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   چکیده  پژوهشی اصیل مقاله

 28/8/1397تاریخ دریافت: 

 16/11/1397تاریخ پذیرش: 

 مقدمه
 یهااز درمان کیاست و هر  یاختالل اضطراب نیترعیشا ،یاضطراب اجتماع اختالل

 اختالل تمرکز نیدر ا دهیدبیآس ییربنایل زاز عوام یابر درمان جنبه ،یشناختروان

 یجانیه یدرمان طرحواره رب یمبتن یدرمانگروه یاثربخش یپژوهش بررس نیاند. هدف اکرده

 بود.  یزنان مبتال به اضطراب اجتماع یاضطراب تیکاهش حساس بر

  هاروش و مواد
 جامعه.  بودکنترل  گروه با آزمونپس - آزمونشیپ طرح با یشیآزما شبه نوع از پژوهش

که به  بود یساله مبتال به اختالل اضطراب اجتماع 35-18پژوهش شامل همه زنان  یآمار

جم نمونه در با توجه به حمراجعه کردند.  مشهد یفردوس دانشگاه یشناختروان کینیکل

ه به و با توج در دسترس یریگنمونهروش  قیطر ازنفر  24عداد قبلی ت یهاپژوهش

 ر گرفتند. درو کنترل قرا شیدر دو گروه آزما یتصادف صورت بهو  انتخابورود  یهامالک

 ین. طرحواره درمادیاستفاده گرد دیفلو یاضطراب تیحساس پرسشنامهپژوهش از  نیا

 . دیگرد لیتکم آزمونپس در پرسشنامه و اجرا شد یجلسه هفتگ10در  یگروه یجانیه

 هایافته

کاهش  هب منجر یجانیه یبر طرحواره درمان یمبتن یماندرگروه که نشان داد هاافتهی

 نترلکنسبت به گروه  شیزمادر گروه آ یبه اضطراب اجتماع انیمبتال یاضطراب تیحساس

 (. =P<86/346F ,001/0(، )41/35: آزمونپسدر  شیآزما گروه نیانگی)م .شودیم

 گیرینتیجه
 تیحساس کاهش بر تواندیم یوهگر صورتبه یجانیه یفنون طرحواره درمان یریکارگبه

 .باشد مؤثر یاجتماع اضطراب به مبتال زنان یاضطراب

 هاکلیدواژه
 ، زنانیاضطراب تیحساس ،یجانیه یدرمان طرحواره ،یاجتماع اضطراب اختالل

 

گروه  ،علی مشهدی *نویسنده مسئول:

 دانشگاه فردوسی مشهد، ،شناسیروان

  مشهد، ایران

  05138805873: تلفن

  ست الکترونیک:پ
mashhadi@um.ac.ir 
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 مقدمه

به  ای میخطر قرار دار تیما در موقع نکهیبا درک ا 1اضطراب

خطر ممکن  ای دیهمراه است. تهد میهست ریپذبیآس ینحو

 اختالل. (1)باشد  یاجتماع ای یشناختروان ،یاست جسمان

 شود،می دهینام هم یهراس تیجمع که 2یاجتماع اضطراب

 شامل و است یاضطراب یهااختالل یهارمجموعهیز از یکی

 بهیغر افراد با ارتباط و یاجتماع یهاتیموقع از ترس

 مورد نکهیا از یاجتماع طراباض به مبتال افراد. (2) باشدمی

 و شوندمی ترس دچار رند،یبگ قرار گرانید یمنف یابیارز

 یسع نیبنابرا؛ کنندمی تجربه را یداریمعن اضطراب

. (3) کنند اجتناب یاجتماع یهاموقعیت از کنندمی

 یاحرفه یافراد، معموالً در زندگ نیدر ا یعملکرد یهاترس

صحبت کردن در جمع  ازمندیکه ن ییهادر نقش ایها و آن

 یهامهارت زانیها مکند. آنمی جادیا یادیاست اختالل ز

 را گرانید یمنف یابیارز زانیو م یخود را ناکاف یاجتماع

  .(4) کنندمی برآورد ازحدشیب

 یاجتماع اضطراب اختالل عمر طول وعیش مختلف مطالعات

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

 یاجتماع اضطراب اختالل زانیم وعیش شده انجام مطالعات

 است شده گزارش مردان از باالتر زنان در ت،یجمع کل در

 سن که شودمی دهید نوجوانان در اختالل شروع اوج. (5)

