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Abstract 

Aims: As a common disorder, the social anxiety disorder is characterized by the 

persistent fear of social situations and severe physical and mental reactions. Its 

prevalence and effect being noticed, different psychotherapy methods were 

raised to reduce or annihilate it. The aim of the study was to determine the 

effectiveness of task-concentration training technics on the social anxiety 

symptom reduction in persons with social anxiety.  

Materials & Methods: In the controlled pretest-posttest quasi-experimental 

study, 20 students with social anxiety disorder were studied in Shahed 

University in 2014-15 academic year. The subjects, selected via stepwise 

cluster sampling method, were randomly divided into two groups including 

control and experimental (task concentration training) groups. Data was 

collected using the social anxiety questionnaire and the structured clinical 

interview. Five one-hour task-concentration treatment sessions were 

conducted in experimental group. Data was analyzed by SPSS 16 software using 

independent T test.  

Findings: The mean scores of social anxiety and its sub-scales were not 

significantly different in experimental and control groups at the pretest stage 

(p>0.05). Nevertheless, the pretest-posttest differences of the scores of social 

anxiety and its subscales including avoidance, fear, and physiologic discomfort 

between the groups were significant (p<0.05).  

Conclusion: The task-concentration training techniques reduce the social 

anxiety symptoms in persons with social anxiety disorders.  
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  چکيده

اختالل اضطراب اجتماعي اختالل شايعي است که مشخصه آن  اهداف:

هاي جسماني و رواني هاي اجتماعي و واکنشترس پايدار از موقعيت

هاي درمان شديد است. با توجه به ميزان شيوع و تاثيرات اين اختالل،

هدف بردن آن پديد آمده است.  شناختي متعددي براي کاهش يا ازبين روان

اثربخشي تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف بر کاهش  اين پژوهش تعيين

  نشانگان اضطراب اجتماعي در افراد مبتال به اضطراب اجتماعي بود. 

 -آزمونآزمايشي با طرح پيشدر اين پژوهش شبه ها:مواد و روش

مبتال به اختالل اضطراب نفر از دانشجويان  ۲۰آزمون با گروه کنترل، پس

گيری  روش نمونه به ١٣٩٣- ٩٤شاهد در سال تحصيلي  اجتماعي دانشگاه

صورت تصادفی در دو گروه کنترل و  انتخاب شده و بهاي اي مرحلهخوشه

 آزمايش (آموزش تمرکز بر تکليف) جايگزين شدند. ابزار پژوهش

مصاحبه ساختاريافته باليني بود. پروتکل و نامه اضطراب اجتماعي  پرسش

ساعته برای گروه آزمايش برگزار  جلسه يک ۵درماني تمرکز بر تکليف در 

و با استفاده از  SPSS 16افزار  وسيله نرم ها به شد. تجزيه و تحليل داده 

  مستقل صورت گرفت. Tآزمون 

آزمون  ميانگين نمرات دو گروه آزمايش و کنترل در مرحله پيش ها:يافته

داري  هاي آن تفاوت معنی مقياس در متغير اضطراب اجتماعي و خرده

آزمون در  پس - )، ولي در مقايسه تفاضل نمرات پيش<۰۵/۰pنداشت (

و ناراحتي  اجتناب، ترس هاي مقياس متغير اضطراب اجتماعي و خرده

  ).>۰۵/۰pدار مشاهده شد ( گروه تفاوت معنیبين دو  فيزيولوژيايي

تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف، بر کاهش نشانگان  گيري:نتيجه

  اضطراب اجتماعي موثر است. اختاللدر افراد مبتال به اضطراب اجتماعي 

اختالل اضطراب اجتماعي، تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف، درمان  ها:کليدواژه

  رفتاري -شناختي

  

  ۰۹/۱۱/۱۳۹۴ دريافت:تاريخ 

 ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:
*

 karimgolpsy68@gmail.comنويسنده مسئول: 

