـه    مهارت

اضــطراب اجتمــاعي و افــزايش ابــراز وجــود دانــشجويان در 
مورد آزمون قـرار   را    مؤثر است  يريگيآزمون و پ     پس ي  مرحله

  .ددا
  

  بررسیروش 
صورت  ه طرح آن ب   ،ده بو يشيپژوهش حاضر از نوع آزما          

ـ     يريگيش آزمون، پس آزمون و پ     يپ ـ متغ. دو با گروه کنترل ب ر ي
 نقــش، يفــاي ايکردهــايبــا رو( ي التقــاطي مــستقل، مداخلــه

بـه  ) ي شـناخت يا  مقابلـه  يها  و مهارت  ي شناخت يده  بازساخت
ش اعمـال شـده و     ي که تنها در گروه آزمـا      بود ي گروه ي  وهيش
ش ي افراد گـروه آزمـا     يريگير آن بر نمرات پس آزمون و پ       يثات

ـ  شد و بـا گـروه کنتـرل مـورد مقا           يبررس . سه قـرار گرفـت    ي
 دانشجويان دختر  ي   آماري پژوهش حاضر شامل کليه     ي  جامعه

 ي کارشناسـ  ي  مشغول به تحصيل در دانشگاه اصفهان در دوره       
 چنـد  يا گيـري خوشـه    در اين پژوهش از روش نمونـه      .نددوب  

ورت کـه ابتـدا از دانـشگاه        به ايـن صـ    .  استفاده شد  يا  مرحله
 يطـور تـصادف    بهيتيات و علوم تربي ادب ي  اصفهان دو دانشکده  
طـور   ن کـالس بـه  ي آن چنديها ن کالسيانتخاب شدند و از ب   

اضـطراب   ابراز وجود و     يها   انتخاب شد و پرسشنامه    يتصادف
. ها توزيع شـد   کالسنيا نفر از دانشجويان ۲۷۸بين   ياجتماع

 ابـراز وجـود     ي کـه دارا   ي نفر از افـراد    ۳۲ ها، آنگاه از بين آن   
به  انتخاب و    ، بودند ي اضطراب اجتماع  يداراپايين و همزمان    

ـ  در دو گـروه آزما  ي تـصادف  صورت ن يگزي و کنتـرل جـا  يشي
ها براي دو گروه آزمايش       ترتيب اسامي آزمودني   ني به ا  .شدند

هـا و   و کنترل مشخص و تاريخ شروع مداخله با هماهنگي آن        
. استاد راهنما براي نظارت بر جلسات تعيين گرديـد   هماهنگي  
 است کـه  ي افراد ين جلسات برا  يکه ا  ها گفته شد   يبه آزمودن 

يـک هفتـه   .  هستندين و اضطراب اجتماع   يي جسارت پا  يدارا
هاي آموزشي به منظـور اطـالع از زمـان و             قبل از شروع دوره   

هـاي گـروه آزمـايش تمـاس         مکان اجراي مداخله با آزمودني    
ها براي شرکت در جلسات مداخله دعـوت        ته شد و از آن    گرف

از اعـضاي گـروه کنتـرل نيـز خواسـته شـد تـا               . به عمل آمد  
بعد از گذشت حدود . آزمون را تکميل کنند    هاي پس   پرسشنامه

. ترتيب داده شديک ماه يک جلسه نيز به منظور انجام پيگيري 
ـ  هاي حاصل از اين پـژوهش بـا اسـتفاده از              داده ل روش تحلي

کواريانس و تحليل کواريانس تکراري مورد تجزيـه و تحليـل          
 طـي ده جلـسه بـر        ۱۳۹۰ درمان التقاطي در بهار      .قرار گرفت 

 ي اضطراب اجتمـاع ي  پرسشنامه. روي گروه آزمايش اجرا شد    
آزمـون و   پـس   آزمـون،   پـيش ي و ابراز وجـود در سـه مرحلـه       
 ي  وهيشها از     براي تحليل داده  . پيگيري يک ماهه تکميل شدند    
  هـا،   ي ورود آزمودن  يها  مالک. تحليل کواريانس استفاده گرديد   

