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کردهاند .هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی
بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتال به اضطراب اجتماعی بود.

مواد و روشها
پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش شامل همه زنان  35-18ساله مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی بود که به
کلینیک روانشناختی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کردند .با توجه به حجم نمونه در
پژوهشهای قبلی تعداد  24نفر از طریق روش نمونهگیری در دسترس و با توجه به
مالکهای ورود انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .در
این پژوهش از پرسشنامه حساسیت اضطرابی فلوید استفاده گردید .طرحواره درمانی
هیجانی گروهی در 10جلسه هفتگی اجرا شد و پرسشنامه در پسآزمون تکمیل گردید.

یافتهها
یافتهها نشان داد که گروهدرمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی منجر به کاهش
حساسیت اضطرابی مبتالیان به اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
میشود( .میانگین گروه آزمایش در پسآزمون.)F=346/86, P<0/001( ،)35/41 :

نتیجهگیری
بهکارگیری فنون طرحواره درمانی هیجانی بهصورت گروهی میتواند بر کاهش حساسیت
اضطرابی زنان مبتال به اضطراب اجتماعی مؤثر باشد.

کلیدواژهها
اختالل اضطراب اجتماعی ،طرحواره درمانی هیجانی ،حساسیت اضطرابی ،زنان
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زنان مبتال به اضطراب اجتماعی

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش

مرواریدی و همکاران

حساسیت اضطرابی

اضطراب1با درک اینکه ما در موقعیت خطر قرار داریم یا به

از نظر جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی آسیبزا هستند و

نحوی آسیبپذیر هستیم همراه است .تهدید یا خطر ممکن

شامل سه عامل ترس از احساسهای جسمانی (حمله قلب

است جسمانی ،روانشناختی یا اجتماعی باشد ( .)1اختالل

یا سکته) ،ترس از نشانههای اضطرابی قابلرؤیت برای

اضطراب اجتماعی2که جمعیت هراسی هم نامیده میشود،

دیگران (شرمساری و خجالت) و ترس از دست دادن کنترل

یکی از زیرمجموعههای اختاللهای اضطرابی است و شامل

شناختی (دیوانه شدن و عدم تمرکز) میباشد ( .)7برای

ترس از موقعیتهای اجتماعی و ارتباط با افراد غریبه

مثال تپش قلب یا سرگیجه بهصورت پیامدهای بسیار

میباشد ( .)2افراد مبتال به اضطراب اجتماعی از اینکه مورد

آسیبرسان مثل حمله قلبی یا سکتهی مغزی تفسیر

ارزیابی منفی دیگران قرار بگیرند ،دچار ترس میشوند و

میشود .چنین ترسهایی زمینه ابتال به اختاللهای

اضطراب معنیداری را تجربه میکنند؛ بنابراین سعی

اضطرابی بهویژه اختالل اضطراب اجتماعی را فراهم

میکنند از موقعیتهای اجتماعی اجتناب کنند (.)3

میکنند (.)8

ترسهای عملکردی در این افراد ،معموالً در زندگی حرفهای

هیجانهای مختلف مثل غم ،شادی و ترس در تجربه همه

آنها و یا در نقشهایی که نیازمند صحبت کردن در جمع

انواع بشر وجود دارد اما توجه به این نکته اهمیت دارد که

است اختالل زیادی ایجاد میکند .آنها میزان مهارتهای

چرا بعضی افراد با تجربه چنین هیجانهایی دچار انواع

اجتماعی خود را ناکافی و میزان ارزیابی منفی دیگران را

اختاللهای روانشناختی میگردند و برخی نه؟ پاسخ به

بیشازحد برآورد میکنند (.)4

این سؤال را دکتر رابرت لیهی 5در رویکرد درمانی جدید

مطالعات مختلف شیوع طول عمر اختالل اضطراب اجتماعی

خود ارائه میدهد.