  مقدمه

منزله بخشي از زندگي آدمي است، اما زماني مايه  اضطراب به

کردن  اي باشد که توانايي عملگونهشود که شدت آن بهنگراني مي

حالت طوري که فرد دچار در زندگي روزمره را مختل کند، به

هاي جسماني و رواني اي شود که مشخصه آن واکنشناسازگارانه

. يکي از انواع اختالالت اضطرابي، اختالل اضطراب [1]شديد است

اختاللي شايع است. سن اجتماعي است. اختالل اضطراب اجتماعي 

% و گاهي باالي ١٢تا  ٧شروع اين اختالل پايين و شيوع آن بين 

  .[4-2]% گزارش شده است١٣

هاي درمان با توجه به ميزان شيوع و تاثيرات اين اختالل،

بردن آن پديد آمده است.  شناختي متعددي براي کاهش يا ازبين روان

رفتاري بيش از ساير  -هاي رفتاري و شناختياز اين بين، درمان

هاي اختالل اضطراب شناختي براي كاهش نشانه هاي رواندرمان

 .[7-5]مورد بررسي قرار گرفته استكار برده شده و  اجتماعي به

مداخالت مورد اشاره در دو جنبه دنبال شده است؛ در گروه نخست 

هاي  صورت کلي و در گروه دوم، تکنيک هاي درماني به برنامه

شکل منفرد تحت مطالعه قرار  هاي درماني به متداخل در برنامه

  اند. گرفته

 -رمان شناختيهاي د بر اين اساس بايد توجه داشت که محدوديت

دهنده  هايي در زمينه عناصر تشكيلرفتاري، نياز به انجام پژوهش

درمان را ضروري ساخته است تا الگوهاي درماني ضمن حفظ 

هاي غيرضروري حرکت سوي حذف شيوه هاي كارآمد خود، بهمولفه

در همين راستا، عناصر شناختي اختالل اضطراب اجتماعي،  .[8]کنند

طور مثال، به. [9]اي را به خود جلب كرده استندهاخيراً توجه فزاي

هاي مهمي سمت تهديد اجتماعي يکي از مکانيزم سوگيري توجه به

-10]شودشود باعث حفظ اضطراب اجتماعي مياست که تصور مي

از سوي ديگر، بسياري از افراد داراي اختالل اضطراب  .[13

يم قابل طور اختصاصي نگران اين هستند که عال اجتماعي، به

کردن يا لرزيدن، احساس دروني  مشاهده، مثل سرخي چهره، عرق

تحقيقات نشان داده است که افراد داراي . اضطراب را نشان دهند

اضطراب اجتماعي خيلي باال، تمايل به ارزيابي بيش از اندازه 

هاي قابل مشاهده اضطراب دارند و اعتقاد دارند که ظاهر  نشانه

-يختگي فيزيولوژيک دروني را منعکس ميبيروني دقيقاً برانگ

افراد داراي اضطراب اجتماعي اعتقاد دارند که افراد ديگر  .[14]کند

ها را به سبکي کنند و اين نشانههاي اضطراب آنها توجه ميبه نشانه

و همکاران گزارش کردند که  گرالچ. [15]نمايندمنفي تفسير مي

شدن،  افراد داراي اختالل اضطراب اجتماعي با شکايت عمده از سرخ

نسبت به افراد داراي اختالل اضطراب اجتماعي بدون اين شکايت، 

اند و اين در اند که سرخ شدهداري بيشتر ادراک کرده طور معنی به

دو  حالي است که تفاوت فيزيولوژيک واقعي در رنگ چهره بين

  . [16]گروه وجود نداشت
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در  "سوگيري تمرکز توجهي "که به بررس يراستا، مطالعات نيدر ا

ضطراب ان در کاهش آو تاثير اصالح  ياختالل اضطراب اجتماع

دسته آنها که  کي شوند؛مي مياند، به دو دسته تقسپرداخته ياجتماع

 (مثلي رونيور بآاضطراب يهاتوجه از محرکسوگيري  بر اصالح

و کنند مي دي) تاکو غيره گرانمبهم مشاهده اي يمنف يهاواکنش

 يها که بر اصالح سوگيري توجه از محرک يينهاآ گر،يده دست

 ،صدا و (مثل توجه به تپش قلب، لرزش دستي ور درونآاضطراب

تالش بر  هامدل نيکه در ا اندشدن) متمرکز شدهسرخ و زدنتپق

آور اضطرابي هاه با محرکدر مواجه يکاهش اضطراب اجتماع

در حوزه رويكردهاي نوع اول، تکنيک آموزش توجه  است. يدرون

(ATT) عنوان تکنيکي تازه، کوشيده است هدف اساسي خود را  به

هاي توجهي در مبتاليان به مستقيماً متوجه بازسازي سوگيري

هدف چنين آموزشي، اين است که فرد ياد . [18 ,17]اضطراب کند

هاي مرتبط با اضطراب در محيط توجه خود را از محرکبگيرد تا 

   .[11]هاي خنثي هدايت کندسوي محرک به

 (TCT)تکليف در حوزه رويکرد دوم نيز تکنيک آموزش تمرکز بر 

هاي موقعيت (تکليف) شود که بر آموزش توجه به جنبهمطرح مي

جاي تمرکز بر احساسات، تفکرات و عاليم اضطراب (توجه  به

  کند. بر خود) تاکيد مي متمرکز

چندين مطالعه نتايج مثبتي در زمينه تاثير اين تکنيک بر افراد مبتال 

به بررسي  بوگلز. [19]اند به اختالل اضطراب اجتماعي گزارش کرده

 (EXP)تاثير دو تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف و مواجهه واقعي 

