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بررسی تأثیر درمان فراشناختی بر اضطراب اجتماعی و سالمت 

 اجتماعی دانشجویان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی

7مجید صفاری نیا، 5زهرا سلگی
 

 

کمی  و کیفی  روابط اجتماعی ارتباط نزدیکی باا  . روابط اجتماعی یک عنصر حیاتی در زندگی انسان هاس 

، 3لریگاو و راجارز  ، باشد )تلو می کلیدی مرتبط با سالمتیی  نوان یک مؤلف مر  و میر دارد و افزایش آن ب  ع

با همساالنش رواباط  ، مورد تأیید والدین باشد، ارزشمند باشد، گون  ما نیاز دارد تا دوس  داشت  شود. (5183

یازی  زوج مطلوب را ب  خود جذب کند و در انواع روابط اجتماعی با  طاور موفقیا  آم   ، حمایتی برقرار کند

حالا  غیار   . هراساند  مای  ب  طور طبیعیاز ارزشیابی منفای همنوعاان خاود   ها  نتیج  این ک  انسان. حضور یابد

از یاک دیادگاه   . اسا   (SAD) 1انطباقی این ترس و نگرانی تکاملی و انطباقی اخاتالل اضاطراب اجتمااعی   

کا  او را در معارض خطار     تکاملی اضطراب اجتماعی نقش مهمی را در بازداری فرد از عمل کردن ب  طریقی

، )هادمن اند  و لذا آن را ترس از طرد شدن توصیف کرده، کند می اجتماعی قرار دهد ایفای  طرد شدن از جامع 

 .  (5183، 2استونکل و مورتبر ، استروم

آورد و بر کارکرد  می را در مراحل مختلف زندگی فرد پدیدای  اختالل اضطراب اجتماعی مشکالت عدیده

، 5183، 1ارالاپ دمیار و اویساال   ، کاراساتین ، دمیار گاذارد )  می شغلی و اجتماعی وی تأثیر، یلیتحص، جسمی

برخالف سایر اختالالت اضطرابی ک  در آنها فرد قادر با  اجتنااب ورزیادن از    . (5185، 3سارور و بیدل، ونگ

 جتمااعی مواجا   اهاایی   اضطراب آور اس  افراد دچار اضطراب اجتماعی ب  اجباار باا موقعیا    های  موقعی 

برناد   مای  کنند و کیفی  زندگی شان را تحلیل می شوند ک  واکنش اضطرابی آنها را ب  طور روزمره تحریک می

آندریسان و  ، ثورسان ، ملی، ؛ روم 5183، اوروئ  و هانکین، کالوت ؛5183، 1کامارا و هانکین، اوروئ ، )کالوت

 ک  از مطالعات اضطراب اجتماعی برداش ای  أل مهمترین مس. (5185، و همکاران 81؛ سونگ5185، 9روزبر 

                                                           
 Zahrasolgi22@yahoo.com نور پیام دانشگاه روانشناسی گروه استادیار - 8
 m.saffarinia@yahoo.com نور پیام دانشگاه روانشناسی هگرو دانشیار - 5

3- Teo, Lerrigo& Rogers 

4- Social Anxiety Disorder 

5- Hedman, Strom, Stunkel&Mortberg 

6- Demir, Karacetin, EralpDemir&Uysal 

7- Wong, Sarver &Beidel 

6-Calvete, arue, Cámara&Hankin 
9-Romm, Melle, Thoresen,Andreassen&Rossberg 

8-Sung 
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اخیر حج؟ زیاد تحقیقات ب  عمل ی  در دو ده . شود اهمی  قابل توج  تشخیص و درمان زودهنگام اس  می

لاذا هادف از   . آمده منجر ب  ابداع راهبردهای درمانی مؤثری برای درمان این اختالل تضعیف کننده شده اس 

ثیر درمان فراشناختی بر اضطراب اجتمااعی و ساالم  اجتمااعی دانشاجویان     انجام پژوهش حاضر بررسی تأ

 .  باشد می مبتال ب  اختالل اضطراب اجتماعی

 

