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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی «اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی
و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا» بود .طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون ـ
پسآزمون با گروه کنترل نابرابر و پیگیری بعد از یک ماه بود .بدین منظور با استفاده از نمونهگیری در دسترس
از کلیه دختران سخت شنوای کانون ناشنوایان شهر مشهد ،در محدوده سنی  66ـ  5۱سال با استفاده از
پرسشنامههای اضطراب اجتماعی کانور ) (SPINو پیامدهای رویدادهای منفی اجتماعی ) 59 (CNSEQنفر
انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه  ۱نفر) جایگزین شدند .در این روش،
گروه آزمایش به مدت  ۱جلسه ،تحت درمان شناختی -رفتاری گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه
درمانی دریافت نکردند .در پایان برای تحلیل دادهها ،از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .نتایج پژوهش
نشان داد که درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی ،بر اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی
(خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی منفی توسط دیگران) دختران سخت شنوا تأثیر معنیداری دارد
( .)p>1/15اثربخشی برنامه مداخلهای بر اضطراب اجتماعی و خودارزیابی منفی در طول زمان پایدار بود ولی
در کارایی بلندمدت بر ادراک ارزیابی توسط دیگران موفق نبود.

واژگان کلیدی :درمان شناختی -رفتاری گروهی ،اضطراب اجتماعی ،ارزیابی شناختی منفی،
سخت شنوا
 .5کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نیشابورfahime.rezaie2@gmail.com ،
 .6استادیار روانشناسی بالینی ،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
amirime@Mums.ac.ir
 .3دکترای تخصصی روانشناسی بالینی ،انستیتو روانپزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
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مقدمه
ناشنوایی 5یک مشکل شایع جهانی است که بهشدت کیفیت زندگی فرد را تهدید میکند
(یوجین و همکاران .)6155 ،6امروزه  391میلیون نفر ( 36۱میلیون بزرگسال و  36میلیون
کودک) معادل  ٪1مردم در سراسر دنیا کاهش شنوایی ناتوانکننده دارند و کاهش شنوایی
ناتوانکننده ،عبارت است از کاهش شنوایی بیش از  41دسیبل در بزرگساالن و 31
دسیبل در کودکان (سازمان بهداشت جهانی .)6153 ،3کاهش شنوایی میتواند باعث
مشکالت مادامالعمر و حتی تهدیدکننده حیات شود (سازمان بهداشت جهانی.)6156 ،
پژوهشگران در پژوهش بر روی ناشنوایان به این نتیجه رسیدند که چون افراد ناشنوا به
نشانههای دیداری بیشتر توجه میکنند ممکن است بیشتر منزوی گردند ازآنجاییکه این افراد
برای برقراری ارتباط به چهره ،لبها و دستهای فرد شنوا خیره میشوند و از حرکات بیانگر
و زبان بدنی بیشتر استفاده میکنند بیتوجهی به این عالئم رفتاری بهتدریج آنان را مضطرب
و منزوی میگرداند (ورنون.)6115 ،4
با توجه به اینکه انزوای اجتماعی ارتباط زیادی با بیماریهای روانی ازجمله اختالل
اضطراب اجتماعی 1دارد (ملتزر ،ببینگتون ،دنیس ،جنکینز ،مک منوس ،بروها )6153 ،9و
اختالالت شنوایی اثرات خود را بهصورت واکنشهای مختلف در زمینههای گوناگون بروز
میدهند و یکی از این پیامدها میتواند اختالل اضطراب اجتماعی باشد ،لذا اهمیت درمان
این اختالل در افراد دارای نقص شنوایی ضرورت مییابد .اضطراب اجتماعی یکی از
رایجترین اختالالت اضطرابی (داریمپل و زیمرمن )6155 ،7و سومین اختالل شایع
روانپزشکی بعد از افسردگی اساسی و الکلیسم است (بوگل و همکاران .)6151 ،۱این

1. deafness
2. Yuchen & et al
3. world health organization
4. Vernon
5. socail anxiety disorder
6. Meltzer, Bebbington, Dennis, Jenkins, McManus & Brugha
7. Dalrymple & Zimmerman,
8. bogel & et al

اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب ...

