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ها، سوگیری قضاوت و ی بر عالئم و نشانهآگاه ذهندرمان کاهش استرس مبتنی بر  ریتأث 

 اختالل اضطراب اجتماعی مبتالبهحساسیت اضطرابی زنان 

 2مینا طاهری فرد، *1مهری موالیی

 ی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانروانشناسدانشجوی دکتری  1
 ی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانروانشناسارشد  یکارشناس 2

 

 چکیده 

بنابراین، پژوهش  ؛است مؤنثزاترین اختالالت اضطرابی با شیوع باال در جنس اجتماعی یکی از شدیدترین و آسیباختالل اضطراب 
ها، سوگیری قضاوت و حساسیت اضطرابی در عالئم و نشانه آگاهی ذهناسترس مبتنی بر  تعیین تأثیر درمان کاهش باهدفحاضر 
پس آزمون با گروه کنترل -آزمونپیش روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح آن. شداختالل اضطراب اجتماعی انجام  مبتالبهزنان 

تمامی زنان از میان  به شیوه تصادفی ساده بودند که (نفر 15 کنترلگروه  ونفر  15گروه آزمایشی نفر ) 30کنندگان تعداد شرکت. بود
بالینی و آزمون سیاهه اضطراب اجتماعی )نمره برش  با استفاده از مصاحبه ،به مرکز خدمات جامع سالمت شهر اردبیل کنندهمراجعه

بودند. های اضطراب اجتماعی، مقیاس حساسیت اضطرابی و قضاوت اجتماعی پرسشنامه ابزار پژوهش شامل( جایگذاری شدند. 15
گروه آزمایش در  آگاهی ذهنکه درمان کاهش استرس مبتنی بر  ندچند متغیری نشان داد کوواریانستحلیل آمده دستهای بهیافته

اختالل اضطراب اجتماعی  مبتالبهها، سوگیری قضاوت و حساسیت اضطرابی زنان و نشانه عالئممقایسه با گروه کنترل در کاهش 
روش درمانی مناسب در بهزیستی  عنوانبهتواند می آگاهی ذهندهد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ها نشان مییافته بود.مؤثر 

 باشد. مؤثراختالل اضطراب اجتماعی  مبتالبهی بیماران و کیفیت زندگ

 ؛ سوگیری قضاوت؛ حساسیت اضطرابی؛ اختالل اضطراب اجتماعیآگاهی ذهنکاهش استرس مبتنی بر  :هاکلیدواژه

 

 

 مقدمه

این اختالل با سطوح درصد است.  12.1کننده روانشناختی با نرخ شیوع تمام عمری اختالل اضطراب اجتماعی یک اختالل شایع و تضعیف
 احساس حقارت، شرمندگی و انزوای اجتماعی مشخص است )کسلر، برگلوند، دملر، جین، مریکانگاس، اجتماعی،ن ترسکننده و مزمناتوان
الل نقش فرایندهای شناختی در بروز این اخت (.2013شیوع این اختالل در زنان باالتر است )انجمن روانپزشکی امریکا،  DSM-5(. طبق 2005

برآورد افراطی پیامدها یا  های قضاوت اجتماعی است. منظور از سوگیری قضاوت،(. یکی از این فرایندها، سوگیری2007مهمی دارند )هافمن،  
پیامد و  و بینی رخداد یک رویداد منفیشان از پیشهای ذهنیاحتمال وقوع رویدادهای منفی است. ادراک این بیماران از تهدید به وسیله قضاوت

(. به دلیل وجود این سوگیری در اضطراب اجتماعی، این بیماران  قضاوت بیش از حد منفی از 1394شود )بیرامی، رویداد تبیین میتنفر  از آن 
-ر سببهای مهم شناختی دشود. یکی دیگر از عاملگیری در این بیماران میهای اجتماعی دارند و این فرایند باعث مختل شدن تصمیمموقعیت