 روش

 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعا  آمااری   . باشاد  مای  طرح این پژوهش نیم  آزمایشی و از نوع پیش آزمون ا پ  آزمون با گاروه گاواه   

گیاری   نمونا   در این پژوهش از روش. پیام نور کرمانشاه بودند دانشگاهپژوهش حاضر دانشجویان کارشناسی 

نفار از افاراد داوطلاب مباتال با  اخاتالل        11با در نظر گرفتن احتمال اف  آزماودنی هاا  . هدفمند استفاده شد

 اضطراب اجتماعی مراجع  کننده ب  مراکز مشاوره دانشگاه پیام نور شهر کرمانشاه ک  همگی دختر بودند و با  

فراخوان محقق در مورد درمان عالئ؟ اضطراب اجتماعی پاسخ دادناد انتخااب و با  صاورت تصاادفی در دو      

 .  نفر( قرار گرفتند 51و گواه ) نفر( 51گروه آزمایشی)

 

 ابزار

ای  گونا   با   ایان مصااحب   : IVDSM- (SCID)در  8محور یاک های  مصاحب  بالینی ساختار یافت  برای اختالل

ب  نقل ، 5115تران و هاگا ). روانی ساخت  شده اس های  شود و برای تشخیص اختالل می مانعطاف پذیر انجا

گازارش   SCIDبارای  ها  را ب  عنوان ضریب پایایی بین ارزیاب 1خ11( ضریب پایایی 5111، از تران و اسمی 

 1خ31پای بااالی  ( ضریب کا8311برای پایایی نسخ  فارسی این ابزار در پژوهش امینی و همکاران ). کرده اند

 .  گزارش شده اس 

( با   5111و همکااران )  3این پرسشنام  ک  نخستین بار توساط کاانور  : (SPI) 5پرسشنام  هراس اجتماعی

ماده ایس  کا  دارای سا  مقیااس     83یک مقیاس خود سنجی  منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهی  گردیده

مااده( اسا  و در آن هار مااده بار اسااس        1یزیولوژیک )ماده( و ناراحتی ف 3اجتناب )، ماده( 1فرعی ترس) 

 = خیلی زیاد( درج  بندی1، = زیاد3، = تا اندازه ای5، = ک؟8، = ب  هی  وج  1)ای  مقیاس لیکرت پنج درج 

اعتبار آن باا روش  . این پرسشنام  از اعتبار و روایی باالیی برخوردار اس . (5111، شود )کانور و همکاران می

بوده و ضاریب همساانی    1خ19تا  1خ31با تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی برابر با های  در گروهبازآزمایی 

، 1خ19فرعی تارس  های  گزارش شده اس  و برای مقیاس 1خ91درونی آن )ضریب آلفا( در یک گروه بهنجار 

 .  گزارش شده اس  1خ11و ناراحتی فیزیولوژیکی  1خ98اجتناب 

                                                           
1- Structured Clinical Interview for DSM- IV axis Ι disorders 

2 - Social Phobia Inventory 

3- Connor 
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کا   ای  این ابزار ب  منظور سنجش چناد عنصار فراشاناختی خصیصا     : (MCQ-30) 8پرسشنام  فراشناخ 

 31طراحای شاده اسا  و شاامل     ، برخی از آنها نقش محوری در مدل فراشناختی اختالل روانشناختی دارناد 

باورهای مثبا    -1: کند می فراشناختی زیر را در پنج مقیاس جداگان  اندازه گیریهای  باشد ک  حیط  می گوی 

اطمیناان   -3، باورهای منفی درباره نگرانی ک  با کنترل ناپذیری و خطر در ارتباط هستند -5، رانیی نگدرباره

هاای   ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیااس . خودآگاهی شناختی -2نیاز ب  کنترل افکار و  -1، شناختی ضعیف

در ایاران  . (5111، ونهاات  -گسترده اس  )ولز و کارترای  1خ93تا  1خ35از  (MCQ-30) پرسشام  فراشناختی