321

اختالل در زنان شایعتر (مکلین ،اسنانی ،لیتز و هافمن )6155 ،5بوده و بیشترین میزان در میان
جوانان سنین  66-5۱سال است (بارلو و دوراند )6155 ،6و میزان شیوع آن در طول عمر 53
درصد گزارش است (الکوزی ،کوپر و کرس ول.)6154 ،3
در ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 4نام این اختالل فوبیای
اجتماعی و نام فرعی آن را اختالل اضطراب اجتماعی در نظر گرفته شدند اما ویرایش پنجم
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی نام اصلی این اختالل را اضطراب اجتماعی
در نظر گرفته است زیرا مشکالت به وجود آمده در اثر آنها ،در مقایسه با سایر فوبیاها،
معموالً فراگیرتر هستند و در فعالیتهای عادی فرد نابسامانی بیشتری به وجود میآورند
(گنجی . )5366 ،اختالل اضطراب اجتماعی ترس مشخص و ثابت از شرمنده شدن یا مورد
ارزیابی منفی قرار گرفتن در موقعیتهای اجتماعی یا هنگام انجام فعالیتی در حضور دیگران
است (سادوک و سادوک.)6117 ،
طبق نظر کالرک و بک )6151( 1عامل اصلی که در پایداری اختالل اضطراب اجتماعی
دخیل است این حقیقت است که افراد مبتال از موقعیتهای اجتماعی اجتناب میکنند و
درنتیجه اغلب شانس خود را برای یادگیری این نکته از دست میدهند که این موقعیتها به
تهدیدکنندگی که آنها تصور میکنند ،نیست .در اختالل اضطراب اجتماعی وارسی و
مشاهده زیاد خود باعث نوعی استدالل یا استدالل بدون نتیجه میشود بنابراین این افراد فرض
میکنند که دیگران نیز باید آنچه را که آنها احساس میکنند مشاهده کنند .این نوع پردازش
کردن خود بهعنوان یک شیء اجتماعی 9منفی ،یک مفهوم کلیدی در مدل کالرک و ولز
است که در آن افراد با فوبی اجتماعی در سیستمی با فضای بسته و محدود در نظر گرفته
میشوند که بیشتر شواهد موجود برای تماسهایشان را خودشان به وجود آوردهاند و شواهد
تأیید نشده (مثل پاسخهای افراد دیگر) نادیده گرفته میشود .ازاینرو ،دارای تفکر منفی که
1. McLean, Asnaani, Litz & Hofmann
2. Barlow & Durand
3. Alkozei, Cooper & Creswell
)4. diagnostic and statistical manual (dsm
5. Clark & Beck
6. object social
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منبع آن خود فرد است ،هستند و این تفکر با عملکرد فرد تداخل دارد .درنتیجه فرد از مشاهده
اطالعات خارجی که ممکن است این افکار و احساسات را رد کند جلوگیری میکند (فوجی
و همکاران)6153 ،5؛ بنابراین تصور این عده بر این است که مدام تحت نظر قرار دارند و از
اینکه دیگران آنها را طرد کنند ،میترسند و این باعث میشود دچار اضطراب عملکرد
شوند و متقابالً از وضعیتهای اجتماعی اجتناب ورزند (فروگات6113 ،؛ ترجمه فیروز بخت،
.)53۱7
اگرچه شواهد موجود از عوامل مختلفی ،همچون عوامل ژنتیکی ،عوامل محیطی،
یادگیری گذشته ،نقص مهارتهای اجتماعی و غیره بهعنوان عاملهای زمینهساز در
شکلگیری و تحول اضطراب اجتماعی یاد میکنند ،اما مدلهای شناختی رفتاری از اختالل
اضطراب اجتماعی نشان میدهد که اختالل و صدمه در فرایند پردازش اطالعات اجتماعی
تأثیر قابلتوجهی در حفظ و نگهداری اختالل اضطرابی دارد (همیبرگ ،بروزویچ و رپی،6
.)6154
امروزه پژوهشگران توانستهاند سوگیریهای شناختی مختلفی را در افراد مضطرب
شناسایی کنند .یکی از این سوگیریها ،سوگیری تفسیر (تعبیر) است .تفسیر نیز مرحلهای از
پردازش اطالعات است که طی آن اطالعات خاصی مورد ارزیابی قرار میگیرد .سوگیری
تفسیر 3زمانی رخ میدهد که انتخابهای پردازشی رقیب وجود دارد این حالت شامل یک
ارزیابی مرتبط و یک ارزیابی غیر مرتبط یا تهدید است .بازنمایی بازداری شده و بازنمایی
برجسته شده منابع توجه را مورداستفاده قرار میدهند و نتیجه بهوسیله ارزیابی تهدید و
سازگارهای باال و پایین تعیین میشود .در مورد افراد مضطرب سوگیری تفسیر و تفسیرهای
مرتبط با تهدیدی برجسته بوده و بیشترین منابع پردازشی را مورداستفاده قرار میدهد (باراک،
انسس و فوکس .)6156 ،4چون آنان در رویارویی با موقعیتهای اجتماعی تازه ،تمایل دارند
آنها رو به شیوه تهدیدآمیز تعبیر کنند زیرا پیشداوریهای منفی دارند و تجربه پیامدهای
1. fujii & et al
2. Heimberg, Brozovich & Rapee
3. interpretation bias
4. Burack, Enns & Fox
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منفی گوناگون مانند افزایش اضطراب و عالئم فیزیکی را در موقعیتهای اجتماعی داشتهاند.
افزون بر این افراد مبتال به اضطراب اجتماعی بهطور انتخابی جنبههای منفی مربوط به خود را
در موقعیتهای اجتماعی را به خاطر میآورند (هرتل ،بروزویج ،جورمن و گوکیب،5
 .)611۱درنتیجه افراد با اختاللهای اضطرابی احتمال و پیامد رخداد رویدادهای منفی را
باالتر از افراد بهنجار برآورد میکنند (ویلسون و رپی61116،؛ استوپا و کالرک6111 ،؛
ونکن ،بوگلس و دیورایز 6113 ،3و فوا ،فرانکلین ،پری و هربرت.)5669 ،4
بر اساس نظریههای شناختی ،سوگیریها با شناختهای ناکارآمد مختلفی همراه هستند
که بهنوبه خود پاسخهای رفتاری و هیجانی بد کارکرد را فعال میکنند .به خاطر تقویت میان
شناخت ،هیجان و رفتار ،یک مارپیچ رو به پایین آسیبشناسی روانی در افراد آسیبپذیر
فعال میشود که منجر به نشانههای اختالل میگردد (وود و بکر .)6154 ،1نتایج پژوهش
خانجانی و همکاران ( )5365نشان داد که سوگیری تعبیر مربوط به خود و سوگیری تعبیر
مربوط به دیگران در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی ،نسبت به افراد عادی متفاوت است
بدینصورت که سوگیری تعبیر (مربوط به خود و دیگران) در افراد دارای اضطراب اجتماعی
نسبت به عادی شدیدتر است.
بارهایم و همکاران )6117( 9سوگیری شناختی 7را اینگونه تعریف کردهاند ،گرایش
ترجیحی به پردازش اطالعات تهدیدکننده یا منفی .درواقع سوگیری تعبیر بهعنوان گرایش
به تعبیر و تفسیر موقعیتهای مبهم به شیوهای کامالً منفی و تهدیدآمیز ،تعریف شده است
که دارای دو مولفة خودارزیابی منفی (سوگیری تعبیر مربوط به خود) و ادراک ارزیابی منفی
توسط دیگران (سوگیری تعبیر مربوط دیگران) است (لیوارت ،ون در هایدن و گرارتز،۱
 .)6153سوگیری تعبیر مربوط به خود عبارت است از تعبیر برداشت فرد از رویدادها و
1. Hertel, P. Brozovich, Joormann & Gotkib
2. Wilson & Rapee
3. Voncken, Bogels & de Vries
4. Foa, Franklin, Perry & Herbert
5. Woud, & Becker
6. Bar-Haim & et al
7. cognitive bias
8. Lievaart, van der Heiden & Geraerts
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سناریوهایی که فرض میشود شخص خودش در آنها درگیر باشد و سوگیری تعبیر مربوط
به دیگران ،عبارت است از تفسیر و تعبیر فرد از رویدادهایی که فرض میشود شخص دیگری
در آنها درگیر است (امیر ،فوا و کلز.)566۱ ،5
مطالعات جورج و استوپا ( )6117در مورد افراد با اختاللهای اضطرابی بهویژه اضطراب
اجتماعی ،وسواس بیاختیاری و اضطراب تعمیمیافته نشان داد که این گروه از بیماران،
سوگیریهای منفی در مورد قضاوتهای مرتبط با خود را به نمایش میگذارند و از منظر
مشاهدهگر بیرونی ،تصویر منفی از خود دارند .درواقع ذهن افراد مضطرب مملو از قضاوتها
و ارزیابیهایی درباره دیگران درباره آنهاست .ازآنجاییکه قضاوتها و ارزیابیها اغلب
بهصورت غیرکالمی بیان میشود بنابراین شایستگی ،تأیید یا عدمتأیید دیگران بر مبنای
بخشی از رفتار مبهم مردم تعیین میشود .تفسیر منفی از رفتار اجتماعی دیگران نقش مهمی
در حفظ اضطراب اجتماعی بازی میکند .گرایش به تفسیر گنگ ،مبهم و خنثی از
محرکهای اجتماعی به روش ناسازگار نشاندهنده صدمه غیرقابلجبران در فرایند پردازش
اطالعات در افراد مضطرب اجتماعی میشود (موریسون و همیبرگ)6153 ،6؛ بنابراین
سوگیری تفسیر باعث افزایش ادراک خطر در موقعیتهای اجتماعی میشود و میتواند
بهطور مستقیم در ایجاد اضطراب نقش داشته باشد ،تفسیر رویدادهای اجتماعی بهصورت
منفی ممکن است خودکارآمدی ادراکشده بیمار را تضعیف کند و احتمال پیامدهای
ناخوشایند در تعامالت اجتماعی در آینده را افزایش دهد که این خود باعث افزایش احتمال
اجتناب از موقعیتهای اجتماعی در آینده میشود (خلیلی و صالحی فدردی.)5366 ،
درمانهای متعددی برای اختالل اضطراب اجتماعی ازجمله درمان دارویی ،گروه
درمانگری رفتاری ،گروه درمانگری شناختی ،ذهن آگاهی و غیره وجود دارد .باوجوداین
صرفنظر از فردی یا گروهی بودن درمان ،یکی از مؤثرترین الگوهای درمانگری
اختاللهای اضطرابی ،درمانگری شناختی ـ رفتاری است( 3هافمن ،اسنانی ،ونک ،سویر و