بيمار مبتال به اختالل اضطراب اجتماعي پرداخت و به اين  ۳۱روي 

نتيجه رسيد که هر دو روش در کاهش اضطراب موثر بوده و 

همچنين تکنيک تمرکز بر تکليف تاثير بيشتري نسبت به مواجهه 

شدن در اين افراد داشته است. درباره علت  در کاهش ترس از سرخ

هاي شناختي اضطراب  با مدل توان گفت که مطابقاين تاثير مي

سمت بيرون باعث کاهش آگاهي از عاليم  اجتماعي، تمرکز توجه به

بدني و در نتيجه کاهش ترس از عاليم بدني و باورهاي منفي 

دهند  گيري توجه نيز نشان ميشود. در اين راستا، ابزارهاي اندازه مي

 که آموزش تمرکز بر تکليف، نقش مهمي در کاهش توجه متمرکز

توان علت تاثيرگذاري آن در کاهش  بر خود دارد و بنابراين مي

  .[20]عاليم اضطراب اجتماعي را تاثير آن بر تغيير توجه دانست

رفتاري مبتني بر  - رسد که الگوي شناختي نظر مي با اين اوصاف به

سان موجوديتي است که مواجهه براي اختالل اضطراب اجتماعي، به

يش مراحل تحول و تکامل خود در گستره گام در حال پيمابهگام

باليني است. موجوديتي که در نهايت با پيداکردن مسير اصلي زايش 

سازد. هويتي که يا با تکيه بر اش را نمايان ميخود، هويت واقعي

ترس فرد از موقعيت اجتماعي يا بر مبناي ترس فرد از برمالشدن 

دو جنبه هويدا  هاي خويشتن، يا با دربرگرفتن هرنواقص ويژگي

اي که در اين ميان نبايد از نظر دور داشت، بستر اين شود. نکتهمي

شود. زايش، يعني فرهنگي است که اين اختالل در آن ظاهر مي

بافت فرهنگي احتماالً بر ادراک فردي از رفتار موفق اجتماعي و 

جا و بهشده رفتار نا بينيارزيابي تهديد پيامدهاي اجتماعي پيش

هاي غربي، بيماران قابل قبول، موثر است. براي مثال در فرهنگغير

کردن به متخصص مراجعه  شدن صورت و عرق با شکايت سرخ

هاي شرقي عاليم اين اختالل که در فرهنگ کنند، در حالي مي

شود. افراد عنوان ترس از اهانت به ديگران در نظر گرفته مي به

برقراري تماس چشمي با ترسند که مبتال به اين اختالل مي

کنند شدن صورت، نقايصي که در ظاهر خود تصور مي ديگران، سرخ

   .[21]و بوي بد بدن آنها، توهين به ديگران بوده و آنها را آزار دهد

با توجه به آنچه ذکر شد، از يک سو، لزوم بررسي اثربخشي 

عنوان عناصري از  هاي مستقل و محدود درماني بهتکنيک

هاي کارآمد درمان، و از منظور کشف مولفه تر و بهوسيع هاي درمان

هاي فرهنگي و تاثير آن در سوي ديگر لزوم توجه به تفاوت

سازد. بنابراين ها، مساله پژوهش حاضر را روشن مياثربخشي درمان

با توجه به تمهيدات يادشده و بيان اين مهم که تاکنون اين تکنيک 

قرار نگرفته است، هدف اساسي درماني در ايران مورد مطالعه 

آموزش تمرکز بر تکليف پژوهش حاضر بررسي تاثير برنامه 

(TCT) اي از هاي اضطراب اجتماعي در نمونهبر کاهش نشانه

   دانشجويان ايراني مبتال به اضطراب اجتماعي بود.

  

  هامواد و روش

آزمون آزمون و پسآزمايشي با طرح پيشپژوهش حاضر از نوع شبه

دانشجويان مبتال به اختالل همراه با گروه کنترل است که در بين 

شاهد، شاغل به تحصيل در سال  اضطراب اجتماعي دانشگاه

نفر بود  ٢٠انجام شد. حجم نمونه مورد مطالعه  ١٣٩٣-٩٤تحصيلي 

نفر در گروه آزمايش (آموزش  ١٠نفر در گروه کنترل و  ١٠که 

  ند. تمرکز بر تکليف) جايگزين شد

  گيري در دو مرحله انجام شد: نمونه

نامه  مرحله اول (سرند مقدماتي): براي انجام پژوهش ابتدا پرسش

بين دانشجويان دختر و پسر شاغل به تحصيل در  هراس اجتماعي

ارشد دانشگاه شاهد با استفاده از روش  دوره کارشناسي و کارشناسي

نفر از دانشجويان  ۶۱۷اي توزيع شد. در مرحله اول اي مرحلهخوشه

مهندسي، علوم هاي انساني، کشاورزي، فنيدانشگاه شاهد (دانشکده

نامه هراس اجتماعي  پزشکي) پرسش پايه، پرستاري، پزشکي و دندان

نفر داراي اضطراب اجتماعي  ۷۰را تکميل کردند. از اين تعداد، 

 ، افرادي۲۴نامه، با توجه به نقطه معيار  بودند. براساس اين پرسش

هاي اضطراب اجتماعي بودند، انتخاب شده و وارد که داراي نشانه

شده در  های قبلی انجام پژوهش شدند. اين نمره با توجه به پژوهش

  .[22]اين زمينه در نظر گرفته شد

): در اين مرحله هاي دوگانه جايگزيني در گروهمرحله دوم (

 (SPIN)نامه هراس اجتماعي  هايي که از طريق پرسش آزمودني

داراي اضطراب اجتماعي باال تشخيص داده شده بودند، براساس 
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مورد ارزيابي قرار گرفتند.  (SCID-I)مصاحبه ساختاريافته باليني 

