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Abstract
Aim: The research purpose was to assess the
effectiveness of analogical schema therapy in
reducing the chronic social anxiety symptoms of
hospital personnel. Method: A total of 5 client
suffering from social anxiety, were recruited through
the administration of structured DSM–IV(SCID), &
using purposive sampling & subsequent to being
qualified in accordance with therapeutic conditions,
they under went the treatment process. The study
employed a pretest, post–test, follow–up (PPF)
design & the patients in the study received 3–month,
13 session SC–MAP. Young Schema Questionnaire
(YSQ–LF) were the research tools. repeated
measurement were employed to analyze the data.
Recovery percentage was also applied to measure
the clinical significance. Results: the data analysis
revealed that SC–MAP led to significant reductions
in symptoms & healing the early schemas.
Moreover, there was no lessening of effectiveness
with recovery rates in the follow–up study, 2 month
after the treatment.
Keywords: Schema Therapy, Analogy, social
anxiety
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مقدمه

اختالل اضطراب اجتماعی ،با ترس شدید از موقعیتهای عملکردی و اجتماعی مشخص میگردد که در آن شخص ممکن است

توسط دیگران مورد قضاوت یا کنجکاوی قرار گیرد و شخص میترسد طوری رفتار کند که باعث تحقیر و شرمندگی شود .این
اختالل (که به عنوان هراس اجتماعی نیز شناخته میشود) سومین اختالل روانپزشکی رایج با شیوع طول عمر تقریبًاًا  31درصد در

جمعیت عمومی است (کاپالن ،سادوک و رویز  .)9002اختالل اضطراب اجتماعی از رایجترین اختالالت دوران کودکی و نوجوانی

است و با آسیب در رشد کودک مرتبط است و به علت ویژگی خاص اختالل اضطراب اجتماعی ،مبتالیان این اختالل با تأخیر

یشود و به
کهای درمانی میروند و این منجر به مزمن شدن بیشتر مبتالیان م 
بیشتری بعد از بروز عالئم اولیه به دنبال پیگیری کم 
یشود (کلی 2و همکاران،
عنوان یک عامل منفی بین فردی در محیط های اجتماعی مانند؛ مدرسه ،محیط کار و . . .باعث تنش افراد م 
یدهد که نظارت بر خود و
 .) 2011وقتی فرد به موقعیت اجتماعی ترسناک وارد میشود ،تغییری در پردازش توجه به سوی خود رخ م 

توجه بر جزییات را به منظور مدیریت نمایش خود در موقعیت ترسناک دربر و نظریههای کالسیک در مورد اضطراب اجتماعی یا

اصطالح بالینی آن ،اختالل اضطراب اجتماعی ،بر نقش فرآیندهای شناختی در تداوم اختالل تأکید دارند .اگرچه مدل قراردادی

درمان شناختی–رفتاری تحقیقات زیادی را برانگیخته است ،اما راهبردهای درمانی ،اثربخشی نسبتًاًا کمی را نشان دادهاند (بوگلس،

4002؛ ولز .)7002 ،مدل شناختی فرض میکند که افراد مبتال به اضطراب اجتماعی هنگام مواجهه با موقعیتهای اجتماعی تهدیدآمیز
توجه خود را به درون معطوف میکنند (ولز )7002 ،و به پردازش عناصر خود ناکارآمدی ،3بیکفایتی 4و بازبینی منفی طرحوارههای

ناسازگار اولیه خود که بیشتر رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،انزوای اجتماعی /بیگانگی ،استحقاق /بزرگمنشی،

لکنترلی
بجویی افراطی ،نقص /شرم به طور تکرارشونده (نشخوار شونده) و غیرقاب 
محرومیت عاطفی ،معیارهای سرسختانه  /عی 

یشوند (پینوتو–گو ویا ،کاستیلو ،گالهاردو و کانها .)6002 ،مدلهای شناختی اختالل اضطراب اجتماعی ،تأکید زیادی بر
متمرکز م 
حواره آسیبدیده خود به عنوان عامل مهم نگهدارنده در این اختالل دارند .تصور میشود که اختالل اضطراب اجتماعی
ادراک از طر 

از ناتوانی شخص برای گذاشتن تأثیر مطلوب بر دیگران مهم ناشی میشود .این فرمولبندی از اضطراب اجتماعی بر اساس شواهدی از

نظریه خود ناهمخوانی است که بین باورهایی که افراد از خود واقعیشان دارند و خود ایدهآلشان ،تمایز قائل میشود (تامسون و

همکاران .) 2010 ،مطالعات همچنین نشان دادهاند که بیماران مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی خألهای زیادی بین آنچه که هستند و

آنچه که باید باشند ،احساس میکنند و مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی تصویر از خود منفی شکل میدهند که بر اساس آنچه از

خودشان باور دارند نیست بلکه بر اساس آن چیزی است که تصور میکنند دیگران آنها را آن گونه مینگرند .افراد مبتال به اختالل

فشده در مورد خودشان شکل دادهاند (مثل
حوارههای اولیه منفی و تحری 
اضطراب اجتماعی در تجربیات یادگیری اولیه تعدادی طر 