را  13-3درصد گزارش کردهاند .در مجموع بر اساس

رابرت لیهی بر مبنای مفهوم پردازش هیجانی و الگوی

مطالعات انجام شده شیوع میزان اختالل اضطراب اجتماعی

فراشناختی هیجان ،در سال  2002رویکرد طرحوارههای

در کل جمعیت ،در زنان باالتر از مردان گزارش شده است

هیجانی 6را ارائه داد .طرحواره هیجانی یک الگوی

( .)5اوج شروع اختالل در نوجوانان دیده میشود که سن

اجتماعی -شناختی از هیجان و نظم جویی هیجانی است

متوسط در ایاالت متحده  13سالگی است و در  75درصد

که بیان میکند نگرش در مورد هیجان موجب تغییرات

افراد مبتال ،سن شروع  15 -8سالگی گزارششده است (.)2

متفاوتی در فرد میشود و اختاللهای هیجانی از ارزیابی و

یکی از سازههای اضطرابی که در ادبیات اختاللهای

تفسیر شخص از احساسات خود و راهبردهایی که برای

اضطرابی بسیار مورد توجه قرارگرفته ،حساسیت

اضطرابی3

مقابله با آنها به کار میگیرد ناشی میگردد ( .)9بر اساس

است .ساختار اولیهی حساسیت اضطرابی توسط ریس و

این نظریه تفاوت میان افراد سالم و افراد مبتال به

مکنالی4در سال  1985برای توضیح اختاللهای اضطرابی

اختاللهای روانشناختی در ارزیابی حقانیت و شرمآوری

مطرح شد ( .)6حساسیت اضطرابی به ترس از اضطراب و

هیجان ،تفسیر آنها از علل هیجان ،نیاز آنها به کنترل

نشانههای مرتبط با آن اشاره دارد و مبتنی بر این نظریه

هیجان ،تجربه آنها از مدت و خطر هیجان و معیارهای

1

Anxiety
Social Anxiety disorder
3
Anxiety Sensitivity
4 Reiss & McNally
2
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مقدمه