تس، يبـو ي ل ياس اضـطراب اجتمـاع    ي و باالتر در مق    ۵۵ ي  نمره
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 مقطـع   ياس ابراز وجـود، دانـشجو     يتر در مق    نيي و پا  ۱۸نمره  
 سال و جنس مؤنث، در نظر گرفته ۲۵ تا ۱۹ن ي، سن يکارشناس

 همـراه و    يپزشـک  روان يمـار ي خروج وجـود ب    يها  مالک. شد
ـ        يکارشناس مقاطع باالتر از    ي  لهيوسـ  ه و جنس مذکر بود کـه ب

ـ  ارز ينيمتخصص بال   . و شـرکت کننـدگان غربـال شـدند         يابي
ـ  ا يابزارها هـا در مراحـل     دادهيآور  جمـع ين پـژوهش بـرا    ي

ـ  شـامل مق   يريـ گيآزمـون و پ     ، پس   آزمون  شيپ اس اضـطراب   ي
 .دوب  يکورک يزدخواستيابراز وجود اس يتس، مقيبوي لياجتماع

 مقياس :)LSAS ( مقياس اضطراب اجتماعي ليبويتس-الف
 ١٩٨٧ سـال    ر د اضطراب اجتماعي ليبويتس توسـط ليبـويتس      

اي از   گـسترده ي اولين ابزار باليني است که دامنـه      ،ساخته شده 
ها براي افراد مبتال     هاي اجتماعي که مواجه شدن با آن       موقعيت

اسـت را مـورد ارزيـابي       به اختالل اضطراب اجتماعي مشکل      
مقياس   عبارت و دو زير٢٤اين پرسشنامه داراي   . دهد قرار مي 

  هـاي اجتمـاعي    و موقعيـت )  عبـارت ١٣(اضـطراب عملکـرد   
  طـور جداگانـه بـراي تـرس        هر عبارت به  . است)  عبارت ١١(
 ٣ تـا  ٠(و رفتار اجتنـابي  ) شديد  اصال، کم، متوسط و   ٣ تا   ٠(

. شـود  بنـدي مـي    درجـه )هرگز، بـه نـدرت، اغلـب و هميـشه       
 اضـطراب اجتمـاعي کلـي و     ي   اين آزمون يک نمـره     ،بنابراين

. ٢اضطراب از عملکـرد     . ١نمراتي در مورد چهار زير مقياس       
ــرد  ــاب از عملک ــاعي و . ٣اجتن ــطراب اجتم ــاب . ٤اض اجتن
 ي  دهنـده   نـشان  ٦٥ تـا    ٥٥ ي  نمـره . دهد اجتماعي به دست مي   

 ي دهنـده   نـشان ٨٠ تـا  ٥٥ ي  اضطراب اجتماعي خفيف، نمـره    
 ي  دهنـده   نـشان  ٩٥ تـا    ٨٠ ي  اضطراب اجتماعي متوسط، نمره   
 ي دهنـده   به بـاال نـشان     ٩٥ ي  اضطراب اجتماعي شديد و نمره    

براي بررسي پايـايي     .باشد ضطراب اجتماعي بسيار شديد مي    ا
. اين آزمون از روش ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است         

، ٩٥/٠ن مقيـاس برابـر بـا     لفاي کرونباخ کلي براي اي    آضريب  
 و ضـريب  ٨٢/٠ضريب آلفاي زيرمقياس اضـطراب عملکـرد       

 . گزارش شده است٩١/٠آلفاي زير مقياس اضطراب اجتماعي 
به منظور بررسي اعتبار همگرا، اين آزمون با مقياس اضـطراب   

ها در  همبستگي. مورد مقايسه قرار گرفته است تعامل اجتماعي
 کرونباخ در   يآلفا .)١٨( قرار داشت  ٧٧/٠ تا   ٤٠/٠اي از    نهدام

  .باشد ي م٧٢/٠ن پژوهش يا
 :يکـورک -يزدخواسـت ي  مهارت ابراز وجود   ي  پرسشنامه)ب

 مهارت ابراز وجود يزد خواستي کـورکي توسـط          ي  پرسشنامه
 ساخته شـده    ۱۳۸۹فريبا يزدخواستي و مريم کورکي در سال        