تهای اجتماعی و بعد از آنها تقویت میشود .این افراد هر
اینکه من جذاب نیستم) که بعدها با پردازش انتخابی اطالعات در موقعی 

چه قدر هم که مهارت داشته باشند و گرم و صمیمانه برخورد کنند ،رفتار خود را بد و عملکردشان را نامناسب و بیکفایت ارزیابی
میکنند .تغییر در ادراک از خود به شدت در فرآیند درمان مهم است (ویلیامز و همکاران 1997 ،؛ پینوتو–گو ویانا3002 ،؛ نورداهی و
شهای مداخلهای ،نتایج نشانگر آن است که
همکاران .)5002 ،البته برای حل مشکل ضعف درمانهای معمول با توجه به بررسی پژوه 

درمانهای روانشناختی متداول مثل شناخت درمانی بک ،درمان بین فردی (کلرمن 5و وایزمن ،) 1984 ،6در درمان این نوع مشکالت
2
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با نتایج درمانی معناداری در این جمعیت همراه نبودهاند (دملو 7و همکاران .)0025 ،البته یانگ ،8کالسکو9و ویشار.)3002( 10

یکند و از لحاظ روانشناختی فرد را به رشد
حواره ناسازگار اولیه بر عمیقترین سطح شناخت و معمو ًالًال خارج از آگاهی عمل م 
طر 

ینماید
افسردگی مزمن ،اضطراب ،روابط اجتماعی ناکارآمد ،کناره جویی و ترس از اجتماع ،اعتیاد و اختالالت روانتنی آسیبپذیر م 

یشود شخص با یکی از سبکهای مقابلهای ناسازگار مثل جبران،
(یانگ .) 1999 ،زمانی که یک طرحواره ناسازگار اولیه فعال م 

یگردد و طرحواره ناسازگار اولیه بعد از
حواره ناسازگار اولیه م 
یدهد که منجر به ماندگاری بیشتر طر 
اجتناب و تسلیم به آن پاسخ م 

یکند (یانگ و همکاران .)3002 ،یانگ و همکاران ( ،)3002ویشمن
شکلگیری مانند صفت (رگه شخصیتی) در همه زمانها عمل م 

( ،)8002و دابسون ،) 2010 ( 11مطرح کردند که بسیاری از مفروضههای درمانهای متداول در حوزه رفتاردرمانی شناختی با

ویژگیهای اختالالت مزمن سازگار نیست .در فرآیند طرحواره درمانی ،مستقیمًاًا به سراغ عمیقترین سطح شناختواره میروند .به

خدهی به درمان
یشود (یانگ و همکاران)3002 ،ر رویکرد میتواند در پاس 
عبارتی در رویکرد طرحواره درمانی روبه باال عمل م 

تأثیرگذار باشد (دابسون .) 2010 ،در حال حاضر رایجترین درمان برای اضطراب اجتماعی  CBTاست ،اما شواهد نشان میدهد که
 40تا  50درصد از مبتالیان به اضطراب اجتماعی مزمن که تحت  CBTقرارگرفتهاند ،بهبودی اندکی را نشان ندادهاند .یک راهحل

حواره درمانی باشد .در مجموع از بیان مسئله
یتواند هدف قرار دادن دیگر مشخصههای این اختالل در قالب تکنیک های طر 
م 

یتوان چنین نتیجه گرفت که بهکارگیری درمانهای رایج در حوزه رفتاردرمانی شناختی کالسیک در درمان اضطراب کمتر موفق و
م 
قتر و الیههای علیتی به عنوان متغیر میانجی بتواند به کاهش اختالفات
بسیار برگشتپذیری بوده و پرداختن به پرداختن به سطوح عمی 

اضطراب اجتماعی مزمن و بهبود آنها یاری رساند میتواند نتایج درمانی بهتری را به بار آورد دابسون (  .) 2010بنابراین مدل طرحواره

درمانی یانگ میتواند انتخاب درمانی 12مناسبی در اضطراب اجتماعی مزمن باشد (کوورت .) 2011 ،از سوی دیگر با الحاق

یتوان به یک مفهومسازی درمانی از طریق زبان نمادین (استعاره–تمثیل) نمای
تکنیکهای تمثیلی به محتوای روان درمانهای م 

ادراکی روشنتری از عناصر درمانی را برای مراجعان طراحی کرد زیرا برخی از آنها به لحاظ کالمی (تئوریک) موضوعات به
یشنوند ،اما نسبت به ادراک عمیق و یادسپاری این مفاهیم
صورت بیان گزارهای توسط درمانگر طرح میشود ،را در جلسه درمان م 

شتر در دریافت اطالعات ،ذخیرهسازی ،سازماندهی،
اثربخشی درمانی زیادی ندارد و از طریق زبان نمادین است که در فرایند اثربخ 

یتوان اطالعات ناهمطراز از دو طبقه زبانشناختی مختلف را از یک نظام ادراکی روانشناختی
بازیابی اطالعات نقش دارند م 
انتزاعیتر به نظام ادراکی روانشناختی غالبًاًا عینی منتقل نمود ،بنابراین با واژگانی عینی به توصیف بهتر و روشنتر مفاهیم انتزاعی