های قابل مشاهده های جسمانی، ترس از نشانهشناسی این اختالل، حساسیت اضطرابی است. این مولفه شامل ترس از احساسات بدنی و نگرانی
های اجتماعی بیشتر با اضطراب اجتماعی مرتبط است و در های اجتماعی و ترس از عدم کنترل شناختی است. عامل نگرانیعمومی و نگرانی

های منفی رویدادها در این بیماران به وجود آمدن اضطراب انتظاری کند. پیش بینیشناسی اختالل اضطراب اجتماعی نقش مهمی ایفا میسبب
شود. در تحقیقی  نشان داده شد که حساسیت اضطرابی تاثیرات قابل توجهی روی شده و منجر به پردازش انتخابی عالئم مرتبط با تهدید می

ابی از جمله اختالل اضطراب اجتماعی دارد و ارتباط معناداری بین این دو یافت شد )فرداینی سفلی، کارسازی،امامی عزت، اختالالت اضطر
 (.1394 بخشی پور و رودسری،

                                                           
    mehri.molaee@yahoo.com  نویسندۀ مسئول: پست الکترونیک  *
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درصد از این  40های مختلفی در کاهش عالئم این اختالل انجام شده است. علی رغم اثربخشی درمان شناختی رفتاری، تنها درمان
(. 1990( است )کابات زین، MBSR) های امیدبخش، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهییکی از درمان کنند.ان بهبودی پیدا میبیمار

MBSR این روش  های ذهن آگاهی است.های ذهن آگاهانه و تمرینمداخله روانی اجتماعی است که ترکیبی از اسکن بدنی، مراقبه و حرکت
های پذیرش، غیرقضاوتی هایی از طریق توجه متمرکز و نظارت کامل و ایجاد نگرشحال حاضر افکار، احساسات و حسمنجر به افزایش آگاهی 

(، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن 2010دهد. در فراتحلیل انجام شده توسط هافمن )بودن و کنجکاوی در مورد تجارب در حال انجام را می
-های روانپزشکی موثر بوده است ومخصوصا در بیماران اضطراب اجتماعی منجر به افزایش مهارتبیماریآگاهی در کاهش عالئم اضطرابی در 

پذیری آگاهی، تنظیم توجه، عزت نفس، کارکرد و کیفیت زندگی و همچنین کاهش دید منفی نسبت خود؛ اضطراب صفتی، واکنشهای ذهن
آگاهی شود. در تحقیق دیگری نیز با استفاده از درمان ذهن( می2017گراس،  و هیمبرگجزایری، هیجانی منفی، و افسردگی )گولدین، موریسون،

 (. 1395عیسی زادگان، )نوروزی، میکائیلی منیع و  و پذیرش عالئم اختالل اضطراب اجتماعی به طور موثر کاهش یافته بود
ارتباط با متغیرهای سوگیری قضاوت و حساسیت اضطرابی و ای بر این اختالل در با توجه به مطالب ذکر شده و کمبود مطالعات مداخله 

این درمان  تاثیرهای مربوط به افزایش رو به رشد کاربرد این روش درمانی در درمان اختالالت اضطرابی، پژوهش حاضر درصدد بررسی فرضیه
 بر سوگیری قضاوت و حساسیت اضطرابی زنان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی است.

 

 روش

  کنندگانشرکت
نفر به عنوان نمونه پژوهش از بین  30پس آزمون با گروه کنترل است. تعداد  -آزمونطرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش

و  15 ) افرادی که نمره کننده به مرکز خدمات جامع سالمت اردبیل و با استفاده از مصاحبه بالینی و آزمون سیاهه اضطراب اجتماعیزنان مراجعه
نفر نیز در گروه  15نفر در گروه آزمایشی و  15باالتر دریافت کرده بودند( به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس از بین افراد گروه نمونه 

 کنترل با استفاده از انتساب تصادفی واگذار شدند.