1. Amir, Foa & Coles
2. Morrison & Heimberg
3. cognitive – behavioral therapy
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فنگ .)6156 ،5الزم به ذکر است اگرچه تأثیر گروه درمانگری شناختی رفتاری بر روی
اختالل اضطراب اجتماعی و دیگر اختالالت در کشورمان موردبررسی قرار گرفته اما تاکنون
به تأثیر این مداخله بر ارزیابی شناختی منفی (خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی ،توسط
دیگران) و حفظ اثربخشی آن در بلندمدت پرداخته نشده؛ بنابراین ازآنجاکه پیامدهای فردی،
اجتماعی و روانی ناشنوایی و اختالل اضطراب اجتماعی به حدی است که کارکرد فردی و
اجتماعی تعداد زیادی از مبتالیان را مختل میکند و با توجه به مزمن و مداوم بودن و میزان
شیوع باالی اضطراب اجتماعی بهویژه در ایران ،لذا درمان این اختالل روزنه امیدبخشی به
آینده فردی ،اجتماعی و روانی قشر زیادی از سخت شنوایان و ناشنوایان است .در این راستا
هدف اصلی پژوهش حاضر «بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر
اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا» است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادها جزء
پژوهشهای نیمه آزمایشی با پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل نابرابر و پیگیری بعد از
یک ماه است که متغیر مستقل در آن درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر مبنای
راهنمای درمان همیبرگ و بکر )6116( 6و متغیر وابسته آن اضطراب اجتماعی و ارزیابی
شناختی منفی (خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی توسط دیگران) است.
جامعه آماری پژوهش ،شامل تمام دختران  5۱-66ساله که در سال  61-69در کانون
ناشنوایان مشهد مشغول فعالیت بودند .روش نمونهگیری از نوع در دسترس بوده ،لذا بدین
منظور بعد از اعالم فراخوان برای شرکت در طرح درمانی 59 ،نفر از کسانی که مایل به
شرکت در طرح مذکور بودند و باالترین نمرات را در پرسشنامههای اضطراب اجتماعی
کانور ) (SPINو پیامدهای رویدادهای منفی اجتماعی ) (CNSEQدریافت کرده بودند
و همچنین معیارهای شمول ورود به طرح را ازجمله :قرار گرفتن در محدوده سنی  5۱ـ 66
1. Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer & Fang
2. Heimberg & Becker
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سال ،داشتن حداقل  9کالس سواد ،کم شنوایی و استفاده از سمعک را دارا بودند با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه ( ۱نفر) گروه آزمایش و (۱
نفر) گروه کنترل جای داده شدند .الزم به ذکر است که در ابتدا نمونههای دو گروه آزمایش
و کنترل جمعاً  64نفر بودند ولی با توجه به اینکه تا مرحله پسآزمون تعدادی از آزمودنیها
از هر دو گروه ریزش داشتند و نیز مالکهای خروج از طرح را ازجمله :غیبت بیش از 6
جلسه ،مصرف همزمان داروهای روانپزشکی را دارا بودند در انتها در هر گروه  ۱نفر با
پژوهشگر همکاری کردند.
ابزارهای پژوهش حاضر از قرار زیر است:
پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور ( :)SPINمیزان اضطراب اجتماعی از طریق پرسشنامه
اضطراب اجتماعی ( ،)SPINیک مقیاس خود سنجی  57مادهای است که سه مقیاس فرعی
ترس ( 9ماده) ،اجتناب ( 7ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک ( 4ماده) را میسنجد .پاسخهای
آزمودنیها بر اساس مقیاس لیکرت پنجدرجهای ( = 1بههیچوجه =5 ،کم =6 ،تااندازهای،
 =3زیاد و  =4خیلی زیاد) نمرهگذاری میشود (کانور و همکاران .)6111 ،5این پرسشنامه از
اعتبار و روایی باالیی برخوردار است .اعتبار آن با روش باز آزمایی در گروههایی با تشخیص
اختالل هراس اجتماعی برابر با  1/۱7تا  1/۱6بوده و ضریب همسانی درونی آن (آلفای
کرونباخ) در یک گروه بهنجار  1/64گزارش شده است .همچنین برای مقیاسهای فرعی
ترس  1/۱6اجتناب  1/65و ناراحتی فیزیولوژیکی  1/۱1گزارش شده است (سالجقه و
بخشانی .)5363 ،حسنوند عموزاده ،باقری و شریفی ( )6151در نمونه غیر بالینی در ایران
اعتبار و پایایی این مقیاس را بررسی نمودهاند ،ضریب آلفای پرسشنامه در نیمه اول آزمون
برابر  1/۱6و برای نیمه دوم آزمون برابر  1/79گزارش شده است ،همبستگی دو نیمه آزمون
برابر آزمون  1/۱4و شاخص اسپیرمن-براون برابر  1/65گزارش شده است و آلفای کرونباخ
مربوط به کل آزمودنیها در خرده مقیاسهای اضطراب اجتماعی برای اجتناب  ،1/71برای
ترس  1/74و برای ناراحتی فیزیولوژیک برابر  1/71بوده است .اعتبار هم گرا برای کل