حواره درمانی کالسیک نیز وارد است ،زیرا در چارچوب راهنمای
پرداخت (دابسون ) 1988 ،با پیشفرضهای ذکرشده در مورد طر 

یپردازد ،گام جدی و یا راهبرد خاصی را برای تسهیل سازی و
معمول به غیر از چند تکنیک مشخص خود که به تصویرسازی ذهنی م 

همطرازسازی مفاهیم بالینی تخصصی با طراز شناختی مراجعان بر نداشته است و با ضمیمه و تاکید بر زبان تصویری در محاورات

یتوان از قابلیتهای ویژه برای سطوح شناختی و هیجانی مختلف مراجعان استفاده نمود (برنز.)7002 ،
حواره درمانی کالسیک م 
طر 
نبستهای درک مفهوم و منظور طرفین در روند درمان میشود
تاکید برکاربرد مطلق زبان گزارهای در جلسه رواندرمانی برخورد با ب 
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نبستهای رسانش مفاهیم درمانی از زبان نمادین نظیر؛ یک بیت شعر ،13تمثیل،
و الزم است که رواندرمانگران برای خروج ازب 
تهای کوتاه و استعاره با محتوای بالینی برای کاهش این بنبستهای ادراکی در جهت
بالمثل ،14قصه و یا یک حکای 
ضر 

یکنند .آموزش از طریق تمثیل دامنه معانی ما را میگسترند و از مفهومسازی ناشناخته و
مفهومسازی مناسب درمانی استفاده م 
ناملموس به سوی مفاهیمی قابلادراک تر سوق میدهند (بلنکیرون.) 2010 ،

رو ش

یگیرد  .روال کار بدین صورت بود که این آزمودنیها به مدت 1
پژوهش حاضر جزء مطالعات فرایند پژوهی 15و نتیجه پژوهی قرار م 

هفته در مرحله خط پایه شرکت کردند و پس از اتمام مرحله خط پایه ( 1هفته) وارد مرحله درمان شدند .جلسات طرحواره درمانی 31

جلسه به طور انفرادی برگزار شد .مرحله پیگیری اضطراب اجتماعی مزمن حداقل  2ماه است که باید آن را دنبال نمود تا پایداری
اثرات درمانی مشخص شود .مالک خروج از درمان پژوهشی نیز  3جلسه غیبت مداوم بود .از راهنمای کاربست استعاره16جورج برنز

حواره درمانی ،برای مراجعان ارائه شدند که قب ًالًال
( )7002و سایر منابع ادبی فارسی  24حکایت تمثیلی که برای مفهومسازی مبانی طر 

متناسب با مفاهیم طرحواره درمانی استخراج و تطبیق دادهشده و به عنوان یک کارت یاد یار از مفاهیم درمان ،در اختیار مراجعان قرار
گرفت.

حواره درمانی به شیوه آموزشی تمثیلی:
کهای طر 
تهای آموزش تکنی 
نمونه کار 

*توصیف طرحوارههای ناسازگار اولیه به شیوه آموزشی تمثیلی

* دو بذر گندم در حال مناظره باهم بودند .بذر اول كه بذري خوشبین و شجاع بود رو به بذر ديگر گفت«:مي خواهم كه در دل خاك فرو روم ،رشد كنم،

ريشه كنم ،از زير خاك بيرون بيا يي م ،ساقه بدوانم ،جوانه كنم و مهر آفتاب را بچشم»اين بذر شجاع رشد كرد و محصول داد .بذر ترسو و محافظ كار گفت«:من

مي ترسم اگر ريشه هايم در خاك نگيرد چه مي شود؟ اگر سنگي در راه سر از خاك بيرون آورد نم بر افراشتم از كجا معلوم زير پاي كسي له و لورده نشوم و
یگشت بذر
دست آخر به محصول هم رسيدم از كجا معلوم طعمه مرغي نشوم ! نه نه همان بهتر كه بذري نشكفته بمانم» ناگهان مرغ خانگي كه به دنبال دانه م 
منتظر را يافت و خورد.

*توصیف طرحوارههای ناسازگار اولیه به شیوه آموزشی تمثیلی

* افسانهای در شرق اینطور بيان میکند« :روزي شاهزادهای با بيماري «وبا» برخورد كرد .شاهزاده از بيماري «وبا» درخواست كرد جان انسانهای كمتري را
بگيري و او نيز قول داد صرفًاًا جان هزار نفر را با سرايت اين بيماري بگيرد ولي خبر آمد كه اين بار پنج هزار نفر بر اثر اين بيماري فوتشدهاند .اين يك نه در دل
یاش شماتت بسيار كرد كه چرا از قول خودت عهدشکنی كردي و چرا به
شاهزاده باقیمانده تا اينكه روزي دوباره بيماري وبا را مالقات كرد و او به علت بدقول 
جاي هزار نفري كه قول دادي اين بار جان پنج هزار نفر را گرفتي .بيماري وبا پاسخ داد« :من تنها جان هزار نفر را گرفتم وچهار هزار نفر ديگر از ترس مردند».
*توصیف طرحوارههای ناسازگار اولیه به شیوه آموزشی تمثیلی

