مقـاله پژوهشی
سالمت جامعه
دوره چهاردهم ،شماره  ،3پاییز 9311

اثربخشی آموزش گروهی درمان طرحواره هیجانی بر باورهای فراشناختی دانشجویان
دارای نشانههای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سعید عبدالهیان ،9اکبر رضایی ،*2علی جلیلی شیشوان ،3نعیمه
تاریخ دریافت9311/2/22 :

محب4
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خالصه
مقدمه :باورهای فراشناختی با اشكال مختلف آسيبشناسی روانی در اختالل هراس اجتماعی در ارتباط میباشند که لزوم ارائه
مداخالت روانشناختی به افراد دارای نشانههای هراس اجتماعی را ضروری مینماید .این پژوهش با هدف تعيين اثربخشی آموزش
گروهی درمان طرحواره هيجانی بر باورهای فراشناختی دانشجویان دارای نشانههای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی تبریز
انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش نيمهآزمایشی بر روی کليه دانشجویان دارای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی تبریز در سال
تحصيلی  8991-99انجام شد .تعداد  93دانشجو دارای نمره برش  03در پرسشنامه فوبی اجتماعی  Connorو همكاران ،و
مطابق با مالکهای  DSM-5که تشخيص اختالل هراس اجتماعی را دریافت کردند ،به روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب و به صورت تصادفی ساده در گروههای آزمایش و گواه ( 81نفر در هر گروه) جایگزین شدند .هر دو گروه پرسشنامه
باورهای فراشناختی  Wellsو  Cartwright-Hattonرا تكميل کردند .پس از  1جلسه درمان طرحواره هيجانی در گروه
آزمایش ،مجدداً پرسشنامهها توسط گروهها تكميل گردید .دادهها توسط آزمونهای تحليل کواریانس چندمتغيره و تکمتغيره
تحليل شدند.
یافتهها :ميانگين و انحراف معيار نمره باورهای فراشناختی در مرحله پيشآزمون بين گروه آزمایش ( )61/03±6/81و گروه گواه
( )61/36±6/31تفاوت معنیداری نداشت ،ولی ميانگين و انحراف معيار این نمره در پسآزمون بين گروههای آزمایش
( )01/63±0/91و گواه ( )61/03±6/16اختالف معنیداری نشان داد (.)p=3/338
نتیجهگیری :با توجه به کارآیی درمان طرحواره هيجانی بر کاهش باورهای فراشناختی افراد دارای نشانههای هراس اجتماعی،
استفاده از این روش درمانی در بهبود باورهای فراشناختی دانشجویان دارای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی توصيه میشود.
واژههای کلیدیِ :آموزش ،درمان طرحواره هيجانی ،باورهای فراشناختی ،هراس اجتماعی

 -9دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،sdabdollahian@gmail.com :تلفن21941229020 :
 -3استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 - 4استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.