است که این نشانهها به پیامدهایی منجر میشوند که بالقوه

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش

مرواریدی و همکاران

حساسیت اضطرابی

آنها در مورد متناسب بودن هیجان با موقعیت و بهطورکلی

اختاللهای اضطرابی را نسبت به درمانهای مرسوم مقاوم

طرحوارههای هیجانی افراد مشخص میشود (.)10

میکنند (.)13

این نظریه از نظریه شناختی بک 1،طرحواره درمانی

الگوی فراشناختی ولز 3و رویکردهای مبتنی بر پذیرش

باالیی دارند .افکار منفی در مورد هیجانها زیاد است و این

تأثیر پذیرفته است .رویکردهای صرفاً شناختی هیجان را

بیماران هیجان را غیرقابل درک ،دائمی ،خارج از کنترل،

پیامد فکر و رفتار میدانند و تالش میشود با تأثیر گذاشتن

شرمآور تصور میکنند .بنابراین هدف از پژوهش حاضر

بر افکار و رفتار بیماران هیجان را هم بهبود بخشند اما آنچه

بررسی این مسئله است که آیا انجام طرحواره درمانی

متمایزکننده طرحواره درمانی هیجانی است ،تالش مستقیم

هیجانی گروهی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان دارای

جهت اثرگذاری بر هیجان افراد و باورهای هیجانی آنها

نشانگان اضطراب اجتماعی اثر خواهد داشت یا خیر؟

است (.)11

مواد و روشها

چهارده بعد از ادراک و ارزیابی یک هیجان و پاسخ به آن در

پژژژوهش از نژژوع شژژبه آزمایشژژی بژژا طژژرح پیشآزمژژون -

الگوی طرحواره درمانی هیجانی وجود دارد که شامل،

پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل

مدت 4،کنترل 5،قابلدرک بودن 6،اتفاقنظر 7،احساس گناه

همه زنان  18-35ساله مبتال به اختالل اضطراب اجتمژاعی

و شرم 8،خردگرایی 9،ساده انگاشتن هیجان 10،ارزشهای

بود که در سال  96-95به کلینیک روانشژناختی دانشژگاه

برتر11،

ابراز12،

اعتبار

یابی13،

پذیرش14،

سرزنش15،

فردوسی مشهد مراجعه کردند .با توجه به مطالعات قبلژی و

کرختی 16و نشخوار ذهنی 17میباشد ( .)12بررسیهای

نظژژر هیمبژژر 18در زمینژژه تعژژداد افژژراد در گروهدرمانیهژژا،

متعدد نشان دادند ،این ابعاد هیجانی که طرحوارههای

تعداد  24نفر از طریق روش نمونهگیری در دسژترس و بژا

هیجانی نام دارند با بسیاری از اختاللهای روانشناختی

توجه به مالک هابی ورود و خروج انتخاب شژدند (14و.)15

ازجمله اضطراب ،افسردگی ،اختالل استرس پس از آسیب،

مالکهژژای ورود شژژامل :داشژژتن مالکهژژای تشخیصژژی

سوءمصرف مواد و اختالل اضطراب اجتماعی رابطه دارند .از

اضطراب اجتماعی ،مؤنث بودن ،سن  35 -18سال ،نداشتن

نظر لیهی هر یک از اختاللهای اضطرابی شامل

سابقه دریافت درمانهای روانشناختی دیگر ،عژدم مصژرف

طرحوارههای هیجانی ناکارآمد در مورد احساسها و

داروهای ضد اضژطراب و حژداقل تحصژیالت دیژپلم بژود و

هیجانها هستند و این طرحوارهها بسیاری از افراد مبتال به

مالکهژژای خژژروج شژژامل :ابژژتالی همزمژژان بژژه یکژژی از
اختاللهای روانشناختی دیگر ،سوءمصژرف مژواد مخژدر و

1

Beck, A.
Young, J.
3
Wells, A.
4
Duration
5
Control
6
Comprehensibility
7
Consensus
8
Guilt and Shame
9
Rationality
10
Simplistic View of Emotion
11
Values
12
Expression
13
Validation
14
Acceptance
15
Blame
16
Numbness
17
Rumination
2

همزمان تحت درمان بودن توسط روانشناس یا روانپزشژک
دیگر.
گمژژارش شژژرکتکنندگان بهصژژورت تصژژادفی در دو گژژروه
آزمایش و کنترل بود .ابتدا فراخوان داده شد و از زنانی کژه
در سنین  35- 18سال و دارای نشانگان اضطراب اجتماعی
بودند ،برای شرکت در این طرح پژوهشی دعژوت بژه عمژل
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یانگ2،