 درصد 75 در و است یسالگ 13 متحده االتیا در متوسط

 .(2) است شدهگزارش یسالگ 15 -8 شروع سن مبتال، افراد

 یهااختالل اتیادب در که یاضطراب یهاسازه از یکی

 3یاضطراب تیحساس ،قرارگرفته توجه مورد اریبس یاضطراب

 و سیر توسط یاضطراب تیحساس یهیاول ساختار. است

 یاضطراب یهااختالل توضیح یبرا 1985 سال در 4ینالمک

 و اضطراب از ترس به یاضطراب تیحساس. (6) شد مطرح

 هینظر نیا بر یمبتن و دارد اشاره آن با طمرتب یهانشانه

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

شوند که بالقوه منجر می ییامدهایپ به هانشانه نیا که است

 و هستند زابیآس یاجتماع و یشناختروان ،یجسمان نظر از

)حمله قلب  یجسمان یهااحساس از ترس عامل سه شامل

 یبرا تیرؤقابل یاضطراب یهاسکته(، ترس از نشانه ای

دادن کنترل  از دستو خجالت( و ترس  یمسار)شر گرانید

 یبرا. (7) باشدمی( تمرکز عدم و شدن وانهی)د یشناخت

 اریبس یامدهایپ صورتبه جهیسرگ ای قلب تپش مثال

 ریتفس یمغز یسکته ای یقلب حمله مثل رسانبیآس

 یهااختالل به ابتال نهیزم ییهاترس نیچن. شودمی

 فراهم را یاجتماع اضطراب اختالل ژهیوبه یاضطراب

 .(8) کنندمی

و ترس در تجربه همه  یمختلف مثل غم، شاد یهاجانیه

که  دارد تیاهمنکته  نیانواع بشر وجود دارد اما توجه به ا

دچار انواع  ییهاجانیه نیچن تجربه باافراد  یچرا بعض

نه؟ پاسخ به  یو برخ گردندیم یشناختروان یهااختالل

 دیجد یدرمان کردیرو در 5یهیل رابرت دکتررا  سؤال نیا

 .دهدیم ارائه خود

 یالگو و یجانیه پردازش مفهوم یمبنا بر یهیل رابرت

 یهاطرحواره کردیرو 2002 سال در جان،یه یفراشناخت

 یالگو کی یجانیه طرحواره. داد ارائه را 6یجانیه

 است یجانیه ییجو نظم و جانیه از یشناخت -یاجتماع

 راتییتغ موجب جانیه مورد در نگرش کندمی انیب که

 و یابیارز از یجانیه یهااختالل و شودمی فرد در یفاوتمت

 یبرا که ییراهبردها و خود احساسات از شخص ریتفس

 اساس بر. (9) گرددمی یناش ردیگمی کار به هاآن با مقابله

 به مبتال افراد و سالم افراد انیم تفاوت هینظر نیا

 یآورشرم و تیحقان یابیارز در یشناختروان یهااختالل

 کنترل به هاآن ازین جان،یه علل از هاآن ریتفس جان،یه

 یارهایمع و جانیه خطر و مدت از هاآن تجربه جان،یه

                                                           
5 Leahy. R. 
6 Emotional Schema Therapy 
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 یطورکلبه و تیموقع با جانیه بودن متناسب مورد در هاآن