سعید عبدالهیان و همکاران

آموزش طرحواره هیجانی بر فراشناخت دانشجویان دارای هراس اجتماعی

مرتبط به هم را توصيف میکنند و دربرگيرنده هر نوع دانش

مقدمه
مطابق با معيارهای پنجمين راهنمای آماری و تشخيصی

یا فرایند شناختی هستند که در تفسير ،بازبينی یا کنترل

اختالالت روانی ،ویژگی اصلی اختالل هراس اجتماعی ،ترس یا

شناختها نقش دارند [ ،]1با اشكال مختلف آسيبشناسی

هراس محسوس یا شدید از موقعيتهای اجتماعی است که در

روانی در اختالل هراس اجتماعی در ارتباط میباشند [.]9

آنها ممكن است فرد مورد بررسی دقيق دیگران قرار بگيرد،

باورهای مثبت فراشناختی ،باورهای منفی درباره نگرانی که بر

فرد از این که دیگران او را به صورت منفی ارزیابی کنند ،از

غيرقابل کنترل بودن و خطرناک بودن نگرانی متمرکز است،

عمل به شيوه خاص یا بروز نشانههای هراس میترسد .اغلب از

اطمينان شناختی پایين ،باورهای منفی در مورد افكار (مواردی

موقعيتهای اجتماعی که میترسد ،اجتناب میکند وگرنه ،این

مانند تنبيه و خرافات) و یا اطمينان شناختی در بيماران مبتال

موقعيتها با ترس یا اضطراب شدید تحمل میشوند .ترس یا

به هراس اجتماعی به شدت مختل میباشد [ .]83سبک

هراس ،با خطر واقعی از ارزیابی شدن به طور منفی یا

پردازش ایجاد شده که در اصطالح سندرم شناختی  -توجهی

پيامدهای چنين ارزیابیهایی ،نامتناسب است .مدت این

ناميده میشود ،توسط باورهای فراشناختی فرد باعث

اختالل معموالً حداقل  6ماه است و ترس ،هراس و اجتناب

شكلگيری افكار و عقاید منفی نسبت به خود میشود و با

باید روال عادی عملكرد شغلی یا تحصيلی ،فعاليتهای

توجه بر خود و محيط بيرونی به پایداری نشانههای این

اجتماعی یا روابط فرد را به طور قابلمالحظهای مختل کند یا

اختالل کمک میکند [.]88

باید ناراحتی یا اختالل قابلمالحظه بالينی در عملكرد

با توجه به ماهيت پيچيده باورهاای فراشاناختی منفای در

اجتماعی ،شغلی یا زمينههای مهم دیگر عملكرد او ایجاد نماید

سببشناختی اخاتالل هاراس اجتمااعی [ ]9ارائاه ماداخالت

[.]8

درمانی متنوع به این دسته از افراد ضروری به نظار مایرساد.

شيوع اختالل هراس اجتماعی در کشورهای غربی بررسی

درمان طرحواره هيجانی رویكردی است که امكانسنجی آن در

شده و ميزان شيوع  80ماهه آن  1/0درصد و نرخ شيوع

تخفيف نشانههای اختالالت اضطرابی بررسی شده است [.]80

مادامالعمر این اختالل در حدود  1/9درصد گزارش شده است.

 Leahyبرمبنای مفهوم پردازش هيجانی و باا الهاام گارفتن از

سن متوسط شروع اختالل هراس اجتماعی  89سالگی است و

مدل فراشناختی هيجان ،درمان طرحواره هيجانی را ارائه کرد.

 11درصد افراد ،سن شروع  1تا  81سال دارند [ .]0شيوع

درمااان طرحااواره هيجااانی باار ایاان اصاال اسااتوار اساات کااه

اختالل هراس اجتماعی در ایران کمی باالتر از کشورهای

اختاللهای هيجانی ناشی از باورها ،تفاساير و راهبردهاای باه

غربی است ،چنانچه نتایج شيوعشناسی هراس اجتماعی در

کار گرفتاه شاده بارای مقابلاه باا هيجاانهاا اسات .در مادل

استان گلستان نشان داد که  83/8درصد افراد از این اختالل

طرحواره هيجانی باه هنگاام تجرباه یاک هيجاان ناخوشاایند

رنج میبرند که نسبت شيوع این اختالل در زنان به مردان-8 ،

مجموعهای از ارزیابیها و تفاساير و راهبردهاا باه کاار گرفتاه

 8/9است [ .]9شيوع هراس اجتماعی در نوجوانان تهران 9/0

میشوند که طرحوارههای هيجانی ناام دارناد [ .]89کاارآیی و

درصد [ ]0و دانشجویان اروميه  1/0درصد گزارش شد [.]1

امكانسنجی درمان طرحواره هيجاانی در تخفياف نشاانههاای

جوانان مبتال به هراس اجتماعی به طور کلی مراودات

اختالالت اضطرابی و خلقی به تازگی توجه محققان را به سوی

اجتماعی ضعيف و توانایی تطابق کمتری نسبت به همساالن

خود معطوف ساخته است [ .]80اختالل هراس اجتماعی نيز از

خود دارند و در مواجهه با انتظارات دوران بزرگسالی با

این امر مستثنی نيست .در یكی از معدود مطالعات انجاامشاده

مشكالت بيشتری روبرو میشوند [.]6

که اخيراً توسط  Ghadampourو همكاران وی ،صورت گرفت

در سالهای اخير ،عوامل متعددی در تبيين تدوام و

مشخص شد که درمان طرحواره هيجانی باعث کاهش ميانگين

تشدید نشانههای اختالل هراس اجتماعی مطرح شده است

نمرات نشاخوار فكاری پاسرویادادی و اجتنااب شاناختی در

[ .]1برای مثال ،باورهای فراشناختی که گسترهای از عوامل

دانشآموزان باا نشاانگان باالينی هاراس اجتمااعی در مرحلاه
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پسآزماون شاد [ Morvaridi .]80نياز در پاژوهش دیگاری