در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی که حساسیت اضطرابی

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش

مرواریدی و همکاران

حساسیت اضطرابی

داشتند مصاحبهی تشخیصی صورت گرفژت و بژا توجژه بژه

هرگویه این عقیده را منعکس میکند که احساسات

نمراتی که در ابزار پژوهش دریافت کردنژد ،دارای نشژانگان

اضطرابی بهصورت ناخوشایند تجربه میشوند و توان منتهی

اضطراب اجتماعی تشخیص داده شدند .بژر اسژاس کژدهای

شدن به پیامد آسیبزا را دارند .درجه تجربه ترس از

تصادفی بهدستآمده از رایانه ،گمژارش شژرکتکنندگان در

نشانههای اضطرابی با نمرات باال مشخص میشود .دامنه

دو گروه آزمایش و کنترل بهصورت تصادفی بود .پرسشژنامه

نمرات بین  64-0است بررسی ویژگیهای روانسنجی این

حساسیت اضطرابی توسط هر دو گژروه تکمیژل شژد .افژراد

مقیاس ،ثبات درونی باالی آن را (آلفای بین )0/90-0/80

گروه آزمایش ،طی  10جلسه  120دقیقژهای تحژت درمژان

نشان میدهد .روایی باز آزمایی بعد از دو هفته  0/75و به

طبژژق پروتکژژل طرحژژواره درمژژانی هیجژژانی کژژه در کتژژاب

مدت سه سال  0/71بوده است که نشان میدهد  ASIیک

طرحواره درمانی هیجانی دکتر لیهژی منتشرشژده در سژال

سازه شخصیتی پایدار است ( .)17روایی آن در نمونه ایرانی

 2015آمده است ،قرار گرفتند .پرسشژنامه زیژر در ابتژدا و

بر اساس سه روش همسانی درونی ،باز آزمایی و تنصیفی

انتهای مطالعه توسط هر دو گروه آزمایش و کنترل تکمیژل

محاسبه شد که برای کل مقیاس به ترتیب ضرایب اعتبار

گردید .برای رعایت اصول اخالقی پیش از شروع پژوهش بژا

 0/95 ،0/93و  0/97به دست آمد .روایی بر اساس سه

برگزاری جلسات فردی ،اطالعاتی درباره هژدف پژژوهش تژا

روش روایی همزمان ،همبستگی خرده مقیاسها با مقیاس

آنجا که در نتایج تأثیرگذار نباشد به آزمودنیها داده شد .به

کل و با یکدیگر و تحلیل عوامل محاسبه شد .روایی همزمان

شرکتکنندگان اطالعاتی در مورد خودداری از بیژان نژام و

از طریق اجرای همزمان با پرسشنامهی ( )SCL-90انجام

نام خانوادگی آنها و اینکه اطالعات آنها بهصژورت فژردی

شد و ضریب همبستگی  0/56حاصل آن بود .ضرایب

مورد تجزیهوتحلیل قرار نمیگیرد و آنها مختار هستند کژه

همبستگی با نمره کل در حد رضایتبخش و بین -0/74

در پژوهش شرکت کننژد و هژر زمژان کژه خواسژتند از آن

 0/88متغیر بود .پایایی این مقیاس با استفاده از آزمون

خژژارج شژژوند ،داده شژژد .همچن ژین توض ژیح داده شژژد کژژه

آلفای کرونباخ  0/87به دست آمد (.)18

مشارکت آنها در طرح داوطلبانه بوده است.
شاخص حساسیت اضطرابی
شاخص حساسیت اضطرابی ( )ASIکه توسط فلوید،
گارفیلد و مارکوس ( )16ساختهشده است ،یک پرسشنامه
خود گزارش دهی است که  16گویه دارد و بر اساس طیف
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آمد .با افرادی که داوطلبانه درخواست شرکت در پژوهش را

لیکرت پنجدرجهای (خیلی کم = 0تا خیلی زیاد = )4است.

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش

مرواریدی و همکاران

حساسیت اضطرابی

جدول  -1خالصه جلسات طرحواره درمانی هیجانی گروهی

1

هدف :معارفه و ایجاد رابطه ،تعیین قوانین گروه ،بیان اهداف گروهدرمانی

2

هدف :بیان اصول کلی طرحواره درمانی هیجانی ،توصیف هیجان و آموزش هیجان

3

هدف :بهنجارسازی هیجان ،پرداختن به طرحوارههای مربوط به احساس گناه و شرم

4

هدف :اعتبار دادن به هیجانها ،برچسبزنی به هیجانها

5

هدف :بازسازی شناختی ،توضیح تکنیک بررسی شواهد و پرداختن به طرحواره ی نشخوار فکری

6

هدف :ذهن آموزی دلسوزانه ،توصیف و تصور خود دلسوز

7

هدف :بررسی سبکهای دردسرساز اعتبار زدایی ،بررسی راهبردهای سازگارانه برای غلبه بر اعتبار زدایی