ـ  ا يهـا  پاسـخ  . سـازه اسـت    ۴اين پرسـشنامه داراي     . است ن ي
   اصــال؛  تــا۱ از يکرتــياس ليــک مقيــ بــر اســاس ســشنامهپر
   ، غالبـا )نمـره  ۳( ي، تـا حـدود      ) نمـره  ۲(  کم يليخ  ،) نمره ۱(
 ).۱۴(  شده اسـت يبند ؛ درجه)نمره ۵( ادي زيليو خ)  نمره ۴(
ان دانـشگاه اصـفهان     ي نفر از دانشجو   ۲۰۰ ين پرسشنامه رو  يا

ــر   ــت و ض ــده اس ــام ش ــايانج ــاخ کلــ يب آلف  آن ي کرونب
 آن توسـط    يي محتـوا  يين روا يهمچن. گزارش شده است  ۷۰/۰

ـ  از روانشناسان عضو ه    يتعداد  دانـشگاه اصـفهان    يت علمـ  اي
ـ  کرونباخ ايآلفا .)۱۵( د شده است  ييات ن يـ ن پرسـشنامه در ا ي

  . به دست آمده است۷۵/۰پژوهش 
آزمون و مشخص نمودن   شي پ يپس از اجرا   : مداخله ي  برنامه
ش تحت  يگروه آزما    ش،يو آزما ها در دو گروه کنترل        يآزمودن
ش ين صورت که گروه آزمـا     يبد.  مداخله قرار گرفتند   ي  برنامه

قـه  ي دق٧٥ بار و هر جلـسه بـه مـدت        دو يا  در ده جلسه، هفته   
م پروتکـل  يجهـت تنظـ  .  قرار گرفتنـد ي التقاطي تحت مداخله 

ش مهـارت   ي افـزا   و ي جهت کاهش اضطراب اجتماع    يآموزش
   نقـش، يفـا يکـرد ا ي با سه رو يتقاط ال ي   از مداخله  ابراز وجود 
 ي شـناخت  يا   مقابلـه  يهـا   و مهـارت   ي شـناخت  يدهـ   بازساخت

 اجرا و ي  مرحله،کرد شامل دو مرحله بودين رويا .استفاده شد
در نقش  ( از حضار    يکي اجرا   ي  در مرحله  . مشارکت ي  مرحله
 را مناسـب بـا موضـوع جلـسه مطـرح و بـا                يمشکل) مراجع
 آن را در جمـع      درمـانگر ر حضور    از د   گروه ياعضا يهمکار

ت يـ ن راه موقع  يـ گذاشـت و از ا     ش  ي به نمـا   يبه صورت عمل  
 خـود در  يها ها و واکنش جانيشد و با افکار، ه     يش تداع يبرا

ن مرحلـه درمـانگر بـا بـه کـار بـردن             ي در ا  .شد  رو    زمان روبه 



  و ابراز وجود  اضطراب اجتماعي  التقاطي بري اثربخشي مداخله
 

 ٩٢، مرداد و شهريور ٨٦ي  ، شماره٢١ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

80 

 يا  مقابلـه يهـا   و مهـارت ي شناختيده   بازساخت يکردهايرو
ـ  و استفاده از تکن     نقش يفاي و ا  يشناخت  مختلـف از    يک هـا  ي

 يي و خودگوير افکار منفييله، تغ، حل مسا، مضاعفنهيجمله آ
ـ راه حل مـشکل را پ     ي    مثبت در صحنه   دا کـرده و سـپس در     ي

 ي را به صورت عمليراه حل اکتشاف) ها يآزمودن( جمع حضار
آنگاه با ورود به مرحلـه مـشارکت حـضار در مـورد        . کرد  فا  يا

. کردنـد   سات مشترک خود با مراجع صـحبت        تجارب و احسا  
ـ  گروه بيدر خاتمه اعضا   از يارزشـ   بـا يرهايهـا و تفـس   نشي

  افـراد، يها يژگيو ۱جدول  .آوردند گران به دست  يروابط با د  
  .دهد يها را نشان م کي تکنهدف جلسات، جلسات،

  
  ها  یافته
هـاي پـژوهش، ميـانگين و         هاي توصـيفي متغيـر      مشخصه     

آزمـون و پيگيـري       آزمون، پـس    اندارد نمرات پيش  انحراف است 
 ۲ش و کنترل در جـدول  ياضطراب اجتماعي در دو گروه آزما  