1. Connor & et al
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مقیاس و خرده مقیاسهای آن در افراد مبتال به هراس اجتماعی نشاندهنده اعتبار مناسب این
آزمون است.
پرسشنامه پیامدهای رویدادهای منفی اجتماعی ( :)CNSEQاین مقیاس را ویلسون و رپی
( )6111برای تفسیر پیامد منفی رخدادهای اجتماعی طراحی کردهاند؛ که در آن چهار
زیرمقیاس خودارزیابی منفی ،ادراک ارزیابی منفی از خود توسط دیگران ،پیامدهای منفی
کوتاهمدت و پیامدهای منفی بلندمدت رویدادهای اجتماعی گنجانیده شده است و
آزمودنیها میزان اعتقاد خود را به هر یک از تفسیرها ،بر پایه یک مقیاس  6درجهای (=1اصالً
معتقد نیستم تا  =۱بینهایت معتقدم) درجهبندی میکنند .ویلسون و رپی میزان ثبات درونی
را برای زیرمقیاسهای خودارزیابی منفی ،ادراک ارزیابی منفی از خود توسط دیگران و
پیامدهای منفی بلندمدت رویدادهای اجتماعی به ترتیب  1/71 ،1/71و  1/93گزارش
کردهاند .روایی و پایایی این پرسشنامه در نمونه ایرانی به روش تحلیل عاملی و ضریب آلفای
کرونباخ به دست آمده است (استوار .)53۱9 ،در پژوهش یادشده در ایران تنها دو زیرمقیاس
ادراک ارزیابی منفی خود توسط دیگران و خودارزیابی منفی به کار برده شده .روایی و
پایایی زیرمقیاسهای خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی منفی از دیگران به کمک آلفای
کرونباخ به ترتیب  1/۱6و  1/61گزارش شده و مقدار ضریب  KMOبرابر با  1/61بود.
(استوار.)53۱9 ،
پسازآنکه آزمودنیها در دو گروه جایگزین شدند گروه آزمایش به مدت  6ماه در
جلسات گروهدرمانی شناختی ـ رفتاری همیبرگ و بکر ( )6116طی  ۱جلسه ،هر هفته یک
نشست و هر نشست 6/1 ،ساعت ،توسط پژوهشگر در کانون ناشنوایان شرکت داده شدند و
گروه کنترل درمانی دریافت نکردند .در این راستا برای رعایت نکات اخالقی به افراد گروه
کنترل گفته شده بود که باید برای مدتی (نزدیک به سه ماه) برای شرکت در جلسات درمان
منتظر بمانند .پس از اتمام دوره درمان ( 6ماه) در هر دو گروه ،دوباره پرسشنامهها بهعنوان
پسآزمون و یک ماه بعد ،مجدداً پیگیری اجرا شد و نتایج بهدستآمده با استفاده از تحلیل
کوواریانس چند متغیره مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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نکته قابلذکر در مداخله پژوهش حاضر این است ،در پروتکل گروه درمانگری شناختی
رفتاری (بایلینگ ،مک کب و آنتونی ،ترجمه :خدایاری فرد و عابدینی )53۱6 ،یک جلسه
آموزش مهارتهای اجتماعی به درمان همیبرگ و بکر افزوده شده و همچنین تعداد جلسات
پروتکل  56جلسه بوده با این تفاوت که تعداد جلسات در این پژوهش به  ۱جلسه کاهش
یافت .در ساختار جلسات ،اصول اساسی گروهدرمانی رعایت شده و در هر جلسه تکالیف
دادهشده مورد برسی قرار میگرفت و با مروری بر جلسه قبل و ارائه تکلیف منزل و گرفتن
بازخورد به پایان میرسید.
خالصه پروتکل  ۱جلسه گروه درمانگری شناختی ـ رفتاری همیبرگ و بکر ( )6116به
شرح ذیل است:
جدول  .۱پروتكل گروه درمانگری شناختی-رفتاری اختالل اضطراب اجتماعی با اقتباس از کتاب گروه
درمانگری شناختی رفتاری (بایلینگ ،مک کب و آنتونی ،ترجمه :خدایاری فرد و عابدینی)۱۸۳۱ ،
هدف

جلسات

تکالیف

محتوا
آشنایی و معرفی اعضاء ،بررسی

آشـــنای با قوانین گروه،
کـــمـــک بـــه درک
جلسه اول

مشـــکــالت اعضــــاء و
توضـی در مورد شـیوه و
روش درمان

اهداف و انتظارات آزمودنیها
از درمان ،توضی درباره قواعد
و هنجارهای گروه ،توضـــی
در مورد منطق درمان ،مؤلفههای
اضطراب ،مدل و ماهیت اختالل

مطالعه کتاب خودیاری نترس
(راهنمای غلبه بر اضطراب)
بهعنوان تکلیف منزل

اضطراب اجتماعی ،جمعبندی
و خالصه جلسه
مروری بر جلسـه قبل ،بررسی
تکالیف ،آموزش و بررســـی

جلسه دوم

دســتهبندی و شــناســایی

مدل شـــناختی فکر ،حس و

برگــه تکمیــل برگــه ثب ـت

تحریفهای شـــناختی و

رفتار  ABCارائه چند نمونه

افکار و بازبینی تحریفهای

ارزیـابی میزان اعتقـاد به

آن در جلسه ،ارائه توضیحاتی

شـــنـاختی بهعنوان تکلیف

آن

در بــاب ویژگیهــای افکــار

منزل

خـود آیـنــد منفی ،معرفی و
شـناسایی خطاهای شناختی به
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هدف

جلسات

محتوا

312
تکالیف

همراه درجــه اعتقــاد بــه آن،
خالصه و جمعبندی جلسه
آشــــنــایــی و آمــوزش
راهبردهای شــناختی و به
جلسه سوم

کار بردن آن (جایگزینی
افـکــار مـنفی بــا افکــار
مثبت)

مروری بر جلسـه قبل ،بررسی
تکالیف و موانع آن ،مرور و

ارائه تمرین بررســی شــواهد

بـررســـی راهبردهــایی برای

با استفاده از برگه ثبت افکار

مبارزه با تحریفهای شناختی

بهعنوان تکلیف منزل

(آمـوزش تکنیــک بررســـی
شواهد) و کار در جلسه،
مروری بر جلسـه قبل ،بررسی

آشــــنــایــی و آمــوزش
راهبردهای شــناختی و به
جلسه چهارم

کار بردن آن (جایگزینی
افـکــار مـنفی بــا افکــار
مثبت)

تـــکـــالـــیـــف ،آمـــوزش
روانشـناختی :مرور و بررسی
راهبردهــایی برای مبــارزه بــا
تـحــریـفهــای شـــنــاخــتــی
(تکنیــک ســـود و زیــان) و

ارائه تمرین بررســی ســود و
زیان با استفاده از برگه ثبت
افکار بهعنوان تکلیف منزل

تمرین آن در جلسـه ،خالصه
و جمعبندی جلسه
مروری بر جلسـه قبل ،بررسی
تــکــالــیــف ،شــــنــاســــایــی