یکه افسار االغ به دستشان است قدمزنان به سوي محل فروش
* پير مردي به همراه نوه خردسالش براي فروختن االغ خود عازم سفري بودند .پيرمرد درحال 
االغها در حرکتاند .رهگذران با تعجب به آنها میگویند«:عجب انسانهاي احمق و ناداني هستند كه خودشان پياده راه مي روند و سوار االغشان نمي
شوند؟!»پیرمرد دهانبین از اين حرف مردم متأثر شدند و هر دو سوار االغ شدند .دوباره رهگذران پچپچ كنان گفتند «:عجب انسان هاي بي رحم و سنگ دلي
هستند كه دو تا آدم سوار كي

یشود و فقط پدربزرگ پيرش روي االغ
االغ مردني و نحيف شده اند!؟» .نوه پيرمرد به علت حرف و نقل مردم از االغ پياده م 

13

Poetry or poems
. Proverb
15
Process study
16
Healing with stories:your casebook collection for using therapeutic metaphors(pp. 12–300). Hoboken, NJ:
Wiley.
14
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یرحمی كه خود روي مركب نشسته و طفل خردسالش با پاي پياده را ه مي رود.
ینشیند .باهم مردم فضول پچپچ كنان به پيرمرد طعنه میزنند كه چقدر پدر ب 
م 
یحرمتی شده است! اين بچه روي
اين بار پيرمرد دهانبین پياده شده و طفل خردسال را روي االغ نشاند .باز هم مردم فضول با تعجب گفتند«:عجب زمانه بد و ب 

یکه االغ را به دوش گرفته بودند به محل
نسال با پاي پياده رهسپار است .اين بار هر دو از روي مركب پياده شدند و درحال 
االغ سوار است و اين پیرمرد که 
خريد و فروش االغ رسيدند و باز هم حرف و نقل مردم فضول تمام نمیشد
*توصیف طرحوارههای ناسازگار اولیه به شیوه آموزشی تمثیلی
* روزي پسر كوچولو يي میخواست كي

کترین حركتي هم به آن بدهد .پدرش كه
يتوانست کوچ 
سنگ بزرگ را جابجا كند ،اما هر چه ميكوشيد حتي نم 

يگذشت ،لحظهاي به تماشاي تقالي بیحاصل او ايستاد .سپس رو به او كرد و گفت« :ببين پسرم ،از همه توان خود استفاده مي كني يا نه؟» .پسرك
از كنارش م 
با اوقات تلخي گفت« :آره پدر ،استفاده ميكنم» .پدر آرام و خونسرد گفت« :نه ،استفاده نميكني .تو هنوز از من نخواستهاي كه كمكت كنم».
*توصیف طرحوارههای ناسازگار اولیه به شیوه آموزشی تمثیلی

* لئو بو سكاليا در زمينه فشار كالمي مردم بر ذهن انسانهای سالم و صادق معتقد است:

کمغز هستيد.
یگویند كه شما سب 
1ـ اگر عشق بورزيد م 

2ـ اگر شاد و خوشحال باشيد میگویند كه شما سادهلوح هستيد.

3ـ اگر سخاوتمند باشيد و نوعدوستی كنيد میگویند شما اهدافي مرموز و مشكوك در سرتان داريد.
4ـ اگر به كسي و يا چيزي اطمينان كنيد میگویند كه احمق هستيد.

5ـ اگر همه اين صفات خوب را در خود گرد آوريد مردم ترديد نخواهند كرد كه شما شياد و حقهباز هستيد.
*توصیف طرحوارههای ناسازگار اولیه به شیوه آموزشی تمثیلی
* روزی ناصرالدینشاه قاجار گفت میخواهم از شیرهای باغوحش تهران دیدن کنم .از قضا شیر باغوحش چند ماه قبل مرده بود و ناصرالدینشاه عالقه زیادی

به تماشای شیرها داشت .رئیس باغوحش تصمیم گرفت کلکی بزند و لباسی مثل پوست شیر را به خیاطی سفارش دهد و فردی را در درون آن تعبیه کند و در

واقع یک شیر قالبی را به درون قفس بفرستد و به جای شیر واقعی به شاه جا بزند! .لذا یکی از کارگران نگهبان برای این کار تعلیم داد و به او گفت وقتی شاه

شبینی نبود و وقتی
تهای ناصرالدینشاه اص ًالًال قابل پی 
آمد فقط در قفس راه برو و چنان و چنین کن . . .شاه که نمیفهمد تو شیر واقعی نیستی.کارها و درخواس 
هم که کنار قفس شیر آمد،هوس کرد شیر در قفس پلنگ بیندازند و باهم مبارزه بگذارد .پلنگ قفس مجاور را به درون قفس شیر قالبی آوردند شیر قالبی مثل
یکند ،آرام به شیر قالبی گفت:
یشود و غش م 
یلرزید و نزدیک بود سکته کند .ناگهان پلنگ که دید شیر قالبی دارد از ترس کف قفس ولو م 
بید به خود م 
یام و در پوستپلنگ تعبیهشدهام.
نترس من هم مثل تو قالب 
و. . .