  . ه شده استيارا
  

  

  ها هدف جلسات، تکنيک جلسات، هاي افراد، ويژگي: ١جدول 
   كلي جلساتي برنامه  هدف جلسات  جلسات   افراديها يژگيو

 ١٩سن ( يان دختر، مقطع کارشناسيدانشجو
، علوم يات، کتابداري ادبيها ، رشته)٢٥تا

  يتيترب

  شروع مکالمه  ١جلسه 

  دفاع از حقوق خود  ٢جلسه   )٥٥نمره باالتر از (  بااليعاضطراب اجتما
   کردن احساساتبيان  ٣جلسه 
  مديريت تعارض  ٤جلسه 

  گفتن" نه"  ٦ و ٥جلسه 
  درخواست کمک  ٧جلسه 
  خواهي معذرت  ٨جلسه 
  بيان نظر مخالف  ٩جلسه 

  )١٨از   کمتري نمره( مهارت ابراز وجود پايين

ها و اجراي   نشستارزيابي  ١٠جلسه 
آزمون و گذاشتن قرار  پس

  پيگيري

شناسايي . ٢شناسايي موقعيت ايجاد کننده افکار منفي         .١
يادداشت افکار ايجاد کننده . ٣هيجانات ناشي از موقعيت    

بررسي شـواهد رد و پـذيرش، بررسـي         . ٤هيجانات منفي 
  ارن مطلـوب تـرين افکـ      يـي تع. ٥ ...سود و زيان افكـار و     

افتن خودگويي هايي که ميتوانند باعث تقويت افکـار     ي .٦
ن يـ ن و تکـرار ا    يتمـر . ٧مطلوب در موقعيـت را شـوند        

ها از طريق روشـهاي رفتـاري چـون آمـوزش             ييخودگو
 مختلف ايفاي نقش يها کيق تکنيمهارتهاي رفتاري از طر

  ندهي ذر آين، فن فرافکنيمانند نقش معکوس، فاصله نماد

  
 در دو ابراز وجود و ي اضطراب اجتماعيريگيآزمون و پ آزمون، پس شي نمرات پي و معنادار انحراف استانداردن،يانگين، تفاوت ميانگيم: ۲جدول 

  ش و کنترليگروه آزما
  پيگيري  آزمون پس  آزمون پيش

  گروه  متغير
  ميانگين

ن و ينگايتفاوت م
  انحراف استاندارد

زان يم
  ميانگين  يمعنادار

ن و يانگيتفاوت م
 انحراف يخطا

  استاندارد

زان يم
  ميانگين  يمعنادار

ن و يانگيتفاوت م
 انحراف يخطا

  استاندارد

زان يم
  يمعنادار

اضطراب   ۴۷/۳۹  ۰۷/۴۶  ۸۰/۷۷  آزمايش
  ۶۹/۷۷  کنترل  اجتماعي

۷۲/۵±۶۲/۴-  ۴۳/۰  
۰۸/۷۲  

۸۸/۶±۱۲/۲۱-  ۰۰۵/۰  
۴۶/۶۷  

۴۵/۸±۹۹/۲۷-  ۰۰۳/۰  

  ابراز وجود  ۴۶/۱۶  ۹۳/۱۶  ۴۰/۱۳  آزمايش
  ۹۲/۱۳  کنترل

۸۷/۰±۸۱/۰-  ۳۶/۰  
۷۷/۱۲  

۶۸/۰±۶۹/۳  ۰۰۰/۰  
۴۶/۱۳  

۸۲/۰±۰۰۵/۳  ۰۰۱/  
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ش در ين گـروه کنتـرل و آزمـا   ي نشان داد که ب T يآزمون آمار 
 ي  و ابراز وجـود در مرحلـه   ير اضطراب اجتماع  يمورد دو متغ  

 پس آزمون و ي  اما در مرحله   ، وجود ندارد  يش آزمون تفاوت  يپ
 ير تفـاوت معنـادار    ين دو گروه در مورد هر دو متغ       ي ب يريگيپ
آزمون اضطراب    انس نمرات پس  يل کووار يج تحل ينتا .شد ده  يد