جلسه پنجم

آمــوزش مــهــارتهــای

مـوقعیــتهــای برانگیزاننــده،

اجتماعی

آموزش واحد ناراحتی ذهنی،
آموزش مهارتهای اجتماعی
و ایفای نقش ،خالصه جلسه

تـهـیــه ســـلســــهمراتبی از
موقعیتهایی که اضــطراب
ایـج ـاد مـیکنــد بــه همراه
درصــــد ایجــاد احســــاس
بهعنوان تکلیف منزل

مروری بر جلسـه قبل ،بررسی
تـــکـــالـــیـــف ،آمـــوزش
جلسه ششم

آموزش مواجهه تصوری
و ایفای نقش

تصــویرســازی ذهنی ،مواجهه
تصـــوری و واقــعی ،جرأت
ورزی ،ایفای نقش ،خالصــه
جلســـه و تمرین مرور ذهنی
مهارتهای اجتماعی

تــمــریــن مــرور ذهــنــی
مـهــارتهــای اجتمــاعی و
تکمیل برگههای ثبت افکار
بهعنوان تکلیف منزل.
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هدف

جلسات

تکالیف

محتوا
مروری بر جلسـه قبل ،بررسی

آموزش مواجهه واقعی

جلسه هفتم

تـکــالــیــف ،ایــفــای نقش و

تـمـریـن مواجهــه واقعی و

مـواجهــه واقعی در جلســــه

تکمیل برگههای ثبت افکار

(حضور در جمع و سخنرانی)،

بهعنوان تکلیف منزل

خالصه جلسه
مروری بر تمــام جلســــات،
بررســـی تکــالیف ،مواجهــه
آمــوزش راهــبــردهــایــی
بــرای پــیــشگــیــری از

جلسه هشتم

بازگشت

واقعی بحــث و بررســـی در

تــمــریــن و بــه کــار ب ـردن

مورد عوامل مؤثر و راهانداز

راهـبردهــای پیشـــگیری از

بــازگشــــت و عود بیمــاری،

بـازگشـــت و عود بیمــاری

بـررســـی راهبردهــایی برای

بهعنوان تکلیف منزل

پیشـگیری از بازگشت و عود
بیماری ،خالصه جلسه

یافتههای پژوهش
شرکتکنندگان در این پژوهش  59نفر بودند که در دامنه سنی  5۱-66سال و حداقل 9
کالس سواد داشتند .میانگین و انحراف سنی گروه کنترل  63.96 ± 3.69و گروه آزمایش
 64.96 ± 4.13بود .در جدول  6متغیرهای پژوهش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به
تفکیک گروه آزمایش و گواه بهصورت میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر ارائه
شده.
جدول  .۲آمارههای توصیفی هر سه متغیر در دو گروه آزمایش در سه مرحله (= )۳nو کنترل (=)۳n
مداخله

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

متغیرها

گروه

پیشآزمون

45/37

55/65

64

19

پسآزمون

36/37

۱/۱5

61

41

اضطراب

پیگیری

36/71

۱/۱6

65

49

اجتماعی

پیشآزمون

36/56

51/14

67

11

پسآزمون

36/11

51/66

67

19

پیگیری

37/71

51/44

64

13

آزمایش

کنترل
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پیشآزمون

۱۱/۱7

51/39

99

551

پسآزمون

71/71

51/91

46

65

خودارزیابی

پیگیری

71/61

59/97

47

64

منفی

پیشآزمون

76/۱7

5۱/66

19

511

پسآزمون

۱1

61/16

1۱4

517

پیگیری

۱9/37

56/91

19

516

پیشآزمون

71/61

56/73

4۱

69

پسآزمون

1۱/96

59/43

36

۱1

ادراک ارزیابی

پیگیری

91/61

5۱/16

41

۱6

توسط دیگران

پیشآزمون

97/56

59/75

49

66

پسآزمون

9۱/56

5۱/59

44

511

پیگیری

99/71

59/91

4۱

513

آزمایش

کنترل

آزمایش

کنترل

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمرات پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش در هر
سه متغیر تفاوت فروانی با پیشآزمون آنها دارد که این خود حاکی از تأثیر گروهدرمانی
شناختی رفتاری بر متغیرهاست.
برای تحلیل آماری دادههای مربوط به فرضیههای پژوهش ،تحلیل کوواریانس چند
متغیری (مانکوا) محاسبه گردید؛ اما قبل استفاده از آزمونهای پارامتریک ،مثل تحلیل
کوواریانس رعایت سه پیشفرض ضروری است .اولین پیشفرض ،پیشفرض نرمال بودن
متغیرها بود .نتایج فرض نرمال بودن برای هریک از در هر دو گروه کنترل و آزمایش در سه
مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،مقدار  P-valueبهدستآمده بزرگتر از 1/11
است .بنابراین فرض نرمال بودن متغیرها در گروهها و مراحل مذکور تأیید شده است .دومین
پیشفرض ،فرضیه همگنی واریانسها در دو گروه کنترل و آزمایش در سه متغیر مذکور
است .لذا جهت بررسی این پیشفرض با توجه به اینکه مقادیر آماره آزمون لوین گزارششده
و  P-valueمتناظر با آن از سط معنیداری  1/11بزرگتر است ،درنتیجه مفروضه همگنی
واریانسها نیز تأیید گردید.
سومین مفروضه ،پیشفرض همخطی شیب رگرسیون است که در جدول شماره  3برای
هر سه متغیر ارائه گردیده.
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جدول  .۸مربوط به آزمون پیش¬فرض هم¬خطی شیب رگرسیون
منبع تغییرات

متغیر
اضطراب اجتماعی
خودارزیابی منفی

تعامل گروه * پیشآزمون

ادراک ارزیابی توسط دیگران

F

سط معناداری

6/61

1/17

7/67

1/34

۱/96

1/95

چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود ،سط معناداری حاصل از بررسی پیشفرض
هم خطی شیب رگرسیون برای هر سه متغیر اضطراب اجتماعی ،خودارزیابی منفی و ادراک
ارزیابی توسط دیگران از سط معناداری آلفای  1/11بسیار بزرگتر است .لذا میتوان نتیجه
گرفت که این پیشفرض نیز تأیید شده است.
بعد از تأیید گردیدن هر سه پیشفرض ،تحلیل کوواریانس چند متغیره برای آزمون
فرضیه اصلی محاسبه شد که در جدول  4نتایج مشاهده میشود.
جدول  .۴نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای اثرات بین گروهی و تعامل
سط