8

هدف :آموزش تکنیک وکیل مدافع برای مقابله با افکار خودآیند در موقعیتهای اجتماعی

9

هدف :توضیح و اجرای تکنیک تحمل احساسات مختلط و تکمیل برگهی مزایا و معایب داشتن احساسات مختلط

10

کمک به تحکیم وضعیت آموختههای جدید از طریق صحبت درباره موانع و پسرفتها و صحبت درباره پایان درمان و ابراز احساسها
درباره آن .اجرای مجدد آزمونها

یافتهها

میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها ،حاصله از

شرکتکنندگان زنان  35-18ساله بودند که در گروههای

پرسشنامه حساسیت اضطرابی که در طول زمان پیش و

آزمایش و کنترل ازنظر سن ،میزان تحصیالت و وضعیت

پس از مداخله اجراشده است در جدول  2ارائه گردیدند.

تأهل همتا شدند .میانگین و انحراف معیار سنی در گروه

همانطور که نتایج نشان میدهد میانگین حساسیت

آزمایش و گروه کنترل به ترتیب  23/83±3/88و

اضطرابی گروه آزمایش در مراحل پیشآزمون تا پسآزمون

 2±24/95سال میباشد .در گروه آزمایش  12نفر (41/67

بهصورت چشمگیری کاهشیافته است .جهت پی بردن به

درصد) و در گروه کنترل  12نفر ( 41/67درصد) دارای

این موضوع که طرحواره درمانی هیجانی گروهی منجر به

تحصیالت کارشناسی؛ در گروه آزمایش  12نفر (58/33

تغییر معنیداری در میانگین حساسیت اضطرابی زنان مبتال

درصد) و در گروه کنترل  12نفر ( 58/33درصد) دارای

به اضطراب اجتماعی در مراحل پیشآزمون تا پسآزمون

تحصیالت کارشناسیارشد میباشند .در گروه آزمایش 12

شده است یا نه؟ تحلیل کواریانس تک متغیری صورت

نفر ( 66/67درصد) مجرد و  33/33درصد متأهل بودند75 .

گرفت .نتایج در جدول  2ارائه گردیده است.

درصد از گروه کنترل در  12نفر ،مجرد و  25درصد متأهل
بودند.
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جلسه

محتوای جلسه

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش

مرواریدی و همکاران

حساسیت اضطرابی

جدول  -2آمارههای توصیفی مربوط به حساسیت اضطرابی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

35/41

4/01

37/16

5/27

پس آزمون

15

2/52

37/83

4/42

جدول  -3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری مربوط به حساسیت اضطرابی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