ه شده ي ارا ٣ش و کنترل در جدول      ي در دو گروه آزما    ياجتماع
  .است

  

 و ابراز وجود يب اجتماعانس اضطرايل کواريج تحلينتا: ٣جدول 
 پس از يريگي و پآزمون  پسي ش و کنترل در مرحلهيدو گروه آزما

  ش آزمونيکنترل نمرات پ

ميزان   Fضريب   مرحله  متغير
  معناداري  تأثير

ــطراب  >٠٠٠١/٠  ٤٥٠/٠  ٧١٤/٢٣  آزمون پس اضـــ
  ٠٠٢/٠  ٣٣٤/٠  ٥٥/١٢  يريگيپ  اجتماعي

  ابراز وجود  ٠٠٩/٠  ٢٢/٠  ٩٥٤/٧  آزمون پس
  ٠٢/٠  ١٢/٠  ٤٣٧/٣  يريگيپ

  
انس يـ ل کواريـ ج تحليشود نتـا  ي مشاهده م٣ چنانچه درجدول 

 ي ش و کنترل در مرحلهين دو گروه آزما ي را ب  يتفاوت معنادار 
ـ آزمون در دو متغ     پس و  )>٠٠٠١/٠P( ير اضـطراب اجتمـاع    ي

 هتفاوت معناداري را بين دو گروز يو ن) P=۰۰۹/۰( ابراز وجود
در دو متغيـر اضـطراب       يريگي پ ي  رل در مرحله  آزمايش و کنت  

  . نشان داد) P=۰۲/۰( ابراز وجود و )P=٠٠٢/٠( اجتماعي
  

  بحث
 درمان التقاطي بر ي اثربخشانگريب  پژوهش حاضريها افتهي     
ن ي بود ايم اضطراب اجتماعيش ابراز وجود و کاهش عاليافزا
رت کـه  ن صـو يبه ا . ان بود ي نما يطور آشکار  ر در عمل به   ييتغ

 در  براي شركت  يشتريها جسارت ب   يدر جلسات آخر آزمودن   
با هم مـشورت    .  کردند پيداها و جلسات فعاالنه شرکت       بحث

دند و خود داوطلب    يپرس ي م ي سؤاالتشان را بدون نگران    ه،کرد
 کـه  نـشان داد  پژوهش حاضـر   جينتا . بودند ي گروه يها بحث

هـاي   هـارت  بازسازي شـناختي، م    يها رويکرد( يدرمان التقاط 
 اضـطراب   يطـور معنـادار    به) اي شناختي و ايفاي نقش     مقابله

 در يريـ گي پس آزمون و پ  ي  ان را در مرحله   ي دانشجو ياجتماع
ـ    يدهد در حال   ي کاهش م  يشيگروه آزما   در  يرييـ ن تغ يکـه چن

ن مطالعه انجـام    ينه چند ين زم ي در ا  .ستيگروه کنترل معنادار ن   
 ي اثربخـش  يسـ ربر هدف   با) ۱۶( يني حس  پژوهش .شده است 

واره   نشان داد که طـرح ي بر اضطراب اجتماع يواره درمان  طرح
 سبب  ي و تجرب  يرفتار  ،ي شناخت يها  کي با کاربرد تکن   يدرمان

ـ . گـردد  ي م يکاهش اضطراب اجتماع    مـک   پـژوهش نيهمچن
ـ ) ١٧(  و همکاران  ياو -ي درمـان شـناخت    ي بـر اثربخـش    يمبن

، يکالنتـر  پـژوهش زرگـر،       و ي بر اضـطراب اجتمـاع     يرفتار
 ي رفتاردرمــانريثا تــ بــريمبنــ) ١٨(  و نــشاط دوســتيمولــو

 در يمنــد تا و جــريم اضــطراب اجتمــاعيــ بــر عاليگروهــ
ج ينتـا ن  يـ عالوه بـر ا    .له است ان مس يد هم يوز م ين انيدانشجو

ــا داده ــه  يه ــشان داد ک ــر ن ــژوهش حاض ــاط پ ــان التق  يدرم
ي اي شناخت  هاي مقابله   بازسازي شناختي، مهارت   يها رويکرد(