 .(10) شودمی مشخص افراد یجانیه یهاطرحواره

، 2، طرحواره درمانی یانگ1شناختی بک هیاز نظر هینظر نیا

 رشیپذ بر یمبتن یکردهایرو و 3الگوی فراشناختی ولز

را  جانیه یشناخت صرفاً یکردهایرو. است رفتهیپذ ریتأث

گذاشتن  ریتأثشود با دانند و تالش میفکر و رفتار می امدیپ

د اما آنچه را هم بهبود بخشن جانیه مارانیبر افکار و رفتار ب

 میاست، تالش مستق یجانیه یطرحواره درمان زکنندهیمتما

ها آن یجانیه یافراد و باورها جانیبر ه یجهت اثرگذار

 .(11) است

و پاسخ به آن در  جانیه کی یابیبعد از ادراک و ارز چهارده

شامل، وجود دارد که  یجانیه یطرحواره درمان یالگو

، احساس گناه 7نظراتفاق، 6بودن درکقابل، 5، کنترل4مدت

های ، ارزش10شتن هیجان، ساده انگا9، خردگرایی8و شرم

، 15، سرزنش14، پذیرش13یابیاعتبار ، 12، ابراز11برتر

 یهای. بررس(12)باشد می 17و نشخوار ذهنی 16کرختی

 یهاکه طرحواره یجانیابعاد ه نیمتعدد نشان دادند، ا

 یشناختروان یهااز اختالل یارینام دارند با بس یجانیه

 ب،یاختالل استرس پس از آس ،یاضطراب، افسردگ ازجمله

 از. دارندرابطه  یمواد و اختالل اضطراب اجتماع سوءمصرف

مل شا یاضطراب یهااختالل از کی هر یهیل نظر

 و هااحساس مورد در ناکارآمد یجانیه یهاطرحواره

 به مبتال افراد از یاریبس هاطرحواره نیا و هستند هاجانیه

                                                           
1 Beck, A. 
2 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  

 مقاوم مرسوم یهادرمان به نسبت را یاضطراب یهااختالل

 .(13)  کنندمی

ی در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی که حساسیت اضطراب

ین ازیاد است و  هاجانیهباالیی دارند. افکار منفی در مورد 

ل، خارج از کنتر ،یدرک، دائم رقابلیغبیماران هیجان را 

ضر . بنابراین هدف از پژوهش حاکنندیمتصور  آورشرم

 بررسی این مسئله است که آیا انجام طرحواره درمانی

هیجانی گروهی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان دارای 

 نشانگان اضطراب اجتماعی اثر خواهد داشت یا خیر؟ 

 هامواد و روش

 - آزمژژونشیپ طژژرح بژژا یشژژیآزما شژژبه نژژوع از پژژژوهش

 شامل پژوهش یآمار جامعه.  بود  کنترل گروه با آزمونپس

 یاجتمژاع اضطراب اختالل به مبتال ساله 18-35 زنان همه

دانشژگاه  یشژناختروان کینیبه کل 96-95که در سال  بود

ی و قبلژبا توجه به مطالعات  مشهد مراجعه کردند. یفردوس

 ،هژژایدرماندر گروهتعژژداد افژژراد  نژژهیدر زم 18نظژژر هیمبژژر 

 بژا و  در دسژترس یریگنمونه روش قیطر از نفر 24 تعداد

. (15و14) و خروج انتخاب شژدند ورود یهاب مالک به توجه

 یصژژیتشخ یهژژامالک: داشژژتن شژژامل ورود یهژژامالک

 نداشتنسال،  35 -18 سنبودن،  مؤنث ،یاضطراب اجتماع

 مصژرف عژدم گر،ید یشناختروان یهادرمان افتیدرسابقه 

بژود و  پلمیژد التیتحصژ حژداقلضد اضژطراب و  یداروها

 از یکژژی بژژه زمژژانهم یابژژتالخژژروج شژژامل:  یهژژامالک

و  مخژدر مژواد سوءمصژرف گر،ید یشناختروان یهااختالل

 روانپزشژک ای روانشناسبودن توسط   درمان تحت زمانهم

 .گرید

در دو گژژروه  یتصژژادف صژژورتبه کنندگانشژژرکت گمژژارش

 کژه یزنان از و شد داده فراخوان ابتدا . بودو کنترل  شیآزما

 ینشانگان اضطراب اجتماع یسال و دارا 35- 18 نیسن در

دعژوت بژه عمژل  یطرح پژوهش نیشرکت در ا یبودند، برا

                                                           
18Heimberg RG 
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که داوطلبانه درخواست شرکت در پژوهش را  یآمد. با افراد