حااکی از اعتباار    1خ91تاا   1خ33آن باین  هاای   و خارده مقیااس   1خ95نیز ضریب همسانی درونی کل مقیااس  

 .  (8398، باشد )بهادری و همکاران می آنهای  مطلوب کل خرده مقیاس

 

 شیوه گردآوری داده ها

  شاد کا  در یاک جلسا  تاوجیهی      دو گروه خواستهای  از آزمودنی، نهایی پژوهشهای  بعد از انتخاب گروه

با  منظاور رعایا  مساائل اخالقای از مراجعاان       ، در این جلس  ضمن تشریح اهداف پاژوهش . شرک  کنند

. نتیج  پژوهش بدون ذکار ناام گازارش شاود    ، رضای  کتبی گرفت  شد ک  در قبال ارائ  خدمات روانشناختی

همچنین با آگااهی دادن با    . اختیار کامل داشتند، الزم ب  ذکر اس  ک  مراجعان برای امضای این رضای  نام 

از آنها درخواسا   ، گروه کنترل در زمین  ضرورت دریاف  درمان در پایان اجرای طرح پژوهشیهای  آزمودنی

ورود بیماران ب  پاژوهش عباارت   های  مالک. شد برای دریاف  کمک ب  مراکز مشاوره دانشگاه مراجع  نمایند

عدم دریاف  هی  گون  درمان )حاداقل یاک   ، تشخیصی اختالل اضطراب اجتماعیی ها داشتن مالک: بودند از

سن )داشاتن حاداقل   ، عدم وجود سایر اختالالت روانی و نداشتن سوء مصرف مواد، ماه قبل از انجام پژهش(

 .  سال( 52و حداکثر  83

باالینی چناد   پرسشانام   ، ب  منظور اینک  مشخص شود شرک  کنندگان اختالل شخصایتی شادید ندارناد   

منظاور از اخاتالل شخصای     . بر روی آنها اجارا شاد   (5112، 3( )میلون و گروسمنMCMI) 5محوری میلون

عالوه بر این کساانی کا    . اسکیزوتایپ و پارانوئید اس ، شدید طبق نظر میلون اختالل شخصی  شدید مرزی

پا  از انتخااب نمونا  واجاد     . دندبود از پژوهش کنار گذاشت  شا  11نمره نرخ پای  آنها بیشتر از  MCMIدر 

جلس  هفتگی بارای شارک     81شرایط درمان فراشناختی بر اساس مدل درمانی ولز ب  شیوه گروهی ب  مدت 

 .  کنندگان انجام گرف 

 

 

 

                                                           
1- Metacognition Questionnaire 

2- Millon Clinical Multiaxial Inventory 

3- Grossman 
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 نتایج

بین متغیرهاای وابسات  )اضاطراب اجتمااعی و      تأثیر درمان فراشناختی بر تعامل، برای بررسی فرضی  پژوهش

مفروض  نرمال باودن  . با کمک تحلیل چندگان  کوواریان )مانکوا( مورد آزمون قرار گرف  سالم  اجتماعی(

 . برای این آزمون برقرار بود

 
 چند متغیری تحلیل مانکوواهای  آزمون. 5جدول 

 

جدول فوق نتایج آزمون مانکوا را برای اثر درمان انجام شده بر متغیرهای اضاطراب اجتمااعی و ساالم     

اضطراب اجتماعی و ساالم  اجتمااعی در پا  آزماون با        در این آزمون متغیرهای. دهد می اجتماعی نشان

آمااره  . عنوان متغیرهای وابست  و مقادیر آنها در پیش آزمون ب  عنوان متغیرهای همراه در نظر گرفت  شاده اناد  

آماره ویلک  الندا اس  ک  اثر متغیرهای مستقل و همراه را بر متغیرهاای وابسات  با  صاورت     ، مورد استفاده

پیش آزماون شاامل اضاطراب اجتمااعی و     های  با توج  ب  سطوح معناداری ک  برای مؤلف . جدسن می همزمان

رابط  خطی چندگان  بین این متغیرهاای هماراه   ، ب  دس  آمده اس  1خ12سالم  اجتماعی کوچکتر از سطح 