جامعه آماری و نمونه

جامعه کلی ،جامعهای است که قرار است نتایج و یافتههای مطالعه به آن تعمیم داده شود .جمعیت مورد نظر ،گروه مشخصی است که

یشوند .گروه نمونه ،زیرگروه جمعیت مورد نظر است و به افرادی اشاره دارد که در مطالعه
شرکت آزمودنیها از آن انتخاب م 
یشوند .روش نمونهگیری در این پژوهش« ،نمونهگیری هدفمند »17است« .نمونهگیری هدفمند» با «نمونهگیری در
شرکت داده م 

یهایی،
دسترس» فرق دارد .انتخاب چنین نمونههایی بر اساس فرمولهای نمونهگیری نیست .قصد پژوهشگر در چنین نمونهگیر 

انتخاب محدود کسانی است که با اهداف پژوهش همخوانی بیشتری داشته باشند .به همین نمونهگیری را «نمونه گیری هدفمند»
نامگذاری کردهاند (گال ،بورگ و گال .)3002 ،در نهایت  5نفر از کارکنان بخش درمانی 18که مبتال به اضطراب اجتماعی مزمن
Prposful sampling
hospital personnel

17
18
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ب و وارد
بوده و جهت درمان به مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه شهید بهشتی (واحد شرق تهران) مراجعه کرده بودند ،انتخا 

مطالعه پژوهشی شدند .مهمترین مالکهای ورود؛ وضعیت اضطراب اجتماعی مزمن و سطح تحصیالت طبق راهنمای درمانی حداقل
قدیپلم به باال بود.
فو 

لبندی متغیرها و ابزار پژوهش
جدول  –1فرمو 
ردیف

نام متغیر

1

طرحواره درمانی

3

اضطراب اجتماعی

2

روش سنجش

ابزار سنجش

نوع متغیر

مقیاس
رتبهای

کیفی
کمی

دستورالعمل درمانی یانگ()3002

طرحواره ناسازگار اولیه

مستقل
وابسته

اسمی

کمی

پرسشنامه هراس اجتماعي کانور

وابسته

ترتیبی

پرسشنامه طرحواره فرم بلند

یهای جمعیت شناختی مراجعان
جدول  –2ویژگ 
ردیف

سن

جنسیت

تحصیالت

مدت اختالل

ابتال همزمان

1

62

مؤنث

دانشجوی کارشناسی ارشد

از دوران نوجوانی تا به حال

اضطراب فراگیر

3

13

مؤنث

کارشناسی

کارشناسی ارشد

از دوران نوجوانی تا به حال
از دوران نوجوانی تا به حال

فوبی حیوانات

25

مذکر

کارشناسی

از دوران نوجوانی تا به حال

2
4
5

29
32

مذکر

مؤنث

کارشناسی

از دوران نوجوانی تا به حال

–

وسواس شستشو
–

البته اضطراب اجتماعی مزمن ابتال همزمان زیادی با سایر اختالالت روانپزشکی دیگر دارد که برای فائق آمدن بر مشکل ،افرادی را
انتخاب نمودیم که تشخیص اصلی و انگیزه حضور در درمان آنها کاهش رنج ناشی از اضطراب اجتماعی مزمن بود.
ابزار پژوهش

19

مصاحبه باليني ساختار يافته برای–)SCID(DSM–IVنسخه متخصص باليني  :این ابزار در سال  983 1براي تشخيص اختالالت

يهاي منحصر به فردي داشت که در ابزارهاي قبل از آن وجود نداشت .اين ابزار به
 DSM–III–Rتدوين شد .اين مصاحبه ويژگ 

يتواند به وجود آمدن دوره فعلي بيماري خود را
يشود و شامل يک بخش مروري است که بيمار م 
سادگي در روانپزشکي استفاده م 
توصيف کند .عالوه بر اين SCID–CV ،شامل يک الگوي طراحي است که به پژوهشگر اجازه ميدهد مجموعهاي از طبقات

تشخيصي اساسي را که با مطالعهاش ارتباطي ندارد ،کنار بگذارد SCID–CV .شامل  6الگوي تشخيصي اختالالت محور Iو محور
يشوند اما متخصص باليني ميتواندترتيب ديگري به آنها بدهد يا الگوي خاصي
 IIاست .اگرچه اين الگوها پشت سر هم بررسي م 

را حذف کند .اين الگوهاي تشخيصي عبارت از  :الگوي ( Aدوره خلقي) ،الگوي ( Bنشانههاي سايکوتيک) ،الگوي( Cاختالالت

سايکوتيک) ،الگوي( Dاختالالت خلقي) ،الگوي ( Eاختالالت ناشي از مواد) و الگوي( Fاختالالت اضطرابي) .عالوه بر اين،

 SCID–CVشامل الگوي تشخيصي اختالالت مزبور  IIنيز است SCID–CV .براي اجرا در مورد بيماران روانپزشکي يا بيماران

بترين سن براي اجراي آن  18سالگي است ،اما با تغ يي رات جز يي براي نوجوان نيز کاربرد
يهاي طبي کاربرد دارد .مناس 
مبتال به بيمار 
دارد .براي فهم آن تحصيالتي در حدود  8کالس الزم است و افراد مبتال به اختالالت شديد شناختي يا داراي نشانههاي شديد