P-value

اندازه اثر

منبع تغییرات
پیشآزمون

116/72

1

116/72

14/50

0/001

0/40

گروه

2790/54

1

2790/54

خطا

168/94

21

8/04

کل

3413/83

23

**

346/86

0/001

0/94

**P> 0/001

نتایج مندرج در جژدول  3نشژان میدهژد پژس از کنتژرل

های هیجانی افراد و میزان اضطرابی که تجربه میکنند

نمرات پیشآزمون ،اثر گروه بر نمرات پسآزمون حساسژیت

ارتباط وجود دارد بنابراین بهکارگیری فنونی که با تکیه بر

اضطرابی معنژیدار بژود ( .)F(1,21)=346/86, P<0/001بژه

بهبود نظم جویی هیجانی و تغییر باورهای بیماران نسبت به

عبارت دیگر ،بین آزمودنیهای دو گژروه آزمژایش و کنتژرل

هیجانهای خود ،منجر به کاهش طرحواره های هیجانی

در میانگین نمرات حساسیت اضطرابی در مرحله پسآزمون

منفی و افزایش طرحواره های هیجانی مثبت میشود،

تفژژاوت معنژیداری وجژژود دارد .بژژا توجژژه بژژه شژژاخصهای

میتواند هیجانهای منفی افراد را در انواع اختاللهای

توصیفی در جژدول  2ایژن تفاوتهژا بهگونژهای اسژت کژه

اضطرابی بهبود بخشد که این مسئله منجر به کاهش

میژژانگین نمژژرات پسآزمژژون حساسژژیت اضژژطرابی بژژرای

نشانگان این قبیل اختاللها نیز خواهد شد (11و .)19این

آزمودنیهای گروه آزمایش ( )15بهطور معنیداری کمتژر از

یافته در گام نخست در تأیید کارایی طرحواره درمانی

میژژانگین نمژژرات آزمودنیهژژای گژژروه کنتژژرل ()37/83

هیجانی با یافتههای پژوهشهای رضایی و همکاران (،)20

میباشد .بژه عبژارتی ایژن نتژایج حژاکی از معنژیدار بژودن

رضایی و همکاران ( ،)21خالقی و همکاران (،)15

تغییرات میباشد.

دانشمندی و همکاران ( ،)22بتمز 1و همکاران ( )23و

بحث

لیهی2و همکاران ( )24در توافق میباشد .در گام بعد باید

نتایج بهدست آمده نشان داد که در میزان حساسیت

گفت از آنجا که فنون بهکار رفته در این درمان با فنون

اضطرابی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود

نظم جویی هیجانی ،ذهن آگاهی و درمانهای شناختی

دارد .این تفاوت ،کاهش میزان حساسیت اضطرابی در گروه

رفتاری همپوشانی دارند نتیجه این پژوهش مبنی بر کاهش

آزمایش پس از قرار گرفتن در فرایند طرحواره درمانی

حساسیت اضطرابی با پژوهشهای جعفری و همکاران

هیجانی را نشان میدهد در نتیجه فرضیه پژوهش تأیید
میگردد .در این الگو فرض بر این است که میان طرحواره-
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حساسیت اضطرابی

گروه آزمایش ()n=12

مراحل

گروه کنترل ()n=12

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش

مرواریدی و همکاران

حساسیت اضطرابی

( )27بهصورت غیرمستقیم همسو است.

تجربیات مشترک در سایرین ،احساس گناه کمتری را

همانطور که نتایج پژوهشهای دیکان 1و همکاران (،)28

تجربه میکرد و نسبت به درمان ،امیدوارتر میشد.

رکتر2و همکاران ()29؛ مشهدی و همکاران ( ،)30بیرامی،

بهطورکلی میتوان بیان کرد که در پژوهش حاضر ،کاهش

اکبری ،قاسم پور و عظیمی ( ،)31باال بودن میزان

حساسیت اضطرابی از سه طریق رخ داده است ،بهبود

حساسیت اضطرابی مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی

طرحوارههای هیجانی ،بهکارگیری شیوههای کارآمد نظم

را نشان دادند ،با توجه به مقیاس حساسیت اضطرابی،

جویی هیجان مانند آرمیدگی عضالنی و تنفس دیافراگمی و

شرکتکنندگان در این پژوهش هم حساسیت اضطرابی

اثرات حضور در گروهدرمانی.

باالیی را گزارش کردند .این مسئله نشان میدهد که این

انجام این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود که عبارتند

بیماران ترس از ترس باالیی دارند .بنابراین طرحوارههای

از :نداشتن پیگیریهای سهماهه و  6ماهه ،داشتن نمونه

هیجانی مدت ،کنترل و نشخوار ذهنی فعال میشوند که

تک جنسیتی و حجم نمونه کم.