 ابزار
یاس؛ ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیکی است. روش سوال و دارای سه خرده مق 17( سیاهه اضطراب اجتماعی: این پرسشنامه شامل 1

نمره گذاری بدین صورت هست که افرادی که دارای آن ویژگی باشند نمره یک و در غیر این صورت نمره صفر دریافت می کنند. افرادی که 
در پژوهش حاضر اعتبار این ابزار با استفاده از روش باز آزمایی و روش آلفای کرونباخ  .و باالتر را کسب کنند دارای این اختالل هستند 15نمره 

 .(1389)لطفی،  به دست آمد 86/0و 83/0 به ترتیب
و برای ارزیابی میزان ترس از عالیم  1998: این پرسشنامه توسط تیلور و کاکس در سال حساسیت اضطرابی تجدیدنظر شده پرسشنامه( 2

تا  0) ای لیکرتمقیاس پنج درجه آیتم می باشد که به صورت 16ضطراب طراحی شده است. پرسشنامه حساسیت اضطرابی دارای و پیامدهای ا
، این عقیده را که احساسات اضطرابی به صورت ناخوشایند تجربه شده و توان منتهی شدن به پیامد آسیب زا را آیتمهر ( نمره گذاری می شود. 5

، باز آزمایی و دو نیمه کردن به ترتیب آلفای کرونباخی ایرانی براساس سه روش در نمونه اعتبار این پرسشنامهکند. دارد، منعکس می
 (.1386 محمدی، گودرزی، میرجعفری، منش، مرادی)گزارش شده است  93/0، 97/0،95/0

آیتم  در  11بر گرفته شده از مقیاس قضاوت موقعیتی است. در این مقیاس پاسخ دهندگان به  : این مقیاسمقیاس قضاوت اجتماعی( 3
 43/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  در یک فراتحلیلاعتبار این مقیاس  .دهنداز خیلی بی اثر تا خیلی موثر پاسخ می ایدرجه 5یک مقیاس 

 .(1389، لطفی)گزارش شده است  94/0 تا

 اجراشیوه 
کنندگان، این اطمینان داده شد که تمامی مطالب ارائه شده در بعد از جلسه توجیهی و تکمیل فرم موافقت و رضایت آگاهانه به شرکت 

های داشتن اضطراب اجتماعی، عدم استفاده از درمان های انتخاب افراد شامل:جلسات درمانی و نتایج پرسشنامه محرمانه خواهد بود. مالک
-جلسه کاهش استرس مبتنی بر ذهن 8اختی یا دارودرمانی، و نداشتن اختالالت روانشناختی دیگر بود. سپس پیش آزمون ها گرفته شد و روانشن

آزمون اجرا گردید. خالصه جلسات آگاهی بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. گروه کنترل در طول این مدت در لیست انتظار بودند. در نهایت پس
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های بدنی، توجه به نحوه تنفس و آگاهی از آن و در آگاهی، توجه به اسکنصورت بود؛ جلسات اول تا چهارم بر تعریف  مدل ذهن درمانی بدین
 آگاهی و مراقبه، توجه به افکار و پذیرش آنها متمرکز بود. های ذهنجلسات پنجم تا هشتم بر  بر تمرین

 

 نتایج

 دهد. در دو گروه را نشان میو سوگیری قضاوت حساسیت اضطرابی  تیانگین و انحراف استاندارد نمرام 1جدول 

 
 1جدول 
 متغیرهای پژوهش هایشاخص

 پس آزمون پیش آزمون گروه ها متغیر

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  

 47/1 78/19 56/2 32/28 آزمایش حساسیت اضطرابی
 36/2 43/28 45/2 67/30 کنترل 

 56/1 24/18 78/2 43/23 آزمایش سوگیری قضاوت
 83/2 57/27 80/2 35/26 کنترل 

 آزمون حساسیت اضطرابیهای تعدیل شده پسآزمون، بین میانگینپس از کنترل نمرات پیش ، در تحلیل کوواریانس،2مطابق نتایج جدول
(01/0  =p (1و27= )76/23؛F) و سوگیری قضاوت(01/0  =p (1و27)= 76/64؛F) داری وجود و گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادرمان در د

آگاهی، میزان سوگیری قضاوت و حساسیت اضطرابی گروه آزمایش را گیری کرد که کاهش استرس مبتنی بر ذهنتوان این گونه نتیجهدارد. می
 آزمون کاهش داده است.در مرحله پسنسبت به گروه کنترل، 