درجه آزادی

درجه آزادی

فرض شده

خطا

معناداری

55

1/111
1/111

اثر

ارزش

F

اثر پیالیی

1/616

73/154

3

الندای ویلکز

1/14۱

73/154

3

55

هتلینگ

56/65

73/154

3

55

1/111

پیشهروی

56/65

73/154

3

55

1/111

اندازه

توان

اثر

آماری

1.4۱

5

در جدول  4مشخص شده است ،با کنترل پیشآزمون ،سطوح معناداری همه آزمونها،
بیانگر آن هستند که بین گروههای آزمایش و کنترل حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته
(اضطراب اجتماعی ،خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی توسط دیگران) تفاوت معناداری
وجود دارد ( F=73/154و  .)p>1.15همچنین  4۱درصد تفاوتهای فردی در نمرات
پسآزمون اضطراب اجتماعی ،خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی توسط دیگران دختران
سختشنوا مربوط به تأثیر گروهدرمانی شناختی -رفتاری است .توان آماری نیز برابر با 5
است ،به این معنا که امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است .برای پی بردن به این نکته که
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ازلحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،تحلیل کوواریانس یکراهه در متن
مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .۵نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه بر روی میانگین نمره پیشآزمون ،پس¬آزمون
و پیگیری اضطراب اجتماعی
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

تفاوت مراحل

مجموع مجذورات

پیشآزمون -پسآزمون

335/11۱

5

پیشآزمون -پیگیری

5۱6/45

5

F

سط

اندازه

معناداری

اثر

335/11۱

43/95

1.111

1/433

5۱6/45

59/77

1.111

1/466

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،سطوح معناداری بهدستآمده برای هر دو
بررسی ( )P=1/111از سط معناداری آلفا  1/15بسیار کوچکتر است .لذا گروهدرمانی
شناختی -رفتاری با توجه به میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در اعضای گروه آزمایش
نسبت به میانگین گروه کنترل ،موجب کاهش میزان اضطراب اجتماعی اعضای گروه
آزمایش در مرحله پسآزمون و دوام این کاهش میانگین در مرحله پیگیری شده است .میزان
تأثیر این مداخله نیز در مرحله پسآزمون برابر با  1/43و در مرحله پیگیری برابر با 1/46
است.
جدول  .۶نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه بر روی میانگین نمره پیشآزمون ،پس¬آزمون
و پیگیری خودارزیابی منفی
تفاوت مراحل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سط

اندازه

معناداری

اثر

پیشآزمون -پسآزمون

56۱7/19

5

56۱7/19

65/16

1.111

1/4۱

پیشآزمون -پیگیری

5594/39

5

5594/39

615/57

1.111

1/49

نتایج حاصل از جدل شماره شش نشان میدهد که با کنترل پیشآزمون ،بین اعضای
گروه آزمایش و گروه کنترل ازلحاظ میزان خودارزیابی منفی تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)p>1/15بهعبارتدیگر ،گروهدرمانی شناختی -رفتاری با توجه به میانگین نمرات
خودارزیابی منفی اعضای گروه آزمایش نسبت به میانگین نمرات گروه کنترل ،موجب
کاهش میزان خودارزیابی منفی اعضای گروه آزمایش در مرحله پسآزمون و دوام این
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کاهش میانگین در مرحله پیگیری شده است .میزان تأثیر این مداخله نیز در مرحله پسآزمون
برابر با  1/4۱و در مرحله پیگیری  1/49است.
جدول  .۷نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه بر روی میانگین نمره پیشآزمون ،پس¬آزمون
و پیگیری ادراك ارزیابی توسط دیگران
تفاوت مراحل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سط

اندازه

معناداری

اثر

پیشآزمون -پسآزمون

51۱4/73

5

51۱4/73

43/16

1.115

1/15

پیشآزمون -پیگیری

66۱/41

5

66۱/41

51/۱۱

1/119

1/44

جدول فوق نشان میدهد ،با کنترل پیشآزمون ،بین اعضای گروه آزمایش و گروه
کنترل ازلحاظ میزان ادراک ارزیابی توسط دیگران تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)p>1/15بهعبارتدیگر ،گروهدرمانی شناختی -رفتاری با توجه به میانگین نمرات ادراک
ارزیابی توسط دیگران اعضای گروه آزمایش نسبت به میانگین نمرات گروه کنترل ،موجب
کاهش میزان این ادراک در اعضای گروه آزمایش در مرحله پسآزمون شده است .این
مقدار کاهش میانگین در مرحله پیگیری نسبت به مرحله پیشآزمون ،اگرچه معنادار است
اما نسبت به مرحله پسآزمون افزایش یافته و در طول زمان دوام باثباتی نداشته است .میزان
تأثیر این مداخله نیز برای مرحله پسآزمون برابر با  1/15و برای مرحله پیگیری برابر با 1/44
است.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی «اثربخشی درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر اضطراب
اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا» بود .این بررسی نشان داد که
مداخله گروهدرمانی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی
در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مؤثر بوده .این یافته در گام نخست ،در تأیید کارایی
درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی در کاهش اضطراب اجتماعی همسو با پژوهشهای
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شاره ،روئین فرد و حقی ( ،)5363ملیانی و همکاران ( ،)53۱۱تاسچین ـ کافیر ،کال و بندر

5

( ،)6155مک یوی ،ماهونی ،پرینی و کینگسپ ،)6116( 6اسچلیسمن و گیلیس )6155( 3و
اتو ،رسوو ،تایواری ،کندل و اسبهر )611۱( 4است.
مسلم است هنگامیکه درمانی هر دو بعد رفتار و شناخت را آماج و هدف خود قرار
میدهد موفقتر از درمانی عمل خواهد کرد که تنها بر روی یک بعد بیمار اعمال میشود.
تبیین احتمالی در مورد مؤثر بودن این مداخله بر اضطراب اجتماعی در پژوهش حاضر شاید
این باشد که افراد و مراجعین دارای اضطراب اجتماعی ،با اجتناب از موقعیتهای اجتماعی
میزان اضطراب اجتماعی خود را کاهش داده و از بروز عالئم اضطراب اجتماعی اجتناب
کرده و آن را پیامد اجتناب از خود از حضور در این موقعیتها فرض میکنند .درنتیجه
اضطراب اجتماعی فرد پایدار گشته و چرخة معیوب ترس تداوم مییابد .اینطور به نظر
میرسد که الزمه شرکت در موقعیتهای اجتماعی و عدم اجتناب از آنها ،داشتن
مهارتهای کافی در برخورد مناسب با اینگونه موقعیتها و شناخت صحی از موقعیت و
عدم تحریف باورها باشد (وکیلیان ،قنبرآبادی و طباطبائی .)53۱۱ ،درواقع اختالل اضطراب
اجتماعی ناشی از باورهای ناکارآمد افراد در مورد خطرات احتمالی موقعیتهای اجتماعی،
پیشبینی منفی پیامدهای موقعیت و پردازش سوگیرانه نشانههای مبهم اجتماعی است .در
روی آوردهای شناختی رفتاری ضمن به چالش کشیدن این باورهای ناکارآمد ،اجتنابهای
رفتاری بیماران نیز اصالح میشود (همیبرگ 6116 ،به نقل از عریضی ،دانشمندی و عابدی،
.)5364
مطالعات متعدد حاکی از آن است که افراد مضطرب اجتماعی پیامد رویدادهای اجتماعی
را بهصورت منفی و تهدیدآمیز ارزیابی میکنند ازاینرو در دهههای اخیر پژوهشگران از
عوامل شناختی بهعنوان عوامل زمینهساز و تداومبخش اضطراب اجتماعی یاد میکنند و