این تجربه هیجانی را برای فرد فاجعهآمیز و غیر قابل تحمل

نتیجهگیری

میکنند .با چالشهای شناختی بر روی طرحواره هیجانی

از آنجا که طرحواره درمانی هیجانی گروهی لیهی در بهبود

نشخوار ذهنی ،با فنون مربوط به ذهن آگاهی بر روی

نشانگان حساسیت اضطرابی مؤثر است ،بهکارگیری این

طرحواره هیجانی کنترل و با فنون پذیرش بر روی طرحواره

روش درمانی میتواند به صورت اثربخش مشکالت ناشی از

هیجانی مدت بیماران کار شد .تا آزمودنیها بتوانند هنگام

حساسیت اضطرابی مبتالیان به اضطراب اجتماعی را بهبود

مواجهه با اضطراب تمرکزشان را بر توانایی خود در مورد

بخشد.

قابلکنترل بودن آن بگذارند و بهتدریج ترس آنها نسبت به

پیشنهاد میشود بررسیهایی در راسژتای مقایسژه طرحژواه

خود اضطراب و نشانگان آن کاهش یابد و در نهایت ترس

درمانی هیجانی گروهی با سایر درمانهای شناختی رفتاری

بیماران در موقعیتهای اجتماعی کاهش یافت و توجه آنها

صورت گیژرد و پژژوهش بژر روی هژر دو جژنس بهصژورت

از سایر نشانگان اضطرابی مانند تپش قلب ،لرزش دست و

مقایسهای تکرار گردد.

داغ شدن و  ..برداشته شد .در آخر باید به این نکته اشاره

تشکر و قدردانی

کرد که افراد مبتال به اضطراب اجتماعی باور دارند ،تنها

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی

خودشان هستند که اضطراب را با شدت باال تجربه

بژژالینی دانشژژگاه فردوسژژی مشژژهد اسژژت .بدینوسژژیله

میکنند؛ و این احساس تنها بودن اغلب در آنها ،طرحواره

نویسندگان صمیمانه از تمامی آزمودنیهژای شژرکتکننده

هیجانی احساس گناه و شرم از داشتن چنین حسهایی را

در این پژوهش و همچنین از همکژاری صژمیمانه مژدیریت

به وجود میآورد و موجب میشود بیشتر به دنبال کنترل

کلینیک روانشناختی دانشگاه فردوسی مشهد که صژبورانه

کردن این نشانگان باشند؛ بنابراین یکی از مواردی که

در این پژوهش همکاری نمودند کمال تشژکر و قژدردانی را

بهصورت غیرمستقیم بر طرحواره کنترل و بهصورت

دارند.

مستقیم بر طرحوارهای هیجانی احساس گناه و شرم تأثیر
Deacon
Rector

1
2
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( ،)25غالمی و همکاران ( )26و غیور کاظمی و همکاران

گذاشت ،درمان گروهی بود .هر یک از اعضا با مشاهده

مرواریدی و همکاران

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش
حساسیت اضطرابی
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ABSTRACT
Introduction
Social anxiety disorder is the most prevalent anxiety disorder. The
psychological therapy has focused on treating an aspect of damaged underlying
factors in anxiety. The purpose of this study was to investigate the efficacy of
group therapy based on emotional schema therapy on the decrease of anxiety
sensitivity in women with social anxiety disorder.
Materials and Methods
This study was the quasi-experimental type with pretest - posttest and control
group. The study population consisted of all women with social anxiety
disorder and have 18 to 35 years old who referred to the psychological clinic of
the Ferdowsi university of Mashhad. According to the sample size in the
previous research, 24 people were selected through convenience sampling
method and were selected according to inclusion and exclusion criteria. Then
divided randomly into experimental and control groups. Clinical Structured
Garfield and Marcus’s anxiety sensitivity questionnaire were used in this
study. Emotional schema group therapy was performed in 10 sessions once a
week. The questionnaire was completed in the post-test.
Results
Findings showed that Emotional schema group therapy reduced the anxiety
sensitivity of the patients with social anxiety in the experimental group
compared to the control group. (F=346/86, p<0/001., Mean of experimental
group= 35/41)
Conclusion
The use of emotional schema therapy can be effective in reducing the anxiety
sensitivity of women with social anxiety disorder.
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