 ۴۰افرادي که تشخيص اختالل اضطراب اجتماعي را دريافت کردند 

نفر که آمادگي همکاري با  ۲۰نفر بودند که از اين ميان تعداد 

صورت  را داشتند، به TCTسات برنامه تحقيق و شرکت در جل

تصادفي در دو گروه آموزش تمرکز بر تکليف و گروه کنترل قرار 

  گرفتند. براي گردآوري اطالعات از ابزارهاي زير استفاده شد:

نامه  اين پرسش :(SPIN)نامه اضطراب اجتماعي  پرسش

منظور  به ٢٠٠٠و همکاران و در سال  کانورنخستين بار توسط 

نامه يک مقياس  ي هراس اجتماعي تهيه شد. اين پرسشارزياب

اي است که داراي سه مقياس فرعي يا ماده١٧خودسنجي 

ماده) و ناراحتي فيزيولوژيک  ٧ماده)، اجتناب ( ٦مقياس ترس ( خرده

ماده) است. هر ماده يا سئوال براساس مقياس ليکرت  ٤(

شکل معمول"،  وجه"، "کم"، "به هيچ های "به اي با گزينه درجه پنج

شود و بندي ميدرجه ٤نهايت" به ترتيب از صفر تا  "خيلي زياد" و "بي

قرار دارد. همچنين اين  ٦٨نمره کلي آن در دامنه صفر تا 

نامه قادر بوده است گروه داراي اختالل اضطراب اجتماعي را  پرسش

از گروهي که مبتال به اختالل يادشده نبودند، متمايز کند. ضريب 

و همساني دروني آن  ٨٩/٠و  ٧٨/٠هفته، بين  ٢ايي آن طي بازآزم

گزارش شده است. در ايران نيز  ٨٢/٠-٩٤/٠وسيله آلفاي كرونباخ  به

و همكاران، آلفاي كرونباخ اين  عموزادهحسنوند در پژوهش 

و اعتبار  ٦٨/٠و ضريب بازآزمايي آن  ٨٩/٠تا  ٧٤/٠نامه بين  پرسش

نامه  هاي مورد استفاده (پرسشهمزمان آن در همبستگي با مقياس

بندي حرمت خود و اضطراب فوبيک خطاي شناختي، مقياس درجه

 ترتيبسئوالي) به٩٠ليست نشانگان  از نسخه تجديدنظرشده چک

  .[22]گزارش شده است ۷۰/۰و  ۵۸/۰، ٣٥/٠

است که  يامصاحبه :(SCID-I)مصاحبه ساختاريافته باليني 

و  يآمار يبندطبقه نيچهارمي صيتشخ يهامالک يمبنار ب

 صيمنظور تشخ به و (DSM-IV)ي روان يهايماريب يصيتشخ

 .ستشده ا يطراح افتهيساختارنيمهصورت  به ،ياختالالت روان

و همکاران  امينيسنجي اين ابزار در ايران توسط  هاي روانويژگي

ها جز گزارش شده است. در اين پژوهش کاپا براي تمام تشخيص

گزارش شد. همچنين در اكثر  ۴/۰كل اختالالت اضطرابي باالتر از 

و در نيمي از اين تعداد باالتر از  ۸۵/۰ها ويژگي، باالتر از تشخيص

ويژگي مطلوب اين مصاحبه ساختاريافته  دهنده بوده که نشان ۹/۰

و  يمحمدخانمصاحبه توسط  نيا است. در اين پژوهش از ترجمه

االت مرتبط با ئومجموعه س در واقع که استفاده شده استهمکاران 

مربوط به آن از  يافتراق يهاصيو تشخ ياختالل اضطراب اجتماع

تنظيم  محدود همصاحب کيو در قالب  شدهمجزا  ياصل همجموع

شده است. از اين مصاحبه براي تاييد اختالل اضطراب اجتماعي 

  .[23]ها و موارد افتراقي در تشخيص استفاده شده است آزمودني

يا  TCTتکنيک : (TCT) تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف

اي است که جلسه۴- ۶آموزش تمرکز بر تکليف يک تکنيک درماني 

ر توجه افراد مبتال به اضطراب منظور تغيي و همکاران به بوگلزتوسط 

اجتماعي از خود و عوامل محيطي نامرتبط با تکليف مانند آگاهي 

سمت خود تکليف طراحي شد.  هاي اضطراب فرد بهديگران از نشانه

تکنيک شامل سه مرحله است؛ در مرحله اول، فرد نسبت به 

 کند.فرآيندهاي توجه و تاثيرات توجه معطوف به خود بينش پيدا مي

هاي  در مرحله دوم بر تمرکز توجه به تکليف در موقعيت

شود. در اين بخش از درمان، به بيمار  غيرتهديدکننده تاکيد مي

هاي روزمره غيرتهديدکننده، بر  شود تا در موقعيت آموزش داده مي