 .  کند می را با متغیرهای وابست  تأیید

( و 8293خ312ب  دس  آماده )  Fا توج  ب  مقدار ب: آید می نتیج  اصلی در ردیف مربوط ب  گروه ب  دس 

کاوچکتر   1خ12( از مقدار خطاپذیری 1خ118و این ک  سطح معناداری مربوط ب  گروه ) 59و  3درجات آزادی 

متغیرهاای اضاطراب اجتمااعی و ساالم      ، شود ک  پ  از تعدیل اثارات پایش آزماون    می نتیج ، بوده اس 

ت معناداری بین گروههای فراشناختی و کنترل در پا  آزماون باوده    اجتماعی ب  صورت همزمان دارای تفاو

ب  عبارت دیگر در مجموع درمان فراشناختی بر متغیرهای اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی ب  طاور  . اند

ارتبااط بسایار قاوی باین درماان      دهناده   نشان (1خ991مقدار مجذور ایتا ). همزمان تأثیر معناداری داشت  اس 

 .  ی با متغیرهای اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی اس فراشناخت

 
  

 منبع
 ویلک  الندا

(Wilks’ Lambda) 
F df1 df2 p 5η 

 18112 18118 598111 38111 188338 18832 اضطراب اجتماعی )پیش آزمون(

 18919 18118 598111 38111 918111 18198 سالم  اجتماعی )پیش آزمون(

 18991 18118 598111 38111 82938312 18111 گروه
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 تحلیل اثرات بین متغیرها. 7جدول 

 منبع
متغیر وابست )پ  

 آزمون(

مجموع  IIIنوع 

 مجذورات
df میانگین مجذورات F Sig. 5η 

 گروه
 9318381 51128113 8 51128113 اضطراب اجتماعی

1811

8 
18919 

 18218 218131 8 218131 سالم  اجتماعی
1818

1 
18832 

 خطا
    58951 38 988158 اضطراب اجتماعی

 5118211 سالم  اجتماعی
 

38 18113    

 

بارای هار دو متغیار وابسات  در پا  آزماون       ، دهد ک  تأثیر متغیرمستقل گاروه  می نتایج جدول فوق نشان

دین معناسا  کا  باین    ایان با  . (> .1Sigخ12)اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی( معناادار باوده اسا  )   

از نظر اثرات همزمان متغیرهای وابست  در پ  آزمون با در نظار گارفتن   ، درمان فراشناختی و کنترلهای  گروه

ب  عبارت دیگر آموزش درمان فراشناختی انجام . تفاوت معناداری وجود دارد، اثرات تعدیل کننده پیش آزمون

متغیرهای وابست  اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی باوده  دارای اثرات معناداری بر ها  شده روی آزمودنی

 . گردد می بدین ترتیب فرضی  پژوهش تأیید. اس 

 
 تعدیل شده متغیرهای وابسته در پس آزمونهای  میانگین. 9جدول

 خطای معیار میانگین گروه متغیر
 92فاصل  اطمینان 

 حد باال حد پایین

 اضطراب اجتماعی
 388535 598251 18181 318339 فراشناختی

 198512 138298 18391 118391 کنترل

 سالم  اجتماعی

 118113 238311 18381 298553 فراشناختی

 218132 228382 18133 218192 کنترل

 188112 398913 18158 118111 کنترل

 

ر کمکای )پایش   تعدیل شده متغیرهای وابست  در پ  آزمون را با حذف اثر متغیا های  جدول فوق میانگین

سازد کا  میاانگین تعادیل شادۀ اضاطراب       می جدول فوق آشکارهای  مقایس  میانگین. دهد می نشان، آزمون(

اجتماعی در گروه فراشناختی کامالً پایین تر از حدود اطمینان گروه کنترل قرار داشت  و باتوجا  با  معنای دار    

اعی در اثر درمان فراشاناختی کااهش معنااداری    توان نتیج  گرف  ک  اضطراب اجتم ، میشدن آزمون مانکووا