 Power=3/93،d2=0/131 ،𝝈=8/6و  α=3/31در نظااار

نشان داد که طرحواره درمانی هيجانی گروهی موجاب کااهش

گرفته شد .در معادله ماکور 𝝈 انحراف معيار است کاه ميازان

حساسيت هراسی ،افزایش نظمجویی هيجانی زناان مباتال باه

پراکندگی و  dبازه اطمينان است که ميزان قابل اغماض بودن

هراس اجتمااعی در گاروه آزماایش نسابت باه گاروه کنتارل

باالتر یا پایينتر مياانگين نموناه از مياانگين جامعاه را نشاان

م ایشااود [ .]81تاااکنون در خصااوص بررس ای تاایثير درمااان

میدهد .بر اساس معادله ،حجم نمونه  80/31بدست آماد کاه

طرحواره هيجانی بر باورهای فراشناختی در کشور ما مطالعهای

برای اطمينان برای هر گروه  81نفر در نظر گرفته شد.

صورت نگرفتاه اسات .لااا ،پاژوهش حاضار باا هادف تعياين

معيارهای ورود به پژوهش شامل دریافت تشخيص اختالل

اثربخشی آموزش گروهی درمان طرحواره هيجانی بر باورهاای

هااراس اجتماااعی مطااابق بااا مااالکهااای پنجمااين راهنمااای

فراشااناختی دانشااجویان دارای نشااانههااای هااراس اجتماااعی

تشخيصاای و آماااری اخااتالالت رواناای توسااط پژوهشااگر و

دانشگاه علوم پزشكی تبریز انجام شد.

همچنين دریافت نمره بارش  03در مقيااس فاوبی اجتمااعی
کانور و همكاران؛ عدم دریافت آموزش درمان طرحواره هيجانی

مواد و روشها

قباال از ورود بااه پااژوهش و یااا دریافاات سااایر مااداخالت

این پژوهش نيمهآزمایشی ،با استفاده از طرح پيشآزمون-

روانشناختی همزماان بودناد .عادم موافقات بارای شارکت در

پسآزمون با گروه گواه انجام شد .جامعه آماری این پژوهش

پژوهش ،عدم تكميال پرسشانامه و عادم حواور در  0جلساه

کليه دانشجویان دارای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی

پياپی معيارهای خروج از پژوهش را تشكيل میدادند.

شهر تبریز در سال تحصيلی  8991-99بودند که از این ميان،

به منظور انتخاب نمونه و اجارای پاژوهش ،پاس از صادور

تعداد  93دانشجو با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای

مجوز از سوی دانشگاه علوم پزشكی تبریز و موافقت مساوولين

چند مرحلهای و هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

ذیربط به دانشگاه علوم پزشكی شهر تبریز مراجعه شد .پاس از

بدین ترتيب که از بين رشتههای دانشگاه علوم پزشكی شهر

مشخص شدن دانشاكدههاا و رشاتههاای تحصايلی ،باا اعاالم

تبریز ،تعداد  0رشته تحصيلی مشخص شد .از هر رشته

فراخوان در هر یک از دانشكدهها ،متناسب باا حجام نموناه از

تحصيلی ،تعداد  0ورودی و از هر ورودی  81دانشجو انتخاب

دانشجویانی که معيارهای ورود به پژوهش را داشتند ،بهصورت

شدند .دانشجویان این  0ورودی ،مقياس فوبی اجتماعی

تلفنی و حووری ثبت نام شد .سپس ،روش و چگونگی اجارای

 Connorو همكاران را تكميل کردند ،سپس تعداد 93

کار برای تک تک شرکتکنندگان توضيح داده شاد و رضاایت

دانشجو که مطابق با نمره برش باالی  86در پرسشنامه ماکور

آنها کسب گردید .به منظور رعایت اصول اخالقی ،فرم موافقت

و مطابق با مالکهای پنجمين راهنمای تشخيصی و آماری

برای همكاری در پژوهش توسط آنها تكميل شاد و پژوهشاگر

اختالالت روانی ( ،)DSM-5تشخيص اختالل هراس اجتماعی

به آنها اطمينان داد که کلياه مطالاب ارائاه شاده در جلساات

را دریافت کردند؛ به صورت هدفمند انتخاب شده و به شكل

آموزش ای و نتااایج پرسشاانامه محرمانااه خواهااد بااود .درمااان

تصادفی ساده (زوج برای گروه آزمایش و فرد برای گروه گواه)

طرحواره هيجانی در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشكی تبریاز

در گروههای آزمایش و گواه ( 81نفر در هر گروه) جایگزین

اجرا شد .گروه آزمایش تحت درماان طرحاواره هيجاانی قارار

شدند .جهت تعيين حجم نمونه از معادله برآورد حجم نمونه

گرفت و گروه گواه مداخله ای دریافت نكارد .گاروههاای ماورد

 Fleissاستفاده شد.