يتوان با اين مصاحبه ارزيابي کرد (محمدخاني و همکاران .) 1384 ،مصاحبه باليني ساختار يافته ،مصاحبهاي
سايکوتيک را نم 
فپذير است که توسط فرست ،20اسپيتزر ،21گيبون22و ويليامز( 23ونتورا و همکاران ) 1998 ،تهيه شده است .تران 24و هاگا
انعطا 

25

19

)SCID-Clinician version (SCID-CV
First
21
Spitzer
22
Gibbon
23
Williams
24
Tran
20
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بها براي SCIDگزارش کردهاند .شريفي و
(2002؛ به نقل ورنر )1002 ،ضريب کاپاي  0/ 60را به عنوان ضريب پايا يي بين ارزيا 

همکاران ( ) 383 1اين مصاحبه را پس از ترجمه به زبان فارسي ،بر روي نمونه  922نفري اجرا کردند .توافق تشخيصي براي اکثر

صهاي خاص و کلي ،متوسط يا خوب بود (کاپاي باالتر از  .)0/ 60توافق کلي (کاپاي مجموع بررسي کل تشخيصهاي فعلي
تشخي 
 0/ 52و براي تشخيصهاي طول عمر  )0/55به دست آمده نيز خوب بود .نتايج پژوهش آنها نشان داد که پايا يي قابلقبول به دست

يتواند به پژوهشگران و متخصصان باليني اطمينان دهد که آن را به کار
آمده از نسخه فارسي  SCIDو قابليت اجراي مطلوب آن م 

بگيرند .در پژوهش بختياري (  ) 1379نيز روا يي اين ابزار به وسيله متخصصين روانشناسي باليني بررسي و تأ يي د شد و با استفاده از

روش باز آزما يي در فاصله يک هفته پاياني برابر  0/ 95به دست آمد.

پرسشنامه هراس اجتماعي :پرسشنامه هراس اجتماعي نخستين بار توسط کانور26و همکاران ( )0002به منظور ارزيابي هراس اجتم عا ييي

تهيه گرديد .تلويحات باليني اين پرسشنامه بيانگر آن است که در سه حیطه عالئم باليني ترس ،اجتناب و عالئم فيزيولوژيکي اطالعاتي

يکند و داراي مزيتهاي عملي کوتاه بودن ،سادگي و آساني نمرهگذاري است .اين ابزار با دارا ب دو ننن ويژگ يييها ييي باثباتتت
را ارائه م 
يتواند به عن او ننن يک ک
ک
يتواند به عنوان يک ابزار معتبر براي سنجش شدت عالئم هراس اجتماعي به کار رود .به عالوه م 
روانسنجي م 
س اجتم عا ييي ک ربرا ددد داشتههه باشددد و در نهايتتت ايننن مق اي سسس م يييتوانددد
ابزار غربالگري و براي آزمودن پاسخ به درمان در اختالل ه ار س س

درمانهاي با کار آیی متفاوت را از هم تميز دهد (کانور و همکاران .)0002 ،اين پرسشنامه از اعتبار و روا يي باال يي برخ ادرو ررر استتت.

اعتبار آن با روش باز آزمایی در گروههاي با تشخيص اختالل هراس اجتماعي برابر با  0/ 78تا  0/ 89بوده و ضريب همساني دروني آن
سهاييي فرع ييي ترسس س  ،0/ 89اجتنابب ب  0/ 91و نراا تح ييي
(ضير بب ب آلفااا) در يککک گور هه ه بهنجارر ر  0/ 94گ راز شش ش شدهه ه استتت و بار ييي مق اي سس 

ص اخ الت للل
فيزيولوژيکي  0/ 80گزارش شده است .روا يي سازه 27در مقايسه نتايج اين آزمون در دو گ ور ههه از آزم ندو يييها ييي با ا تش يخ ص ص

هراس اجتماعي و آزمودنيهاي گروه افراد بهنجار بدون تشخيص روانپزشکي بررسي شد که تفاوت معناداري باهم نشاننن دادنددد کههه
اين خود حاکي از اعتبار سازه باالست.

فرم بلند پرسشنامه طرحواره يانگ :پرسشنامه طرحواره يانگ شکل بلند  232سؤالي 28اولين بار به وسيله يانگ و براون (  ) 1990جهت

ارزيابي طرحوارههاي سازش نايافته اوليه طراحي شد ،و در سال  1994مورد بازنگري قرار گرفت (يانگ و وينبرگر .)1002 ،اين

پرسشنامه بر روي نمونه  315نفري از دانشجويان هنجاريابي شد که آلفاي كرونباخ در  18مقياس مطلوب و بين  0/ 79تا  0/39به دست

آمده است (فتي و همکاران .)5002 ،نتايج آزمون ،آزمون مجدد بافاصله  15روز در مورد  18طرحواره بين  0/ 67تا  0/ 84گزارش
شده است .اين پرسشنامه از اعتبار صوري و قضاوتي مطلوبي برخوردار است .پژوهشهاي متعددي نيز کار آ يي آنها در تف كيك

حوارههاي سازش نايافته اوليه نشان دادهاند (سارياهو ،سارياهو ،کاريال ،جوکما9002 ،؛ کوکرام ،دوروموند و لي،
بيماران بر مبناي طر 
.) 2010