تکليف متمرکز شود. مثالً در جنگلي ساکت (انبوهي درخت يا پارک 

هاي زند، به تمام جنبهدارد قدم ميساکت) قدم بزند و در حالي که 

آن جنگل (بينايي، شنيداري، بويايي، المسه)، عالوه بر بدن خود 

توجه کند. نهايتاً در مرحله سوم تمرکز توجه به تکليف در 

شود. در اين مرحله هاي تهديدکننده به فرد آموزش داده مي موقعيت

ده، فهرستي هاي تهديدکننمنظور تمرين تمرکز توجه در موقعيت به

ترسد اگر  هاي فرد در حوزه فيزيولوژيک که فرد مي از ويژگي

هاي فيزيولوژيک و عدم کنترل آنها را نشان دهد، پيامدهاي  نشانه

يک ساختار فهرست اين شود.  ناخوشايندي داشته باشد طراحي مي

مراتبي دارد. اولين آيتم، ويژگي است که کمترين ترس را در  سلسله

کارگرفتن تمرکز بر تکليف در هر  هکند. هدف آن، ب فرد ايجاد مي

هاي  نشانهه فکرکردن درباره پرتي در نتيج موقعيت، حواس

فيزيولوژيک و ناکارآمدي در کنترل آنها و سپس تمرکز مجدد سريع 

  .[24]است توجه بر تکليف

نامه  اجراي پژوهش بدين صورت بود که؛ در مرحله نخست، پرسش

هاي مختلف  سطح وسيعي در دانشکدهدر  SPINهراس اجتماعي 

دانشگاه شاهد (دانشکده انساني، دانشکده کشاورزي، دانشکده علوم 

مهندسي، دانشکده پرستاري، دانشکده پزشکي و  پايه، دانشکده فني

نامه نمره  پزشکي) اجرا شد. بعد از اجراي پرسش دانشکده دندان

ان نمرات داراي عنو و باالتر از آن به ۲۴دانشجويان بررسي و نمرات 

اضطراب اجتماعي باال انتخاب شدند. پس از آن توسط دو دانشجوي 

شناسي باليني مرد و زن با دانشجويان پسر و  ارشد روان کارشناسي

دختر داراي اضطراب اجتماعي باال تماس گرفته شد. پس از توضيح 

مقدماتي درباره اجراي پژوهش از آنها براي شرکت در پژوهش 

نامه  آمد. الزم به ذکر است که در ابتداي پرسش عمل دعوت به

SPIN  توضيحاتي درباره پژوهش داده شده بود و اين تماس تنها

  براي ارايه توضيح مرحله بعد پژوهش انجام شد.

هاي افتراقي برای تاييد تشخيص اوليه و تشخيص در مرحله بعد

روال  عمل آمد. به SCID-Iساختاريافته  ها مصاحبه نيمهاز آزمودني

کنندگان براي  کار به اين صورت بود که پس از تعيين وقت، شرکت

دريافت اطالعات تکميلي و انجام مصاحبه مراجعه کردند که در اين 

شناسي باليني) براي  ارشد روان قسمت يک دستيار خانم (کارشناسي

ها با پژوهشگر همکاري داشت. ابتدا اطالعات کلي  مصاحبه با خانم

کنندگان قرار گرفت.  ه پژوهش در اختيار شرکتو ضروري دربار
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متناسب با اختالل  SCID-Iيافته باليني ساختار سپس مصاحبه نيمه

 در پايان. عمل آمد به هاي افتراقي اضطراب اجتماعي و جنبه

هايي که تشخيص اختالل اضطراب اجتماعي را بر مبناي آزمودني

طور تصادفي در دو گروه  دريافت کرده بودند به SCID-Iمصاحبه 

"آموزش تمرکز بر تکليف" و گروه کنترل قرار گرفتند. پس از انجام 

مراحل فوق، زماني برای شروع برنامه درماني با افراد گروه "آموزش 

تمرکز بر تکليف" تنظيم شد. گروه کنترل در انتظار ماندند و با آنها 

عمل  وگو به ي در فرصت زماني ديگر گفتدرباره انجام برنامه درمان

آمد. پروتکل درماني تمرکز بر تکليف که روي گروه آزمايشي اجرا 

صورت هر هفته، يک جلسه  ساعته بود که به جلسه يک ۵شد، شامل 

). پس از پايان دوره آموزشی مجدداً ۱شد (جدول  برگزار مي

  نامه اضطراب اجتماعي توسط دو گروه تکميل شد. پرسش
  

  پروتکل درماني تمرکز بر تکليف) ۱دول ج

  جلسه اول

منظور اجراي پروتکلجو بهتوضيح منطق درمان و ايجاد آمادگي در درمان

  درماني.