بررسی طی دو مرحله پايشآزماون و پاسآزماون باه صاورت
گروهاای اباازار پژوهشاای را تكمياال کردنااد .اطالعااات در ایاان
پژوهش به وسيله ابزار زیر گردآوری شد:
پرسشنامه جمعیتشناسی .که برای بررسی سن (89-03

بر اسااس مطالعاه  Javadian Sarrafو ]86[ Emami
سالمت جامعه
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یا پسر بودن) و وضعيت اقتصادی  -اجتماعی (خيلی ضعيف= درآمد

 Hattonدر سال  0330به منظور سنجش تفاوتهای فردی درباره

زیر  0ميليون تومان ،ضعيف=  0تا  9ميليون تومان ،متوسط=  9تا

باورهای فراشناختی ،قواوتها و گرایشهای نظارتگری ساخته

 0ميليون تومان ،خوب=  0تا  1ميليون تومان ،خيلی خوب= بيش

شده است و دارای  93سؤال و  1خرده مقياس اطمينان شناختی،

از  1ميليون تومان) شرکتکنندگان استفاده شد.

باورهای مثبت ،خودآگاهی شناختی ،کنترلناپایری و خطر افكار و

مقیاس فوبی اجتماعی ( .)Social Phobia Inventoryاین

نياز به کنترل افكار میباشد .نمرهگااری این پرسشنامه در یک

مقياس توسط  Connorو همكاران ساخته شده است و دارای 81

طيف ليكرت چهار درجهای ( 8کامالً مخالفم) تا ( 0کامالً موافقم)

سؤال و سه خرده مقياس ترس ،اجتناب و ناراحتی فيزیولوژیک

انجام میشود .دامنه نمرات این پرسشنامه بين  93تا  803است

است که بر اساس مقياس ليكرت  1درجهای (بههيچوجه= 1تا

[ Wells .]89و  Cartwright-Hattonضریب پایایی این

بینهایت= )3نمرهگااری میشود .نمرات پرسشتامه در دامنهای بين

پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل

صفر تا  11قرار دارد و نمرات باالتر بيانگر هراس اجتماعی بيشتر

پرسشنامه و خرده مقياسها در دامنهای بين  3/16تا  3/99برآورد

است .برای تفسير نمرات ،نمره برش  03با کارآیی دقت تشخيصی

کردند و پایایی بازآزمایی آن را  3/11گزارش کردند [Sabet .]89

 13درصد و نمره برش  13با کارآیی دقت تشخيصی  19درصد،

در مطالعهای بر روی  093دانشجو ،پایایی کل پرسشنامه را با

افراد مبتال به هراس اجتماعی را از بهنجار متمایز مینماید [.]81

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،در بين دانشجویان پسر و دختر

 Connorو همكاران ضریب پایایی این مقياس را به روش

به ترتيب  3/93و  3/11بدست آورد [.]03
درمان طرحواره هیجانی :براساس پروتكل درمان

بازآزمایی در گروههای دارای تشخيص اختالل هراس اجتماعی
 3/11تا  3/19و ضریب همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ در

طرحواره

افراد بهنجار برای کل مقياس را برابر  3/90گزارش کردند [.]81

 Ghadampourو همكاران [ ،]80برای اختالل هراس

مقياس

اجتماعی توسعه داده شده است ،به آزمودنیهای گروه آزمایش

توسط Hasanvand Amouzadehدر یک نمونه متشكل از

در طی  1جلسه  63الی  93دقيقهای (هفتهای دو جلسه به

دانشجویان مبتال به اضطراب اجتماعی بررسی شده است و پایایی

مدت  0هفته) به صورت گروهی آموزشهای زیر ارائه شد

آن را با روش آلفای کرونباخ ،ضریب اسپيرمن براون و آزمون باز

(جدول .)8

ویژگیهای

روانسنجی

نسخه

فارسی

این

هيجانی

Leahy

و

همكاران

که

توسط

آزمون به ترتيب  3/91 ،3/91و  3/10گزارش کردند [.]81
پرسشنامه باورهای فراشناختی ( Metacognitions
 :)Questionnaireاین پرسشنامه توسط  Wellsو Cartwright-
جدول  -1پروتکل آموزش درمان طرحواره هیجانی Leahy
جلسات
اول
دوم
سوم
چهارم