یافتهها

با استفاده از روشهاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي و به كمك نرمافزارهای تحلیلی ،به تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامههای
يهاي ُمُمکرر طرح آزمایشی تک موردی استفاده شد .در بعد سنجش پژوهش حاضر
بالینی پرداخته و بدین منظور ،از روش اندازهگير 

حوارههای ناسازگار اولیه ذکرشده توسط در این نمونه اندک میتوان به وجود طرحوارههای ناسازگار برجستهای مانند؛
عالوه بر طر 

25

Hagga
Connor
27
Construct validity
28
Young schema Questionnaire long form
26
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ّجه ،منفی گرایی /بدبینی اشاره نمود که افراد دچار اضطراب اجتماعی
بپذیری نسبت به ضرر و زیان ،پذیرش جویی/جلب تو ّج
آسی 

ّجه و منفی گرایی/
حوارههای ناسازگار پذیرش جویی/جلب تو ّج
حوارههای برافراشته اشاره نمود ،به خصوص طر 
مزمن به عنوان طر 
حواره خیلی برجسته اشاره نشده بود
بدبینی که در پژوهش پینوتو–گو ویا ،کاستیلو ،گالهاردو و کانها ،6002 ،به آن به عنوان یک طر 
ولی در پژوهش حاضر جزء طرحوارههای برجسته اول تا چهارم مراجعان بودند.

فرضیه

حواره درمانی در تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه اضطراب اجتماعی مزمن اثربخش است.
–طر 
–طرحواره درمانی در کاهش عالئم اضطراب اجتماعی مزمن اثربخش است.

حوارههای ناسازگار اولیه یانگ نسخه دوم و اضطراب اجتماعی در فرآیند درمان
جدول  –3مقايسه نمرات طر 
مراجع

مراجع

مراجع

مراجع

مراجع

EMSQ–LF
اضطراب اجتماعی

793

828

928

658

348

EMSQ–LF
اضطراب اجتماعی

576

464

985

144

563

323

543

364

523

803

103

753

313

338

273

شاخصهای مورد سنجش در بازه زمانی

(خط پايه)

(جلسه پنجم)

(جلسه سیزدهم)

EMSQ–LF
اضطراب اجتماعی

(پیگیری دو ماهه اول)
EMSQ–LF
اضطراب اجتماعی

درصد بهبودي طرحوارههای ناسازگار اولیه
درصد بهبودي اضطراب اجتماعی

میانگین درصد کلی بهبودی کلی طرحوارههای
ناسازگار اولیه

میانگین درصد کلی بهبودي اضطراب اجتماعی

1

45

35

24

20

%26

% 56

2

53

38

22

23

% 57

% 57

3

49

4

49

35

13

22

25

25

22

%26

% 55
% 26
% 53 /8

% 61

% 49

5

50

72

62

24

% 68

% 52

54
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60
50
40

SCORE

30
20

اضطراب اجتماعی

10
0

پیگیری دو ماهه

جلسه سیزدهم

جلسه پنجم

خﻂ پایه

شکل –1مقايسه نمرات مراجعان در بهبود اضطراب اجتماعی طی جلسات درمانی و مراحل پیگیری

900

800
700

EMSs

600
500
400
300
200

طرحواره درمانی

100
0

پیگیری دو ماهه

جلسه سیزدهم

جلسه پنجم

خﻂ پایه

حوارههای ناسازگار اولیه طی جلسات درمانی و مراحل پیگیری
شکل  –2مقايسه نمرات مراجعان در بهبود طر 

نمودار حاصل از شکل 1مقایسه زمانی در مراحل سنجش درمانی پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در سنجش متغیرها نشانگر
یدهد که در کل سیر زمانی آن کاهش معناداری داشته و نشان میدهد که شاخص بالینی
اثربخشی بالینی در فرایند درمان را نشان م 

اضطراب اجتماعی مراجعان از نمره بحرانی تقریبًاًا  50که اضطراب اجتماعی بسیار شدید است به تقریبًاًا زیر نمره  25که وضعیت

متوسط به پایین و  53 /8درصد بهبودی رسیده است که یک دستاورد خیلی خوب درمانی از حیث کنترل عالئم بالینی و درمان
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حوارههای ناسازگار اولیه با توجه به بر افراشتگی
یشود .از سوی دیگر نمره تجمیعی کل طر 
اضطراب اجتماعی مزمن محسوب م 

متوسط مراجعان در این شاخص پس از طی مراحل درمان نزدیک به خط پایه التیام یافتگی متوسط طرحوارههای ناسازگار اولیه با 26

درصد بهبودی رسیده و که این میزان شاخص بهبود به عنوان یک دستاورد درمانی خوب در ساختار طرحواره درمانی اختالالت مزمن
یشود.
تلقی م 

بحث و نتیجهگیری

تهای اجتماعی تهدیدآمیز توجه خود را به
مدل شناختی فرض میکند که افراد مبتال به اضطراب اجتماعی هنگام مواجهه با موقعی 

یکفایتی 30و بازبینی منفی طرحوارههای ناسازگار اولیه خود که
درون معطوف میکنند و به پردازش عناصر خود ناکارآمدی ،29ب 

گمنشی ،محرومیت عاطفی ،معیارهای
یثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،انزوای اجتماعی/بیگانگی ،استحقاق/بزر 
بیشتر رهاشدگی /ب 