1. Tuschen-Caffier, Kühl & Bender
2. Mcevoy, Mahoney, Perini & Kingsep
3. Schleismann & Gillis
4. Ito, Roso, Tiwari, Kendall & Asbahr
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معتقدند علت ابتال به این اختالل ،سوگیری در پردازش اطالعات در مواجهه 5با افراد و
موقعیتهای اجتماعی است که باعث تحریف واقعیتهای اجتماعی بهگونهای مبهم و
تهدیدآمیز میشود .به نظر میرسد افراد سخت شنوا ،به دلیل ضعف شنوایی در مقایسه با
افراد سالم بیشتر احتمال این میرود به انزوای اجتماعی ،نقص در مهارتهای اجتماعی و
اختالل اضطراب اجتماعی دچار گردند .آنان عالوه بر عوارض فیزیکی ،تغییرات روانی و
اجتماعی را نیز متحمل میشوند که مستلزم تطابق و سازگاری و خود کنارآمدی سازنده
است .نتایج پژوهش نشان میدهد مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی در کاهش
اضطراب اجتماعی و خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی توسط دیگران اثربخش بوده است؛
زیرا این رویکرد در این راستا به عوامل شناختی ،رفتاری و هیجانی بهطور همزمان توجه
میکند و ازجمله مداخالتی است که به افراد کمک میکند تا خود را در معرض
موقعیتهای اجتماعی اضطرابآور زندگی واقعی قرار دهند و تکرار این فرایند با بازسازی
شناختی افکار ناکارآمد آنها همراه است .ازاینرو هدف آن تغییر شناختهای ناکارآمد،
اصالح رفتارهای ناسازگار و بهبود عملکرد افراد است.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاکی از آن است که آزمودنیهای گروه آزمایشی
توانستهاند عالوه بر حفظ پیامدهای درمانی حاصل از جلسات گروهی ،بعد از پیگیری یک
ماهة پس از درمان همچنان کارایی خود را حفظ نمایند .این یافته همخوان با بررسیهایی
است که نشان دادهاند با گذشت زمان درمان شناختی رفتاری کارایی خود را حفظ و حتی
بهبود میبخشد (بیدل ،ترنر و یونگ6119 ،6؛ عطری فرد ،شعیری ،رسولزاده طباطبایی،
بزرگی ،فالح و بانوپور5361 ،؛ فدروف و تایلر 6115 ،3و کالرک و همکاران.)6113 ،
همچنین رحمانیان ،میرزائیان و رمضان زاده ( )5361دریافتند درمان شناختی ـ رفتاری گروهی
بر اختالل اضطراب اجتماعی دختران دانشآموز مؤثر بوده و با  ٪61اطمینان شرکتکنندگان
توانستند پیامدهای درمان را تا یک ماه پیگیری حفظ کنند .در پژوهشی دیگر حیدریان فرد،

1. exposure
2. Beidel, Turner & young
3. Fedoroff & Taylor
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بخشی پور و فرامرزی ( )5364به این نتیجه رسیدند ،درمان شناختی ـ رفتاری گروهی در
کاهش اضطراب اجتماعی ،نشخوار فکری و افزایش خودکارآمدی دانشجویان دختر با
اختالل اضطراب اجتماعی مؤثر است و تغییرات ایجادشده در پیگیری دوماهه تقریباً پایدار
باقی ماند .درنهایت یافتههای این پژوهش مهر تأییدی بر پژوهشهای گذشته در زمینه حفظ
اثربخشی درمان و کارایی آن در بلندمدت است .در توضی این یافته میتوان گفت
فرایندهای پس از وقوع همچون فرایندهای شناختی در اضطراب اجتماعی در حین مواجهه
واقعی را بیان نمود که الپوسا و ریکتور )6155( 5آن را علت حفظ درمان شناختی رفتاری
گروهی در اضطراب اجتماعی میدانند.
بهعالوه نتایج پژوهش نشان داد ،درمان شناختی رفتاری گروهی باعث کاهش ارزیابی
شناختی منفی (خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی توسط دیگران) دختران کمشنوا میشود.
بدین معنا که تفاوت معناداری (با کنترل عامل پیشآزمون) بین گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون و پیگیری نمرات خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی ،توسط دیگران وجود دارد.
تاکنون مطالعات متعددی شواهدی بر مبنای ارتباط اضطراب اجتماعی و سوگیری تعبیر
فراهم نمودند زیرا در زندگی روزمره ،بسیاری از موقعیتهای اجتماعی مبهم هستند و افراد
مبتال به اضطراب اجتماعی گرایش دارند تا رویدادهای اجتماعی مبهم را بهگونهای منفی و
تهدیدآمیز تعبیر کنند .بااینوجود پژوهشهای اندکی به اثربخشی درمان شناختی رفتاری به
شیوه گروهی ،بر مؤلفههای سوگیری تعبیر (خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی توسط
دیگران) انجامشده ،ازجمله پژوهشهای صورت گرفته میتوان به مطالعات (ویلسون و رپی،
6111؛ فرانکلین و همکاران )6111 ،اشاره نمود آنان مشاهده کردند درمان شناختی رفتاری
در کاهش سوگیری تعبیر منفی ،افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی مؤثر است .این نتیجه
پژوهش با مطالعه دشت آبادی ( )5364همخوان است که نشان داد ،درمان شناختی رفتاری
گروهی بر کاهش نمرات سوگیریهای تفسیر در دانشآموزان مضطرب اجتماعی در
پسآزمون گروه آزمایشی تأثیر داشته است .وی دریافت ،درمان شناختی رفتاری گروهی بر