  جلسه دوم

هاييموجب آن درمانگر شروع به نقل داستان دادن که به هاي گوشانجام تمرين

بايستي بعد از اتمام آن بهجو  شوند و درمان تر ميرفته پيچيده کند که رفته مي

بيان خالصه آن پرداخته و ميزان توجهش به تکليف، خود و محيط را مشخص

هاي تمرکز بر تکليف را در منزل و در عنوان تکليف خانگي، تمرين کند و به

  هاي معمولي مانند جنگل و پارک انجام دهد. موقعيت

  جلسه سوم

به بررسي تکليف خانگي جلسه قبل، بررسي موانع و مشکالت و نحوه حل آنها

جو با همکاري درمانگر اقدام به تهيه ليستي از شود و درمان پرداخته مي

  کند.  شود، مي هايي که در آنها دچار اضطراب مي موقعيت

  جلسه چهارم

آورد،ا پديد ميشده در ليست از موقعيتي که کمترين اضطراب ر هاي بيانموقعيت

جو گيرند و در صورتي که درمانگر آن را براي درمان مورد تمرين قرار مي

جو شروع به تجسم آنها و تالش براي تمرکز توجه خود بر خواند، درمان مي

١٠هاي مطرح در ليست ( کند. تمامي موقعيتموقعيت و نه خود و ديگران مي

جو ملزم به نوان تکليف خانگي درمانع گيرند و بهموقعيت) مورد تمرين قرار مي

  شود. انجام آنها در موقعيت طبيعي مي

  جلسه پنجم

شود و درمانگر،مجدداً درباره منطق درمان و اطمينان از پذيرش آن بحث مي

کارگيري اين تکنيک در زندگي طبيعي و موانعي که ممکن جو را براي به درمان

منظور کند و نهايتاً يک بازه زماني به مياست پديد آيد و نحوه حل آنها آماده 

  شود. ها و تداوم تاثيرات پروتکل درماني تنظيم مي ارزيابي مجدد نشانه

  

و با استفاده از  SPSS 16افزار  وسيله نرم ها به تجزيه و تحليل داده

مستقل براي مقايسه متغيرهاي پژوهش در دو گروه  Tآزمون 

  آزمون صورت گرفت. آزمون و پس براساس تفاضل نمرات پيش
  

  ها يافته

و  ۳۰/۲۱±۹۴/۲ميانگين سنی دو گروه آزمايش و کنترل به ترتيب 

  سال بود.  ۹۶/۲±۵۵/۲۰

آزمون در  ميانگين نمرات دو گروه آزمايش و کنترل در مرحله پيش

داري  هاي آن تفاوت معنی مقياس اجتماعي و خرده متغير اضطراب

آزمون در متغير  پس - نداشت، ولي در مقايسه تفاضل نمرات پيش

و ناراحتي  اجتناب، ترس هاي مقياس اضطراب اجتماعي و خرده

  ).۲دار مشاهده شد (جدول  تفاوت معنی فيزيولوژيايي

  

های  مقياس مقايسه ميانگين آماری نمرات اضطراب اجتماعي و خرده )٢جدول 

  آزمون و تفاضل آنها  آزمون و پس آن در دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش

  متغيرها
گروه آزمايش 

  نفر) ١٠(

گروه کنترل 

  نفر) ١٠(

سطح 

داري معنی

 اجتماعياضطراب

 ٥٥٢/٠  ٨٤/٢٩±١٩/٦  ٦٠/٣١±٧٨/٦ آزمونپيش

  ٠١٤/٠  ٢٠/٢٦±٣١/٨  ١٠/١٧±٦٠/٦ آزمونپس

  ٠٠٢/٠  ٦٤/٣±٠٨/٥  ٥٠/١٤±٨٧/٧  آزمونپس-پيش

  مقياس اجتناب خرده

  ٠/١  ٤٠/١٣±٤٧/٣  ٤٠/١٣±٥٠/٢ آزمونپيش

  ٠٢٠/٠  ٩٠/١١±٢٠/٤  ٦٠/٧±٢٧/٣ آزمونپس

  ٠٠٢/٠  ٥٠/١±٢٧/٢  ٨٠/٥±٨٩/٢  آزمونپس-پيش

  مقياس ترس خرده

  ٠٧٢/٠  ١٤/٨±٧٠/٣  ٢٠/١١±٤٥/٣ آزمونپيش

  ٤٨٥/٠  ٤٠/٧±٠٩/٣  ٤٠/٦±١٦/٣ آزمونپس

  ٠٠٩/٠  ٧٤٢/٠±٢٨/٢  ٨٠/٤±٧٦/٣  آزمونپس-پيش

  مقياس ناراحتي فيزيولوژياييخرده

  ٤٠٥/٠  ٣٠/٨±٧٥/٢  ٠٠/٧±٩٣/٣ آزمونپيش

  ٠٠٩/٠  ٩٠/٦±٨٤/٣  ١٠/٣±٥٢/١ آزمونپس

  ٠٤٧/٠  ٤٠/١±٦٤/١  ٩٠/٣±٣٣/٣  آزمونپس-پيش

  