و بژا توجژه بژه  تفژگر صورت یصیتشخ یداشتند مصاحبه

 نشژانگان یداراکردنژد،  افتیکه در ابزار پژوهش در ینمرات

 یکژدها اسژاس بژرداده شدند.  صیتشخ یاضطراب اجتماع

در  کنندگانشژرکتارش گمژ انه،یرا از آمدهدستبه یتصادف

 پرسشژنامه. بود یتصادف صورتبهو کنترل  شیآزما گروه دو

 افژراد .شژد لیژتکم گژروه دو هر توسط یاضطراب تیحساس

 درمژان تحژت یاقژهیدق 120 جلسه 10 یط ش،یگروه آزما

 کتژژابکژژه در  یجژژانیه یطبژژق پروتکژژل طرحژژواره درمژژان

ال در سژ منتشرشژده یهژیدکتر ل یجانیه یطرحواره درمان

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

 لیژتکم کنترل و شیآزما گروه دو هر توسط مطالعه یانتها

 بژا پژوهش شروع از شیپ یاخالق اصول تیرعا یبرا .دیگرد

درباره هژدف پژژوهش تژا  یاطالعات ،یفرد جلسات یبرگزار

به  .اده شدد هایآزمودننباشد به  رگذاریتأث جیآنجا که در نتا

 و نژام انیژب از یخودداردر مورد  یاطالعات کنندگانشرکت

 یفژرد صژورتبه هاآن اطالعات نکهیا و هاآن یخانوادگ نام

مختار هستند کژه  هاآنو  ردیگینم قرار لیوتحلهیتجز مورد

در پژوهش شرکت کننژد و هژر زمژان کژه خواسژتند از آن 

شژژد کژژه داده  حیتوضژژ نیهمچنژژ .شژژد داده ،خژژارج شژژوند

 در طرح داوطلبانه بوده است. هاآنمشارکت 

 یاضطراب تیحساس شاخص

 د،یفلو توسط که (ASI) یاضطراب تیحساس شاخص

پرسشنامه  کی است،شده ساخته (16) مارکوس و لدیگارف

 فیطدارد و بر اساس  هیگو 16است که  یخود گزارش ده

( است. 4= ادیز یلیتا خ 0= کم یلی)خ یادرجهپنج کرتیل

کند که احساسات را منعکس می دهیعق نیا هیهرگو

 یشوند و توان منتهتجربه می ندیصورت ناخوشابه یاضطراب

ترس از  تجربه دارند. درجه را زابیآس امدیشدن به پ

 شود. دامنهمیبا نمرات باال مشخص  یاضطراب یهانشانه

 نیا یسنجروان یهایژگیو یاست بررس 64-0 نینمرات ب

( 90/0-80/0 نیب یآن را )آلفا یباال یثبات درون اس،یمق

و به  75/0بعد از دو هفته  ییباز آزما ییدهد. روانشان می

 کی ASIدهد بوده است که نشان می 71/0مدت سه سال 

 یرانیا آن در نمونه یی. روا(17) است داریپا یتیشخص سازه

 یفیو تنص ییباز آزما ،یدرون یبر اساس سه روش همسان

اعتبار  بیضرا بیبه ترت اسیکل مق یمحاسبه شد که برا

بر اساس سه  ییبه دست آمد. روا 97/0و  95/0، 93/0

 اسیبا مق هااسیخرده مق یزمان، همبستگهم ییروش روا

زمان هم ییبه شد. رواعوامل محاس لیو تحل گریکدیکل و با 

 انجام( SCL-90) یزمان با پرسشنامههم یاجرا قیاز طر

 بیضرا. بود آن حاصل 56/0 یهمبستگ بیضر و شد

 -74/0 نیب و بخشتیرضا حد در کل نمره با یهمبستگ

استفاده از آزمون  با اسیمق نیا ییایپا. بود ریمتغ 88/0

 .(18) آمد دستبه  87/0کرونباخ   یآلفا
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 یگروه هیجانی یدرمان طرحواره جلسات خالصه -1 جدول