برای متغیر سالم  اجتماعی نیز میانگین تعدیل شده در گروه فراشاناختی کاامالً بااالتر از حادود     . یافت  اس 

توان نتیج  گرف  ک  ساالم    ، میاطمینان گروه کنترل قرار گرفت  و با توج  ب  معنی دار شدن آزمون مانکووا

 .  ان نیز در اثر درمان فراشناختی افزایش معناداری یافت  اس اجتماعی شرک  کنندگ
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 بحث و نتیجه گیری

ی نتایج تحلیل چندگان  کوواریان  ب  منظور بررسی تأثیر درمان فراشناختی بر تعامل باین متغیرهاای وابسات    

متغیرهاای  اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی نشان داد ک  گروه آزمون پ  از تعدیل اثرات پیش آزماون   

فراشناختی و های  اضطراب اجتماعی و سالم  اجتماعی ب  صورت همزمان دارای تفاوت معناداری بین گروه

ب  عبارتی اضطراب اجتماعی در اثر درمان فراشناختی کاهش معناداری یافتا  و  . کنترل در پ  آزمون بوده اند

نتایج این پاژوهش در بعاد اضاطراب    .   اس سالم  اجتماعی در اثر درمان فراشناختی افزایش معناداری یافت

رپای و همکااران   ، (5181(؛ هاپیا  و همکااران )  5181کاوکرتز و همکااران )  های  اجتماعی با نتایج پژوهش

ساایر و هاافمن   ، بارد ، (5185کارلبریناگ و همکااران )  ، (5185توسچن ا کاافیر و هنریچاز )   ، کلی، (5183)

( 5188ویکااز و ساوسااتیانووا )، کاشاادان، (5181و همکاااران ) هاکاماتااا، (5188هااالیون و روساایو )، (5185)

 . همخوانی دارد

ناوین  های  توان بیان کرد ک  درمان فراشناختی بر مبنای مدل فراشناختی ولز از شیوه می در تبیین این نتایج

ب  نظری  شناختی شکل گرفت  اس  و های  غیر دارویی اس  ک  جه  تبدیل و برطرف کردن خالءهای  درمان

اناد،   بک و یاناگ در نظریا  شاناختی بار آنهاا تأکیاد کارده       ، ک  الی هایی  بیان واضح تر باورها و طرح واره

را شاکل داده و خاود   ای  مقابل های  ارزیابی و پاسخی  فراشناختی باشند ک  توج  ب  شیوههایی  توانند عامل می

ی موجب تعمیق درمان شده و ب  متخصصاان  این رویکرد بالین. گردند می باعث افزایش باورهای منفی عمومی

افکارشان را شکل دهند و با   ، متفاوتای  کند تا ب  بیمارانشان آموزش دهند ک  بتوانند با شیوه می بالینی کمک

شود تغییر دهناد   می ناسازگار را ک  باعث افزایش این باورهاهای  فراشناخ ، جای چالش با باورهای ناکارآمد

 .  (5119، )ولز

باا توجا  با  اینکا      . انجامد می فراشناختی با بهره گیری از راهکارهای متفاوت ب  بهبود این باورها درمان

شاود کا     مای  با تسهیل تغییر افکار باعث، درمان فراشناختی با افکار و باورها و آگاهی از افکار سرو کار دارد

کا   اناد   نشاان داده هاا   پاژوهش . یابد می هشافراد نیاز ب  کنترل افکار را احساس نکنند و ب  تدریج این نیاز کا

ی  زیارا فکار نکاردن دربااره    ، تواند تالش مؤثری برای قطاع پاردازش نگرانای باشاد     می کنترل فکر ب  ندرت

آگااهی بیمااران از   . شاود  مای  موضوعات نگران کننده و سرکوب کردن فکر موجب افزایش فکر نگران کننده

جای گازین در بهباود   ای  مقابل های  برای کنترل افکار و آموزش شیوهناکارآمدی استفاده از چنین راهبردهایی 

 .  (5181، ویزلی و مندل، پاپاجورجیو، کینگ، ولفورد، این باور مؤثر اس  )ولز
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