پنجم

ششم

سالمت جامعه

و همکاران

محتوا
برقراری ارتباط ،ارزیابی ،آموزش مدل درمان طرحواره هیجانی ،تبیین اختالل هراس اجتماعی بر اساس الگوی طرحوارههای هیجانی ،اعتبار
بخشیدن به بیمار و هیجانها ،توصیف کارکرد هیجانها ،تکلیف خانگی :تمایز میان افکار ،هیجان و رفتار.
مرور تکلیف خانگی ،اعتبار بخشیدن به بیمار ،شناسایی راهبردهای دردسرساز و طرحوارههای هیجانی بیمار ،تکلیف خانگی :شناسایی
راهبردهای دردسرساز.
مرور تکلیف خانگی ،اعتباربخشیدن به هیجانهای بیمار ،به کارگیری تکنیک شناسایی و برچسبزنی هیجانها ،تکلیف خانگی :ثبت هیجانها،
مشاهده و توصیف هیجان.
مرور تکلیف خانگی ،اعتبار بخشیدن به هیجانهای بیمار ،استفاده از تکنیک عادی سازی هیجان و کاهش استرس ،تکلیف خانگی :آزمایش
رفتاری در مورد هیجانهای احتمالی که سایر افراد ممکن است در چنین شرایطی داشته باشند ،تمرین کاهش استرس.
مرور تکلیف خانگی ،اعتبار بخشیدن به هیجانهای بیمار ،چالش با باورهای غلط هیجانی ،افزایش قدرت پذیرش احساسات ،استعاره مهمان،
آموزش گذرا بودن هیجان ،تکلیف خانگی :مزایا و معایب پذیرش هیجانها ،مشاهده و توصیف هیجانها.
مرور تکلیف خانگی ،اعتباربخشیدن به هیجانهای بیمار ،چالش با بیمار برای رها ساختن راهبردهای دردسرساز ،شناسایی راهبردهای مفید و
معرفی ذهنآگاهی به منظور دست کشیدن از نگرانی و نشخوار و راهبردهای رفتاری ،تکلیف خانگی :تحمل احساسات آمیخته ،ذهنآگاهی.
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سعید عبدالهیان و همکاران

آموزش طرحواره هیجانی بر فراشناخت دانشجویان دارای هراس اجتماعی

مرور تکلیف خانگی ،اعتباربخشیدن به هیجانهای بیمار ،کار بر روی باورها و تفسیرهای منفی از هیجان (طرحوارههای هیجانی) ،استفاده از
هفتم

تکنیک باال رفتن از نردبان معانی ،افزایش قدرت پذیرش احساسات ،اقدام متضاد ،اتخاذ موضع به دور از قضاوت برای هیجان ،انجام آزمایش
رفتاری جهت آزمودن باورهای هیجانی غلط ،تکلیف خانگی :ذهنآگاهی متناسب با باورها و تفسیرهای منفی بیمار از هیجان (کنترل ،پذیرش،
توافق و طول مدت) و انجام اقدام متضاد.

هشتم

مرور تکلیف خانگی ،اعتباربخشیدن به هیجانهای بیمار ،چالش مجدد با باورها و تفسیرهای منفی در مورد هیجان ،پیوند با ارزشهای واالتر،
تکنیک فضاسازی برای هیجان ،افزایش تحمل احساسات مختلط ،استعاره انسان کامل.

در این پژوهش سطح معنیداری  3/31در نظر گرفته شاد

یافتهها

و دادههااای بااا اسااتفاده از روشهااای آمااار توصايفی (درصااد،

ميانگين و انحراف معيار سن گروههای آزمایش و گاواه باه

فراونی ،ميانگين و انحاراف معياار) و آماار اساتنباطی (آزماون

ترتيب  00/18 ± 1/00و  09/39 ±1/00سال بود .در جادول

مجاور کای ،تحليل کواریاانس تاک متغياره و چنادمتغيره در

 0ویژگیهای جمعياتشناسای گاروههاا باا یكادیگر مقایساه

نرمافزار  SPSSنسخه  09تجزیه و تحليل شدند.

شدهاند.

جدول  -2مقایسه ویژگیهای سن ،جنسیت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی دانشجویان دارای نشانههای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1931
آزمایش ()n =91

گواه ()n =91

(فراونی) درصد

(فراوانی) درصد

22-91

(13/3 )2

(20/7 )4

22-29

(20/7 )4

(42/2 )0

24-23

(22/2 )3

(22/2 )3

20-21

-

(93/3 )2

دختر

(02/2 )1

(13/3 )2

پسر

(42/2 )0

(40/7 )7

خیلی ضعیف

(93/3 )2

(20/7 )4

ضعیف

(33/3 )1

(42/2 )0

متوسط

(40/7 )7

(93/3 )2

خوب

(0/7 )9

(93/3 )2

خیلی خوب

-

(0/7 )9

متغیر

P

*2/422

سن (سال)