  بحث

تعيين اثربخشي تکنيک آموزش تمرکز بر  هدف پژوهش حاضر

تکليف بر کاهش نشانگان اختالل اضطراب اجتماعي بود. نتايج 

پژوهش نشان داد تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف، تکنيکي موثر 

در کاهش نشانگان اختالل اضطراب اجتماعي است. نتايج پژوهش 

ه هاي سابق در اين حوزتوان همسو با نتايج پژوهش حاضر را مي

و همکاران در پژوهشي با عنوان آموزش  بوگلز. [24 ,20 ,19]دانست

تمرکز بر تکليف به بررسي اثربخشي اين تکنيک در افراد داراي 

اضطراب اجتماعي پرداختند. در اين پژوهش دو آزمودني مورد 

جلسه تکنيک آموزش  ۶وارسي قرار گرفتند. در آزمودني اول ابتدا 

جلسه درمان  ۶و سپس آزمودني تحت تمرکز بر تکليف انجام شد 

جلسه آموزش تمرکز  ۸شناختي قرار گرفت. آزمودني دوم نيز تحت 

اي درمان شناختي را نيز جلسه۸بر تکليف قرار گرفت و سپس دوره 

داد که ساله نشان  آزمون و دوره پيگيري يک گذراند. نتايج پس

از تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف تکنيک موثري در کاهش ترس 

  . [24]ارزيابي منفي و ساير نشانگان اختالل اضطراب اجتماعي است

و همکاران نيز نشان داد که تکنيک آموزش  مالکينزنتايج پژوهش 

تمرکز بر تکليف اثربخشي باالتري نسبت به تکنيک مواجهه واقعي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانمحمدي  کريم گل ٢٨

   ١٣٩٥ زمستان ،١، شماره ٢٣دوره                                                                                                                                                       افق دانش پژوهشی - علمی نامه فصل

(EXP)  اي نيز تکنيک  هفته۶دارد. همچنين در دوره پيگيري

داري باعث تغييرات شناختي  طور معنی آموزش تمرکز بر تکليف به

ساله  بيشتر در مقايسه با تکنيک مواجهه شده بود. در دوره يک

ها بهبود بيشتري يافته بودند، ولي تفاوتي بين دو پيگيري آزمودني

گروه مواجهه و آموزش تمرکز بر تکليف از نظر ميزان بهبودي ديده 

در تحقيقی ديگر، به بررسی تاثير تکنيک آموزش  بوگلز. [19]نشد

در افراد مبتال  (AR)و آرميدگي کاربردي  (TCT)تمرکز بر تکليف 

هاي  به اضطراب اجتماعي پرداخت. هر دو گروه بعد از اتمام دوره

نتايج پژوهش  .نيز قرار گرفتند (CT)خود، تحت درمان شناختي 

ش تمرکز بر تکليف در دهنده اثربخشي بيشتر تکنيک آموز وي نشان

  . [20]مقايسه با تکنيک آرميدگي کاربردي بود

توان گفت که نتايج پژوهش اخير همگام و همراستا  طور کلي مي به

شده در اين زمينه است. البته اين امر از يک  هاي انجامبا پژوهش

آمده با آنچه در ديگر کشورها  دست جهت مناسب است که نتايج به

ويژه با نتايج  نتايج موازي و همسو است، بهانجام شده داراي 

هاي واضع و طراح آموزش تمرکز بر تکليف. اما از جهت  پژوهش

توان ديگر بالفاصله بايد اشاره کرد که اکنون بر چه اساسي مي

  هايي را تبيين کرد؟چنين يافته

هاي نظري همچون  بايد به پايهتبيين چنين امري را در آغاز مي

توجهي در افراد مبتال به اضطراب اجتماعي متکي هاي  سوگيري

نمود که تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف از آن ناشي شده است. 