 جلسه یمحتوا جلسه

 یدرمانگروه اهداف انیب گروه، نیقوان نییتع رابطه، جادیا و معارفه: هدف 1

  جانیه آموزش و جانیه فیتوص ،یجانیه یدرمان طرحواره یکل اصول انیب: هدف 2

  شرم و گناهاحساس  به مربوط یهاطرحواره به پرداختن ن،جایه یبهنجارساز: هدف 3

 هاجانیه به یزنبرچسب ها،جانیه به دادن اعتبار: هدف 4

  یفکر نشخوار ی طرحواره به پرداختن و شواهد یبررس کیتکن حیتوض ،یشناخت یبازساز: هدف 5

 دلسوز خود تصور و فیتوص دلسوزانه، یآموز ذهن: هدف 6

 ییزدا اعتبار بر غلبه یبرا سازگارانه یراهبردها یبررس ،ییزدا اعتبار دردسرساز یهاسبک یبررسهدف:  7

  یاجتماع یهاتیموقع در ندیخودآ افکار با مقابله یبرا مدافع لیوک کیتکن آموزشهدف:  8

 مختلط  داشتن احساسات بیو معا ایمزا یبرگه لیتحمل احساسات مختلط و تکم کیتکن یو اجرا حیهدف: توض 9

10 
 هااحساس ابراز و اندرم انیپا درباره صحبت و هاپسرفت و موانع درباره صحبت قیطر از دیجد یهاآموخته تیوضع میتحک به کمک

 هاآزمون مجدد یاجرا. آن درباره

 

 هایافته

 یهاهگروساله بودند که در  35-18زنان  کنندگانشرکت

 تیوضع و التیتحص زانیم سن، ازنظرو کنترل   شیآزما

 گروه در یسن اریمع انحراف و نیانگیم. همتا شدند تأهل

 و 83/23±88/3 بیترت به کنترل گروه و شیآزما

 67/41نفر ) 12در گروه آزمایش . باشدیم سال 95/2±24

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

 33/58نفر ) 12 شیدر گروه آزما ؛یشناسکار التیتحص

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

 12آزمایش  گروه در .باشندیارشد میکارشناس التیتحص

 75درصد متأهل بودند.  33/33مجرد و ( درصد 67/66نفر )

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

 د.بودن

، حاصله از هایآزمودننمرات  اریراف معو انح نیانگیم

و  شیکه در طول زمان پ یاضطراب تیحساس پرسشنامه

. دندیگردارائه   2 جدول در است اجراشدهپس از مداخله 

 تیحساس نیانگیم دهدیمنشان  جینتا که طورهمان

 آزمونپستا  آزمونشیپدر مراحل  شیگروه آزما یاضطراب

بردن به  یپ جهتاست.  افتهیکاهش یریچشمگ صورتبه

منجر به  یگروه یجانیه یدرمان طرحوارهموضوع که  نیا

زنان مبتال  یاضطراب تیحساس نیانگیدر م یداریمعن رییتغ

 آزمونپس تا آزمونشیپدر مراحل  یبه اضطراب اجتماع

 صورت یریتک متغ انسیوارک لینه؟ تحل ایشده است 

 .است دهیگرد ارائه 2 جدول در جینتا. گرفت
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 اضطرابی حساسیت به مربوط توصیفی هایآماره -2 جدول

 مراحل ریمتغ
 (=12n) کنترل گروه (=12n) شیآزما گروه

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 27/5 16/37 01/4 41/35 آزمون پیش اضطرابی حساسیت