جنسیت

وضعیت
اقتصادی -
اجتماعی

*2/129

*2/473

آزمون مجذور کایp>2/21* ،

با توجه به جدول  ،0ميان گروههای آزمایش و گواه باه لحاا

انحااراف معياار و مياانگين متغيار باورهااای فراشااناختی و

ویژگاایهااای دموگرافيااک تفاااوت معن ایداری وجااود ناادارد

مؤلفههای آن در گروههای مورد مطالعه طی مراحل ارزیابی در

(.)p>3/31

جدول  9درج شده است.

جدول  -9انحراف معیار و میانگین متغیر باورهای فراشناختی و مؤلفههای آن در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در دانشجویان دارای نشانههای هراس اجتماعی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز در سال  11( 1931نفر در هر گروه)
متغیرها

سالمت جامعه

پیشآزمون

پسآزمون

گروهها

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین
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آموزش طرحواره هیجانی بر فراشناخت دانشجویان دارای هراس اجتماعی
باورهای فراشناختی (نمره کل)

اطمینان شناختی
باورهای مثبت
خودآگاهی شناختی
کنترلناپذیری و خطر افکار
نیاز به کنترل افکار

سعید عبدالهیان و همکاران

آزمایش

07/22±0/97

41/02±4/31

گواه

07/20±0/27

07/42±0/20

آزمایش

90/73±9/90

93/22±9/21

گواه

91/00±9/27

90/22±9/13

آزمایش

91/00±9/97

99/02±9/41

گواه

91/13±9/20

90/02±9/21

آزمایش

91/22±9/11

91/13±9/32

گواه

92/73±9/17

91/22±9/10

آزمایش

90/37±9/97

92/20±9/12

گواه

90/20±9/92

97/02±9/22

آزمایش

90/13±9/20

93/22±9/01

گواه

90/02±9/92

97/42±9/22

 p=3/190 ،F=10/69تییيد شد.

چنانچه در جدول  9مالحظه میشود ،پس از اجرای درمان
طرحواره هيجانی در گروه آزمایش ،ميانگين نمرات دانشجویان

آزمون المبدای ویلكز نشان داد که پاس از تعادیل متغيار

دارای نشانههای هراس اجتماعی در متغير باورهای فراشناختی

هم تغيير در تحليل کواریانس چند متغيره ،با توجاه باه نماره

کاهش یافت.

کلی باورهای شناختی در بين گروههای دریافتکنناده درماان
طرحواره هيجانی و گواه نتيجه چندمتغيره معنیدار برابر است

به منظور آزمون این تفاوت باين گاروه آزماایش و گاواه از
تحليل کواریانس چندمتغيره استفاده شد .نرمال باودن توزیا

بااا =3/319 ،F=10/99 ،p=3/338ضااریب المباادای ویلكااز،

نمرات و همگنی واریانسهای متغير باورهاای فراشاناختی باه

=3/91ضریب اتا .پس از وارد کردن متغيرهای هم تغييار نياز

ترتيب با استفاده از آزمونهای شاپيرو ویلک و لوین با مقاادیر

نتيجه تحليل کواریانس تک متغيره معنیداری با توجه به نمره

 p>3/31تییيد شد .همگنی ماتریس کواریانس نيز باا اساتفاده

باورهااای فراشااناختی و مولفااههااای آن در بااين گااروههااای

از آزمااون ام باااکس بااا مقااادیر  p=3/009 ،F=8/301تییيااد

دریافتکننده درمان طرحواره هيجانی و گواه باه دسات آماد.

گردید .مفروضه همگنی شيب رگرسيون با استفاده از محاسابه

توان آماری  8نشاندهنده حجم نموناه مناساب بارای چناين

مقاادار  Fتعاماال بااين متغياار همپااراش و مسااتقل بااا مقااادیر

نتيجهگيری میباشد.