سمت  هاي شناختي اضطراب اجتماعي، تمرکز توجه به مطابق با مدل

بيرون باعث کاهش آگاهي از عاليم بدني و در نتيجه کاهش ترس 

شود که  گفته مي شود. همچنين از عاليم بدني و باورهاي منفي مي

اي در آگاهي فرد نسبت به عاليم  توجه متمرکز بر خود نقش عمده

خود  نوبه اضطراب دارد. اين آگاهي مفرط از عاليم اضطراب نيز به

شود و بدين صورت فرد در چرخه  باعث افزايش اضطراب در فرد مي

ن گيري توجه نشاگيرد. در اين راستا، ابزارهاي اندازه معيوبي قرار مي

دهند که آموزش تمرکز بر تکليف باعث کاهش آگاهي فرد از  مي

شود و بدين ترتيب باعث اختالل در چرخه  توجه متمرکز بر خود مي

توان  دهد. بنابراين ميمذکور شده و ميزان اضطراب را کاهش مي

علت تاثيرگذاري اين تکنيک در کاهش عاليم اضطراب اجتماعي را 

  کاهش توجه متمرکز بر خود دانست.تاثير آن بر تغيير توجه و 

عالوه بر اين تبيين بايد به نکته ديگري هم توجه نمود و آن اينکه 

لحاظ عملي نيز پژوهش اخير از همان آغاز کار مطابق با  به

هاي پيشين در اين زمينه از لحاظ روند پژوهش، ابزارهاي پژوهش

انتظار مورد استفاده و غيره پيش رفته و لذا از اين لحاظ نيز 

  رود. ها مييابي به نتايجي همسو با نتايج اين پژوهش دست

و در نهايت اينکه، شايسته است از خود بپرسيم که با توجه به 

هاي ايراني و غيرايراني، نتايج هاي فرهنگي در نمونهتفاوت

هاي شود؟ شايد بتوان با رعايت احتياطآمده چگونه تبيين مي دست به

هاي فرهنگي در  رغم تفاوت يان کرد که عليالزم علت را چنين ب

جامعه پژوهش حاضر و جوامع غربي، در زمينه اختالل اضطراب 

اجتماعي، همان عاليم و نشانگاني که در جوامع غربي مطرح 

شود. شود، در فرهنگ ما نيز همان عاليم و نشانگان ديده مي مي

مبتال را بر البته شايد اشاره به اين نکته ضروري باشد که ما افراد 

کنيم؛ اند، انتخاب ميهمان اساس و نشانگاني که آنها مطرح کرده

يعني در فرهنگ ما نيز همانند فرهنگ جوامع غربي از اين نشانگان 

شود. از منظور انتخاب فرد مبتال به اضطراب اجتماعي استفاده مي به

طرف ديگر الزم است بيان کنيم که در فرهنگ جوامع غربي نيز 

جامعه ما درمان متمرکز بر همين عاليم و نشانگان است.  همانند

توان هاي علمي ميبنابراين در صورت رعايت دقيق دستورالعمل

هاي ها با توجه به وجود تفاوتهاي مشابه در پژوهششاهد يافته

 فرهنگي بود.

هاي خاص پژوهش اخير نيز همانند هر پژوهشي داراي محدوديت

توان به محدوديت در تعداد نمونه در يخود است که از آن جمله م

ها و عدم پيگيري دو گروه آزمايش و کنترل، عدم تعميم يافته

  ها در اواسط جلسات درماني اشاره کرد.تغييرات در متغير

هايي که بيان شد، پيشنهاداتي نيز ارايه متناسب با محدوديت

هاي آتي در اين شود تا موجب افزايش کيفيت و دقت پژوهش مي

تر بر  هايي مشابه با تمرکز دقيقزمينه شود. ابتدا اينکه انجام پژوهش

يابي به  منظور دست متغيرهاي جنسيتي، سني، تعداد نمونه و غيره به

تر در اين زمينه الزم است. همچنين تنظيم سازوکاري نتايج دقيق

منظور بررسي تغييرات درماني در متغيرهاي پژوهش در فواصل  به

منظور وارسي  هاي چندگانه بهو نيز انجام پيگيريزماني مناسب 

اي  هاي تلفيقي و مقايسهآمده و انجام پژوهش دست پايداري نتايج به

منظور بررسي و مقايسه اثربخشي تکنيک آموزش تمرکز بر  به

هاي درماني ديگر نيز تکليف در تلفيق يا در مقايسه با مداخله

  باعث افزايش کيفيت پژوهش شود. مي

ين اوصاف و با توجه به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از با ا

اضطراب اجتماعي و همچنين اثربخشي تکنيک آموزش تمرکز بر 

توان در ميان مداخالت درماني اين اختالل، جايگاهي را تکليف مي

نيز براي اين تکنيک نوين لحاظ کرد و به همين دليل استفاده از 

تواند  درماني و مراکز مشاوره مي نهاي روااين تکنيک در کلينيک

منظور کاهش نشانگان اضطراب افراد مبتال به اضطراب اجتماعي  به

  کاربرد داشته باشد.

  

  گيرينتيجه

تکنيک آموزش تمرکز بر تکليف، بر کاهش نشانگان اضطراب 

  اضطراب اجتماعي موثر است. اختاللدر افراد مبتال به اجتماعي 

  
پژوهشگران مراتب تشکر و قدرداني خود را از تشکر و قدرداني: 

  دارند.دانشجوياني که در اين پژوهش شرکت کردند اعالم مي
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پژوهشگران کليه کدهاي اخالقي مربوط به  تاييديه اخالقي:

هاي انساني را رعايت و مجوزهاي الزم را از تحقيقات روي نمونه

  صالح اخذ نمودند.مراجع ذي

عارض منافعي بين نويسندگان وجود هيچ گونه ت تعارض منافع:

  نداشته است.

پژوهش حاضر بدون حمايت مالي نهاد خاصي انجام  منابع مالي:

  شده است.
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