 را در گـروه     ابـراز وجـود    يطـور معنـادار    بـه ) و ايفاي نقـش   
ـ در ا ،دهـد  يش مـ ي پس آزمـون افـزا   ي   در مرحله  يشيآزما ن ي

در  )١٩( فانجـت  .ن مطالعه انجـام شـده اسـت    يز چند ينه ن يزم
مار ي ب ٥٥ در   يرفتار -ير درمان شناخت  يثا ت يبه بررس  يپژوهش

 درمـان   ني ا يجزء رفتار .  پرداخت ياضطراب اجتماع مبتال به   
 ي ج نشان دهندهينتا.  منظم بودييزدا تي و حساس  يآموز تاجر
 و کـاهش معنـادار   يت ورزا نمرات جر يآمارش معنادار   يافزا

ـ ب) ۲۰( نيک. )١٩(  بود ياعنمرات اضطراب اجتم   ـ  ي  دارد  يان م
گـر مـشکالت    ي و انـواع د    يکه افراد مبتال به هـراس اجتمـاع       

 قـادر بـه    ي جمعـ  يها  تي اجتناب از موقع   ي  به واسطه  يارتباط
از طـرف  .  اسـت يستند که ترسشان افراطين نکته ني ا يريادگي
 و يح اشـتباهات شـناخت  ي قـادر بـه تـصح   ين افـراد يگر چن يد

ماران مبتال به   يکه ب  يزمان. ستندي خود در روابط متقابل ن     يرفتار
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ـ  بـا موقع   يهراس اجتمـاع   آور خـود مواجـه        هـراس  يهـا   تي
برنـد   ي بـه کـار مـ    کـاهش اضـطراب را  يها  و روش شوند    يم

ـ  اسـت و موقع  يکه ترسشان افراطـ   متوجه خواهند شد     هـا   تي
ـ کنند خطرناک ن    يطور که فکر م     واقعا و آن   هـر چقـدر    . ستندي

ـ   ي ب يف عمل يتکال .  بهتـر خواهـد بـود      ير درمـان  يثاشتر باشد، ت
 نقـش   يفايل ا ين پژوهش از قب   ي مورد استفاده در ا    يها کيتکن

 انجام ي نهيزم  ا متمرکز بود،ز  اضطرابيها تين فعاليکه بر تمر
ـ   ي از آزمودن  ياري را که بس   ييها  تيفعال ش از آن اجتنـاب     يها پ

 خـود   ييزان توانا يتوانستند در مورد م     ين نم يکردند و بنابرا    يم
 فراهم کـرده    ،شته باشند ا د ي درست يابيت ارز يدر انجام آن فعال   

ان يش ابـراز وجـود دانـشجو      ين امر منجر به افـزا     ي و هم  است
ـ في در مـورد ک ي افراد مبـتال بـه اضـطراب اجتمـاع       .ديگرد ت ي

 ييهـا  ن عملکرد برداشت  يگران از ا  ي د يابيعملکرد خود و ارز   
تر از  نييت عملکرد خود را پايفيب که کين ترتي دارند به ايمنف

گران در جهت عملکرد ي ديابيکنند و ارز ي برآورد ميحد واقع
ـ  تحر يخود را در جهت منفـ      ـ  ي فتن در  قـرار گـر   . کننـد   يف م

 احساس و برداشت خـود      ي  سهي و مقا  ي عملکرد يها  تيموقع
ـ يبا نظر و بازخورد د     ن تـصورات  يـ شـود کـه ا   يگران باعث م

جه بـاور فـرد بـه    يح شود و در نت ي تصح يادينادرست تا حد ز   
ت خاص را يک فعالي ي اجتماعيها تيتواند در موقع يکه م نيا

 يواند رفتارهـا  بتيراحت هبت شود و يت انجام دهد تقويبا موفق 
معتقد است که افـراد  ) ٢١( بندورا. جرأت ورزانه را انجام دهد  

ـ  آزاردهنده بـه ا يها تيها و فعال  تيمضطرب از موقع   ل يـ ن دلي
آور آن کنترل داشته   ترسيها توانند بر جنبه ي نم،که باور دارند