جدول  -4نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیره برای بررسی تفاوت نمرات پسآزمون باورهای فراشناختی و مولفههای آن در دانشجویان دارای نشانههای هراس اجتماعی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز در سال  11( 1931نفر در هر گروه)

متغیر

اطمینان شناختی

باورهای مثبت

خودآگاهی شناختی

کنترلناپذیری و

سالمت جامعه

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

مراحل ارزیابی

مجموع مجذورات

پیشآزمون

32/923

9

گروه

943/722

9

خطا

37/224

22

کل

0201/22

32

ضریب اتا

F

p

32/923

22/423

2/229

943/722

24/242

*

2/011

پیشآزمون

1/021

9

1/021

4/411

گروه

941/921

9

941/921

992/913

خطا

27/711

22

2/202

کل

0917/22

32

پیشآزمون

91/122

9

91/122

1/127

گروه

12/132

9

12/132

10/740

خطا

31/213

22

9/002237

کل

1712/22

32

پیشآزمون

2/231

9

2/231

29

2/292

2/229

2/71

توان
آماری
9

2/240
2/229

*

2/24

9

2/221
2/229

*

2/72

9

2/192
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آموزش طرحواره هیجانی بر فراشناخت دانشجویان دارای هراس اجتماعی
خطر افکار

نیاز به کنترل افکار

سعید عبدالهیان و همکاران

گروه

920/244

9

920/244

خطا

09/370

22

2/712

41/407

کل

7229/22

32

پیشآزمون

91/302

9

91/302

92/219

گروه

929/221

9

929/221

70/724

خطا

34/772

22

9/122

کل

7934/22

32

پیشآزمون

933/222

9

933/222

4/249

باورهای فراشناختی

گروه

2102/124

9

2102/124

927/971

(کل)

خطا

022/223

22

27/040

کل

922217/22

32

2/229

*

2/07

9

2/22
2/229

*

2/77

9

2/231
2/229

*

2/23

9

* p>2/21اختالف معنیدار

هيجانی فنون ذهنآگاهی مانند توجهآگاهی انفصالی و

بحث

همجوشیزدایی به منظور افزایش توانایی پایرش بنيادین

پااژوهش حاضاار نشااان داد کااه آمااوزش گروه ای درمااان
طرحواره هيجانی بر باورهای فراشناختی (اطميناان شاناختی،

افراد ،به کار میرود .به این صورت که اجرای تكنيکهای

باورهای مثبت ،خودآگاهی شناختی ،کنتارلناپاایری و خطار

ذهنآگاهی از طریق افزایش انعطافپایری روانشناختی افراد،

افكار و نياز به کنترل افكار) در دانشاجویان دارای نشاانههاای

منجر به تسهيل فرایند پایرش هيجانها و ارتقای موجودیت

هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی تیثير دارد.

هشيار آنها شده و به آنها کمک میکند تا به جای بهکارگيری

این یافته با برخی از مطالعات پيشين که تیثير این رویكارد

راهبردهای مقابلهای ناکارآمد باورهای فراشناختی معيوب

درمااانی را باار سااایر متغيرهااای روانشااناختی نشااان دادهانااد

مانند فرونشانی ،به مشاهدهگری هيجانها و پایرش آنها

همراستا مایباشاد Ghadampour .و همكااران نشاان دادناد

بپردازند .فنون ذهنآگاهی همچنين با جهت دادن هدفمند

درمان طرحواره هيجانی باعث کاهش ميانگين نمرات نشاخوار

توجه به لحظه حال و پيش بردن تجربه در لحظه حال با

فكری پسرویادادی و اجتنااب شاناختی در داناشآماوزان باا

کنجكاوی ،گشودگی و پایرش را در برمیگيرد و باعث میشود

نشانگان بالينی هاراس اجتمااعی در مرحلاه پاسآزماون شاد

که افراد از تالش خود برای حفظ باورهای فراشناختی ناکارآمد

[ Morvaridi .]80نيز در پژوهش دیگری همسو با یافتههای

بكاهند و به جای آن بر تجربه اکنون خود توجه نمایند [.]89

این پژوهش ،نشان داد که طرحواره درماانی هيجاانی گروهای

پژوهش حاضر همچون هار پژوهشای باا محادودیتهاایی

موجب کاهش حساسيت هراسی ،افزایش نظمجاویی هيجاانی

روبرو بوده است .این مطالعاه تنهاا بار روی دانشاجویان شاهر

زنان مبتال به هراس اجتماعی در گروه آزمایش نسبت به گاروه

تبریز انجام شد .لاا قدرت تعميم یافتههای پاژوهش باه ساایر

کنترل میشود [.]81

نمونهها را کاهش میدهاد .از دیگار محادودیتهاای پاژوهش

درمانگر در طرحواره درمانی هيجانی ابتدا راهبردهای

میتاوان باه نموناهگياری هدفمناد و اساتفاده از طارح نيماه

مقابلهای ناکارآمد مانند باورهای فراشناختی منفی درباره خود

آزمایشی به جای استفاده از طرح تماام آزمایشای و همچناين

در هنگام مواجه با موقعيتهای اجتماعی را شناسایی میکند.