لکنترلی متمرکز میشوند (پینوتو–گو ویا،
سرسختانه  /عیبجویی افراطی ،نقص/شرم به طور تکرارشونده (نشخوار شونده) و غیرقاب 
کاستیلو ،گالهاردو و کانها )6002 ،اما در بعد سنجش پژوهش حاضر عالوه بر طرحوارههای ناسازگار اولیه ذکرشده توسط در این
بپذیری نسبت به ضرر و زیان ،پذیرش جویی/جلب
یتوان به وجود طرحوارههای ناسازگار برجستهای مانند؛ آسی 
نمونه اندک م 

ّجه ،منفی گرایی /بدبینی اشاره نمود که افراد دچار اضطراب اجتماعی مزمن به عنوان طرحوارههای برافراشته اشاره نمود ،به
تو ّج

ّجه و منفی گرایی /بدبینی که در پژوهش پینوتو–گو ویا ،کاستیلو ،گالهاردو
حوارههای ناسازگار پذیرش جویی/جلب تو ّج
خصوص طر 

و کانها ،6002 ،به آن به عنوان یک طرحواره خیلی برجسته اشاره نشده بود ولی در پژوهش حاضر جزء طرحوارههای برجسته اول تا

حواره درمانی توانست نتایج قابلتوجهی
چهارم مراجعان بودند .در مجموع تحقیق حاضر با تمرکز بر روی نقش عناصر تمثیلی در طر 

را از الحاق این شیوه آموزشی در رواندرمانیهای کالسیک مشاهده کند که میتوان به نقش این ابزارهای ویژه زبانی در پاسداشت و

سپذیری بیشتر تکنیکهای درمانی در نزد مراجعان
حفظ اطالعات تبادل شده درمانی در ابعاد فرسایش زمانی و همین طور دستر 
اشاره نمود .همواره عامل زمان و ناتوانی در حفظ و بازیابی اطالعات تبادل شده در مراجعان از عوامل مهم عود و بازگشت عالئم و

مهای تداوم معنایی به
رفتارهای ناسازگاری بوده ،ولی تحت مطالعات بالینی دقیق متوجه شدیم که استعاره و تمثیل از طریق مکانیس 

یبخشند و این مفاهیم سیال و فاّرّر ر را ماندگار تر میسازد که با
مفاهیم درمانی تبادل شده در جلسه درمان توان و عمر بیشتری م 
یافتههای احمديان )1931( ،این در مورد نزدیک بود.
تها
محدودی 

شهای پراکنده در زمینه طرحواره درمانی و کاربرد
در راستای توسعه جدید برای کاستیها و ُبُبنبستهای مفهومسازی درمانی ،پژوه 
مپذیری نتایج حاصل را برای تکرار این راهنمای درمانی
بالینی از مفاهیم فرهنگی استعاره و تمثیل از جمله مشکالتی بود که کار تعمی 

یکاهد ،به خصوص این درمان به علت پیچیدگی الیههای روانی مزمن تحت درمان
گها دیگر م 
در بافت درمانی جمعیتها و فرهن 
بیشتر در جامعه بالینی تحصیل کرده کاربرد دارد.

تلویحات بالینی

يبرند و ممكن
کپذیری ،گرگرفتگی و . . .رنج م 
اضطراب اجتماعی مزمن از عالئم جسمي و روانی شبیه به اختالل پانیک مثل؛ تحری 
يدهد كه بهکارگیری فرمول عینی و به
است سالها زمان نیاز باشد برخی از این عوارض کام ًالًال التیام بگیرند .تجربه پژوهشگر نشان م 

Self-schemas of inefficacy
Incompetence

29
30
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يتواند ميزان موفقيت درمانگر را در متقاعدسازي منطقي الگوهای آسیب زا در اضطراب اجتماعی مزمن
دور از دورنماهای انتزاعی م 
موثر واقع شود.
پیشنهادها

لهای درمانی ،انجام جلسات درمان،
در هر صورت برخی از نتایج درمان به ویژگیهای درمانگر (چگونگی بهکارگیری دستورالعم 

توانایی او برای ضابطهبندی مشکل ،چارهاندیشی برای مشکالت درمان ،حساسیت او بر روی پاسخگویی به نیازهای مراجعان) بستگی

یشود از دو درمانگر جداگانه و جمعیت تحت مطالعه بیشتر استفاده شود یا مقیاسهای عینی برای
دارد .به همین دلیل پیشنهاد م 

ّجه به
یشود از مقیاس کفایت درمانی استفاده گردد .با تو ّج
سنجش برخی از این متغیرها قبل از درمان به کار گرفته شود .پیشنهاد م 
یشود به سه صورت تکرار شود:
عقیده سیدمن( 31به نقل از احمدیان )1931 ،پیشنهاد م 
–تکرار کامل( 32اجرای دوباره پژوهش توسط همین پژوهشگر).

سهای سنجشی).
–تکرار حقیقی( 33اجرای دوباره همین پژوهش توسط دیگران با همین مقیا 
–تکرار نظاممند( 34اجرای همین پژوهش در جمعیت دیگر و با سایر مقیاسهای سنجشی).
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