 تجارب موفق را بـه عنـوان ابـزار        ي و .کنند  ي اجتناب م  ،باشند
ـ کند و معتقد اسـت کـه موفق         ي م ير معرف ر رفتا يي تغ ياصل ت ي

، ي شخصيش باور به کارآمدين روش در افزايثرتروعملکرد م 
د ياز نظر او درمانگر با.  استشتنيابراز خوکاهش اضطراب و 

 فراهم کند تا افراد مبتال بـه هـراس          ي تواناساز يطيط مح يشرا
 يفايا.  داشته باشند يرغم باورهاشان عملکرد موفق     يبتوانند عل 

 که افراد بتوانند سبب شد يطين شراينقش با فراهم ساختن چن

ن باعـث   يرنـد کـه همـ     ياد بگ يح را   ي صح يا   مقابله يراهکارها
ــزا  ــترس و اف ــاهش اس ــراد دارااش جــريک ــطراب يت اف  اض

قـات و  يج تحقيت بـا توجـه بـه نتـا     يدر نها  .شود  ي م ياجتماع
 يرسد که عوامـل شـناخت      ين گونه به نظر م    يپژوهش حاضر ا  

 نقش عمـده در     ير منطق يافکار غ  و    ناکارآمد يچون باورها هم
 ي و تداوم اضطراب افراد مبتال به هراس اجتمـاع         يشناس سبب

ن ين افکـار ناکارآمـد در حـ     يجه توجه به ا   يکند، در نت   ي م يباز
ـ  اصـالح ا   يدرمان و تـالش بـرا       يهـا  فيـ ن باورهـا و تحر    ي

 ينيگزي و جـا  يشـناخت  ي با استفاده از بازسـاخت دهـ       يشناخت
 از  يکـ ي يا  مقابله يها  آموزش مهارت  ي  وهي با ش  افکار مناسب 

 بـا  يهـا   آمـوزش مهـارت  کـرد يرو .بـود  ن پژوهشياهداف ا
، ي ارتبـاط  يهـا    کسب مهـارت   ي  نهي مناسب در زم   يها  آموزش

 ي  بـه افـراد در توسـعه     توانـست بهبود احساس و حل مـسأله       
 .ديط کمک نما ي مناسب و بهبود رابطه با مح      ي ارتباط يرفتارها

 بـه کـار گرفتـه شـده      يب همراه بـا فنـون شـناخت       ين ترت يبه ا 
ند ي در فرآ   نقش يفاي و ا  ي شناخت يا   مقابله يها  آموزش مهارت 

ز اعضا  يت آم ي داشتن تجارب موفق    و شيمداخله در گروه آزما   
 تـا   مطلوب باعث شـد ي ارتباطات اجتماع ي برقرار ي  نهيدر زم 

ـ  در ذهـن ا     ناکارآمـد  يها و باورهـا    فيند اصالح تحر  يفرآ ن ي
 به نظـر برسـد تـا عـالوه بـر بهبـود              يافراد قابل بارور و عمل    

ـ  اعضا، مهـارت ا    يرفتار -يشناخت  ارتبـاط   يشان در برقـرار   ي
کيد بـر  ا اين رويکرد با ت.ابدي بهبود ابراز وجودز  ي و ن  ياجتماع

مهارت ابراز وجود باعث شد که کوشش و خطـاي اعـضا در             
اي اجتماعي افزايش يافتـه و      ه برقراري ارتباط و انجام فعاليت    

به تدريج با اصالح نقايص ارتباطي از طريق خودگويي مثبـت       
ها در گـروه و   آميز آن تجارب موفقيت تمرينات و بازخوردها به 

خـارج از آن افـزوده شــده و در نهايـت ايــن تجـارب مثبــت     
هـاي شکـست و يـا تـصور          تجربـه   جايگزين مناسـب ذهنـي    

اين ترتيب  به. ن افراد گرديدهاي اجتماعي اي شکست در صحنه
هاي  کار گرفته شده و آموزش مهارت همراه با فنون شناختي به    

اي شناختي و ايفاي نقش در فرآينـد مداخلـه در گـروه               مقابله
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 ي آزمــايش، داشــتن تجــارب موفقيــت آميــز اعــضا در زمينــه
برقراري ارتباطات اجتماعي مطلـوب باعـث شـده تـا فرآينـد          