تک بعدی بودن ارزیابی متغيرهای پژوهش (برای مثال ،ارزیابی

سپس با بهکارگيری رویكرد پایرش هيجانها و ذهنآگاهی و

عالیم هراس اجتماعی صرفاً با یک ابزار) اشاره کرد .عدم انجاام

همچنين اعتبار بخشيدن به هيجانهای بيمار موجب کاهش

پيگيری نيز از جمله محدودیتهای اساسی این پاژوهش باود.

تالش فرد برای کنترل افكار ،حواس جسمی و هيجانهای

پيشنهاد میشود سایر محققان عالقمند به این حوزه ،موضاوع

هراسی میشود و با آموزش به بيمار برای اتخاذ موضعی به دور

مااورد بحااث در ایاان پااژوهش را در بااين دانشااجویان سااایر

از قواوت کردن هيجانها و مشاهده آنها به کاهش عالئم و

دانشگاههاا مطالعاه کنناد و از ساایر طارحهاای آزمایشای باا

نشانههای هراسی کمک میکند [ .]08در تنظيم طرحواره

نمونهگيری تصادفی استفاده نمایند .همچناين ،تایثير مداخلاه
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مورد بحث را پيگيری نمایند تاا ميازان ثباات نتاایج در طاول
 اسااتفاده از سااایر ابزارهااای، بااه عااالوه.زمااان مشااخص شااود

سهم نویسندگان

خودگزارشی و یا مصااحبه بارای گاردآوری اطالعاات توصايه

امور مربوط به گردآوری دادهها به عهده سعيد عبدالهيان و

.میشود

 علی.نگارش و تجزیه و تحليل دادهها به عهده اکبر رضایی بود
جليلی شيشوان اصالحات مقاله و نعيماه محاب باه شناساایی
نمونه متشكل از افاراد مباتال باه اخاتالل اضاطراب اجتمااعی

 با توجه به اینكه درمان طرحاواره هيجاانی بار:نتیجهگیری

.پرداخت و پيشآزمون را اجرا کرد

باورهای فراشناختی افراد دارای نشاانههاای هاراس اجتمااعی
 آموزش ایان رویكارد درماانی باه عناوان یاک روش،مؤثر بود
مداخلهای ماؤثر در کااهش باورهاای فراشاناختی دانشاجویان

تشکر و قدردانی

.بایستی توصيه میشود

این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسانده اول مصاوب
در دانشااگاه آزاد اسااالمی تبریااز بااا کااد اخااال بااه شااماره
 نویساندگان. میباشدIR.IAU.TABRIZ.REC.1399.019

تعارض منافع

بر خود الزم میبينند از کليه شرکتکنندگان در این پاژوهش

در ایاان پااژوهش هاايچگونااه تعااارض منااافعی توسااط

.تقدیر و تشكر به عمل آورند

.نویسندگان گزارش نشد
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Introduction: Metacognitive beliefs are associated with different forms of psychopathology in
social anxiety disorder, necessitating the need to provide psychological interventions to people with
social anxiety symptoms. This study aims to determine the effectiveness of group training of
emotional schema therapy on the metacognitive beliefs in students with social phobia symptoms in
Tabriz University of Medical Sciences.
Materials and Methods: The statistical population of this quasi-experimental research included all
students with a social phobia at Tabriz University of Medical Sciences in the academic year of
2019-2020. Among them, 30 students diagnosed with a social phobia disorder with a cut-off score
of 40 according to the Social Phobia Inventory of Connor et al. (2000) and the DSM-5 criteria were
selected by multistage cluster and purposive sampling methods; then, they were randomly assigned
to one experimental and one control group (15 people per group). All in two groups completed the
Wells & Cartwright-Hatton (2000) Metacognition Questionnaire. The experimental group
completed eight sessions of emotional schema therapy, while the control group received no
intervention; then, the questionnaire was again completed by both groups. The results were
analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance.
Results: The mean and standard deviation of metacognitive beliefs score in the pre-test stage were
not significantly different between the experimental group (67.20± 6.17) and the control group
(67.06±6 6.07); however, the mean and standard deviation of this score in the post-test between the
experimental group (45.60±4.35) and the control group (67.40±6 6.86) showed a significant
difference (p=0.001).
Conclusion: Since the effectiveness of emotional schema therapy in reducing metacognitive beliefs
in people with social anxiety symptoms is proved, it is recommended to be used in order to improve
the metacognitive beliefs of students with a social phobia at the University of Medical Sciences.
Keywords: Education, Emotional schema therapy, Metacognitive beliefs, Social phobia
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