1. Laposa & Rector
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ابعاد سوگیریهای شناختی (خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی منفی توسط دیگران)
دانشآموزان مضطرب اجتماعی تأثیر معنیداری دارد.
از دیگر سو تا حدی همسو با پژوهش داداش زاده ،یزدان دوست ،غرایی و اصغر نژاد
فرید )5365( ،است که به این نتیجه رسیدند ،درمان شناختی رفتاری گروهی از میزان
سوگیری تعبیر منفی در بیماران اضطراب اجتماعی میکاهد .با توجه به اینکه افراد مضطرب
اجتماعی ،موقعیتهای مبهم اجتماعی را بهعنوان تهدید تفسیر میکنند چراکه دارای
پیشفرضهای ناکارآمدی در موردپذیرش و ارزش خود و همچنین ماهیت و عواقب ناشی
از عملکرد اجتماعی خود هستند .لذا فرد مبتال به اضطراب اجتماعی که با این انتظارها به یک
موقعیت اجتماعی وارد میشود ممکن است بهصورت انتخابی فقط جنبههای منفی واکنش
دیگران را موردتوجه قرار دهد و از بازخوردهای جنبههای مثبت موقعیت عاقل بماند که
بهنوبه خود موجب تشدید اضطراب فرد میشود .همچنین باید به این نکته اشاره کرد که این
تحریفهای شناختی بهطور غیرمستقیم بر بازداری رفتاری در اضطراب اجتماعی تأثیر
میگذارند و بهنوعی منجر به تداوم اضطراب در فرد میشود (کیمبرل ،نلسون _گری و
میشایل .)6154 ،5ازاینرو در افراد مضطرب اجتماعی ،ویژگی مشترکی که در تمام زمینههای
ارتباط اجتماعی رخ میدهد ،ارزیابی منفی سوگیرانه است ،بر اساس این دیدگاه ،این افراد
وقتی رفتارهای خود را ارزیابی میکنند ،دست آوردهای خود را بهرغم اینکه این دستاورد
از کارایی بسیار خوبی برخوردار هستند و پاسخ مثبت در رابطه با آن از دیگران در روابط
اجتماعی دریافت کردهاند ،نادیده میگیرند .مفهوم ادراک منفی از خویشتن ،عاملی است
که به تداوم این اختالل کمک میکند .پژوهشهای عملی نشان میدهد که درمان مؤثر این
اختالل به بهبود دیدگاههای منفی نسبت به خویشتن ،منجر میشود (هافمن و همکاران،
 ،6114به نقل از سیموس و هافمن ،6153 ،ترجمه اکرم خمسه.)5364 ،
موتابی و فتی ( )5364عنوان میکنند مأموریت اصلی درمان شناختی رفتاری ،کمک به
فرد برای اصالح نظام پردازش اطالعات خویشتن است .درمانگر سعی میکند که بیمار را با

1. Kimbrel, Nelson-Gray & Mitchell
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اطالعات جدیدی روبرو کند که قبالً آنها را نادیده گرفته است این تکنیکها به مراجعان
کمک میکند که تفسیرها و برداشتهای نادرست خود از رویدادهای محیطی را تعدیل و
تصحی کند و دیدگاههای جدیدی را ایجاد کنند .مراجعان یاد میگیرند که پیچیدگی و
ابهام ویژگی اکثر موقعیتهای زندگی است و بنابراین یاد میگیرند که این ابهامم و عدم
قطعیت را تحمل کنند و ازلحاظ شناختی انعطافپذیری بیشتری داشته باشند .درنهایت
مراجعان این دیدگاههای شناختی جدید را بهعنوان پاسخ مقابلهای متفاوتی در برابر
رویدادهای اضطراب زا به کار میبرند (هازلت _استیونس .)611۱5به نظر میرسد که در
درمان شناختی رفتاری ،بازسازی شناختی برای به چالش کشیدن و جایگزین کردن
سوگیریهای منفی در پردازش اطالعات ،خود سنجیهای منفی از عملکرد اجتماعی و برای
کاهش توجه متمرکز بر خود طراحی شده است (گنجی .)5366 ،درواقع یک مؤلفه عمده
در درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی ،شامل تالشهایی برای تصحی

این

سوگیریهای تعبیری است (هوپ و همیبرگ.)5663 ،6
از طرفی یافتههای پژوهش حاضر مؤید این نکته است ،گروه درمانگری شناختی رفتاری
نهتنها در کاهش خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی توسط ،دیگران در آزمودنیها مؤثر
بوده بلکه توانسته اثربخشی خود را در پیگیری بلندمدت در بهبود خودارزیابی منفی ،حفظ
کند؛ اما این درمان شناختی ر فتاری به شیوه گروهی نتوانست کارایی و اثربخشی بلندمدت
خود را بر روی ادراک ارزیابی ،توسط دیگران در آزمودنیها حفظ نماید .شاید بتوان گفت؛
احتماالً واکنش یا عکسالعمل دیگران باعث افزایش ادراک ارزیابی منفی ،توسط دیگران
میشود و میتوان عنوان کرد بهنوعی عامل بیرونی در آن دخیل است؛ زیرا طبق گفته
کالرک و ولز )5661( 3سوگیری تعبیر عبارت است از توجه نشان دادن به شیوههای
ناسازگارانه که دربرگیرنده توجه بیرونی و درونی است .بهطورکلی ،ازآنجاییکه تابهحال
مطالعهای ،به حفظ اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش ارزیابی شناختی منفی

1. Hazlett-Stevens
2. Hope & Heimberg
3. Clark & wells
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(خودارزیابی منفی و ادراک ارزیابی توسط دیگران) در بلندمدت نپرداخته ،لذا توصیه
میشود در آینده جهت استمرار و تعمیم نتایج پژوهشهایی در این مورد صورت پذیرد؛
بنابراین به نظر میرسد درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی در کاهش اضطراب اجتماعی
و ارزیابی شناختی در بلندمدت مؤثر است.
علیرغم تائید پژوهشهای مختلف پیرامون کارایی درمان شناختی رفتاری در بهبود
اختالالت اضطرابی خصوصاً اضطراب اجتماعی ،درمان گروهی به سهولت این امکان را
فراهم میسازد که تعدادی از افراد در یک مکان جمع شده ،با یکدیگر رابطه برقرار کنند و
راجع به مشکالت مشابه خود گفتگو بنشیند ،از بین رفتن این احساس انحصار نهتنها باعث
آرامش و راحتی افراد میشود بلکه به توسعه روابط آنها در خارج از محیط درمانی کمک
میکند .ضمن اینکه اعضای گروه در جریان درمان از یکدیگر حمایت میکنند ،به هم
اطمینان میدهند و پیشنهاد میکند و بینش میدهند به همین دلیل اغلب بیماران در اثر گوش
کردن به سایر افراد گروه ،با مشاهده آنها به شاخصهای میرسند که از درمانگر نمیگیرند
(خالدیان ،سهرابی ،اصغری گنجی و کرمی باغطیفونی.)5369 ،
این پژوهش با محدودیتهایی نیز روبرو بود که ازجمله آنها میتوان به تعداد کم
آزمودنیها ،روش نمونهگیری در دسترس و عدم امکان مقایسه نتایج در دو جنس اشاره
نمود ،درنتیجه در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد .در پایان جهت ارتقا و
افزایش سالمت روان قشر سخت شنوا پیشنهاد میشود به اثربخشی و کارایی درمان شناختی
رفتاری به شیوه گروهی در بلندمدت ،در بهبود سایر اختالالت همبود با اضطراب اجتماعی
و مقایسه آن با سایر مداخالت نیز پرداخته شود.
[این مقاله برگرفته از پایاننامه نویسنده اول ،مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجامشده و با منافع
نویسندگان رابطهای نداشته است].
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