 2جدول 
 بر حساسیت اضطرابی و سوگیری قضاوت MBSRنتایج تحلیل کواریانس مربوط به اثربخشی 

 SS df MS F p  متغیر

 <001/0 76/23 86/14357 1 86/14357 گروه حساسیت اضطرابی

   18/547 27 24/15432 خطا 
    30 130/43651 کل 

 <001/0 76/64 86/13876 1 86/13876 گروه سوگیری قضاوت

   18/435 27 56/14567 خطا 
    30 20/54612 کل 

 

 بحث 

آگاهی بر کاهش عالئم، سوگیری قضاوت و حساسیت اضطرابی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن تاثیرپژوهش حاضر با هدف تعیین 
حساسیت اضطرابی در این بیماران زنان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی انجام شد. نتیجه اول پژوهش حاضر بیانگر اثربخشی درمان مذکور بر 

( همسو است. در این روش تغییرات شاختی )ارزیابی 2016نیال، هولت، دیتزن، آگوالرراب ) ( و2017) گولدین و همکاران بود. این یافته با نتایج
آگاهی، ذهنکند. آموزش ی میبینایجاد شده، کاهش عالئم در اختالل اضطراب اجتماعی را پیش آگاهانه(های ذهننگرش مجدد، موفقیت و

های روزانه، تمرکز بر در تمرین .آیندپی انحراف توجه بر روی تنفس، به وجود می شامل تمرکز توجه بر تنفس و رهاکردن افکاری است که در

زیرنظرگرفتن دائم و بدون قضاوت (، 1990) زینرود. طبق نظر کاباتمی به کار "اینجاواکنون " تنفس به منظور تغییر کانون توجه به سوی
های های هیجانی گردد که معموالً توسط نشانهتواند باعث کاهش واکنشهای مربوط به اضطراب، بدون سعی در فرار یا اجتناب از آنها میحس
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به استرس و کاهش حساسیت ای سازگارانه بودن از افکار و احساسات خود به عنوان پاسخ مقابله اساسا، آگاه .شونداضطراب برانگیخته می

ها منجر به کاهش ارزیابی منفی از تجارب دردناک و متعاقبا اضطرابی تاثیر گذار است. همچنین، آگاه بودن از تجارب گذرای خود، و ادراک
 شود. های دیگران میکاهش اثرات منفی ارزیابی

ویژگی نگرش به دور از قضاوت شود. سوگیری قضاوت میآگاهی باعث کاهش همچنین نتایج نشان داد کاهش استرس مبتنی بر ذهن
زا با روشی غیرقضاوتی باعث شود. پذیرش تجارب استرسمنجر به کاهش سوگیری قضاوت در این بیماران میاین روش درمانی توام با پذیرش 

تری نسبت به ( و به نگرش مثبت2016و همکاران،  آوری باالیی از خود نشان داده )نیلهای دیگران، تابشود تا این افراد در مقابل ارزیابیمی
های دیگران دست یابند و سوگیری در قضاوتشان کاهش یابد. همچنین به دلیل توجه به تجربه کنونی و پذیرا بودن نسبت به نظرات و ارزیابی

کند و باعث که فرد درگیر آن گردد، فراهم میاحساسات و هیجانات را بدون آنامکان بازشناسی غیرقضاوتی افکار،  این تجربه در این درمان،
 شود. کاهش سوگیری قضاوت می

ها بنابراین در تعمیم نتایج این پژوهش به سایر گروه های پژوهش حاضر است،منحصر بودن نمونه پژوهشی به زنان از جمله محدودیت
ی در مردان نیز انجام گیرد. با توجه به اثربخش بودن این روش درمانی هایشود در آینده پژوهشباید جانب احتیاط را رعایت کرد، لذا پیشنهاد می

شود این در کاهش عالئم، سوگیری قضاوت و حساسیت اضطرابی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی، پیشنهاد می
 از افراد اجرا گردد. روش به صورت پکیج درمانی در تمامی مراکز خدمات جامع سالمت برای این گروه 
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