رهاي ناکارآمد در ذهن اين افراد قابـل        ها و باو   اصالح تحريف 
 معيوب باورها ي بارور و عملي به نظر برسد که اين امر چرخه

رفتاري -شود تا عالوه بر بهبود شناختي      را شکسته و باعث مي    
اعضا، مهارت ايشان در برقراري ارتباط اجتماعي و نيـز ابـراز            

ه  مثبت به تدريج تکرار شـد   ي  وجود بهبود يافته، و اين چرخه     
در دسـترس نداشـتن     گـردد     معيـوب مـي    ي  جايگزين چرخـه  

امکانات مورد نياز براي اجراي بهتـر جلـسات مداخلـه ماننـد        
 نمايش همچنـين کـم بـودن شـمار         ي  کمبود فضا براي صحنه   

 ي ها در فاصـله   جلسات درماني و نبود امکان برگزاري نشست      
. هاي ايـن پـژوهش بودنـد    زماني پيگيري، از جمله محدوديت    

ــاب ــراي بررســي بهتــر اثربخــشي مداخلــهبن   التقــاطيي راين ب
اي شناختي   هاي مقابله  هاي بازسازي شناختي، مهارت    رويکرد(

افـزايش ابـراز    بر کاهش اضطراب اجتمـاعي و ) و ايفاي نقش
هاي بيـشتر و همچنـين در نظـر     نياز به طراحي نشست    وجود،  

پيـشنهاد  . باشـد  هـا مـي   گرفتن مکاني مناسب براي اجـراي آن      

  التقـاطي  ي  هاي آينده اثربخشي مداخلـه      شود که در بررسي     مي
اي شناختي   هاي مقابله  هاي بازسازي شناختي، مهارت    رويکرد(

افـزايش ابـراز    بر کاهش اضطراب اجتمـاعي و ) و ايفاي نقش
  .وجود با يک روش درماني ديگر مقايسه شود

  
  يریجه گینت

ـ  ا يها افتهي با توجه به          ، همـسو  يهـا   و پـژوه   ن پـژوهش  ي
ــاط دهــي شــناختي و   ، بازســاختيرويکردهــا( يدرمــان التق

عنـوان   تواند به يم)  نقشيفاي و ااي شناختي  هاي مقابله  مهارت 
 اضـطراب   و کـاهش  ابراز وجود    در بهبود    ي درمان ي  وهيک ش ي

  .کار گرفته شود ه بياجتماع
  

  تقدیر و تشکر 
 پژوهش ني که جهت انجام ايزانيان عزي دانشجوي هيکلاز      

 را يت تـشکر و قـدردان  ينهاو  يگزار  سپاس ، نمودند يهمکار
  .   ميينما يماعالم 
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Background and Objective: People with social anxiety lack enough self-assertiveness. The main goal of this 

study was to investigate the effectiveness of eclectic intervention approaches such as cognitive restructuring, 

cognitive coping skills and role playing on social anxiety and self-assertiveness among female students of the 

University of Isfahan.  

Materials and Methods: This experimental study was fulfilled with two experimental and control groups. 

The target sample comprised 32 students who were selected by several stages of cluster sampling out of 287 

students of University of Isfahan. Initially, 2 questionnaires consisting of social anxiety and self-

assertiveness scale were distributed among the students. Then, students with social anxiety and low scores in 

self-assertiveness scale were randomly selected and assigned into experimental and control groups. 

Subsequently, 10 sessions of eclectic intervention in the spring of 2012 were implemented for the 

experimental group. Social anxiety scale and self-assertiveness scale were completed in 3 stages: pre-test, 

post- test and follow-up for one month.  

Results: Results of covariance analysis revealed significant differences concerning social anxiety in 

experimental and control groups throughout post-test and follow-up stages and significant differences 

regarding self-assertiveness in experimental and control groups in post-test and follow-up stages.  

Conclusion: Findings of this study suggest that eclectic intervention (Cognitive Restructuring, Cognitive 

coping skills and Role playing Approaches) can be exploited as a beneficial approach to increase self-

assertiveness and decrease social anxiety in students. 

 

Keywords: Cognitive restructuring, Cognitive coping skills and role playing, Self-assertiveness, Social 

anxiety  