 42/4 83/37 52/2 15 آزمون پس

 

 یاضطراب تیحساس به مربوطکوواریانس تک متغیری نتایج آزمون تحلیل  -3 جدول

 اثر اندازه F P-value مقدار مجذورات نیانگیم یآزاد درجه مجذورات مجموع راتییتغ منبع

 40/0 001/0 50/14 72/116 1 72/116 آزمونشیپ

 94/0 001/0 86/346** 54/2790 1 54/2790 گروه

    04/8 21 94/168 خطا

     23 83/3413 کل
**001/0 >P 

 

 کنتژرل از پژس دهژدیم نشژان 3 جژدول در مندرج نتایج 

 تیحساسژ آزمونپس نمرات بر گروه اثر ،آزمونشیپ نمرات

 بژه1,21(F .)(=P, 86/346>001/0) بژود داریمعنژ یاضطراب

 و کنتژرل شیآزمژا گژروه دو یهایآزمودن نیب ،گرید عبارت

 آزمونپس همرحل در یاضطراب تیحساس نمرات نیانگیم در

 یهاشژژاخص بژژه توجژژه بژژا. دارد وجژژود یداریمعنژژ تفژژاوت

اسژت کژه  یاگونژهبههژا تفاوت نیژا 2 جژدول در یفیتوص

 یبژژرا یاضژژطراب تیحساسژژ آزمژژونپسنمژژرات  نیانگیژژم

ر از کمتژ یداریمعن طوربه( 15) شیگروه آزما یهایآزمودن

( 83/37گژژروه کنتژژرل ) یهژژاینمژژرات آزمودن نیانگیژژم

 ودنبژ داریمعنژاز  یحژاک جینتژا نیژا یبژه عبژارت باشد.می

 .باشدیم راتییتغ

   بحث

 تیحساس زانیم در که داد نشان آمده دستبه جینتا

 وجود یداریمعن تفاوت کنترل و شیآزما گروه یاضطراب

 گروه در یاضطراب تیحساس زانیم کاهش تفاوت، نیا. دارد

 یدرمان طرحواره ندیفرا در گرفتن قرار از پس شیآزما

 دییتأ پژوهش هیفرض جهینت در دهدمی نشان را یجانیه

-طرحواره انیاست که م نیر ابالگو فرض  نی. در اگرددمی

 کنندیمکه تجربه  یاضطراب زانیافراد و م یجانیه یها

ر ب هیکه با تک یفنون یریکارگبه نیبنابراارتباط وجود دارد 

 به نسبت مارانیب یباورها رییتغ و یجانیه ییبهبود نظم جو

 یجانیه یکاهش طرحواره ها به منجر خود، یهاجانیه

، شودیممثبت  یجانیه یطرحواره ها شیو افزا یمنف

 یهااختالل انواع در راافراد  یمنف یهاجانیه تواندیم

مسئله منجر به کاهش  نیکه ا بخشد بهبود یاضطراب

 نیا (.19و11) خواهد شد زین هااختالل لیقب نینشانگان ا

 یطرحواره درمان ییکارا دییتأدر  نخست گام در افتهی

(، 20) و همکاران ییرضا یهاپژوهش یهاافتهیبا  یجانیه

 ،(15) همکارانو  یخالق(، 21) و همکاران ییرضا

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

 دیگام بعد با در. باشدیم توافق در( 24) همکاران و 2یهیل

 فنون  بادرمان  نیدر ا رفته کاربه فنون که آنجا ازگفت 

 یشناخت یهادرمان و یآگاه ذهن ،یجانیه یینظم جو

بر کاهش  یپژوهش مبن نیا جهینت دارند یهمپوشان یرفتار

 همکاران و یجعفر یهاپژوهشبا  یاضطراب تیحساس

                                                           
1 Batmaz  
2 Leahy  
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 و همکاران یکاظم وریو غ (26) همکاران و یغالم ،(25)

 .است همسو میرمستقیغ صورتبه (27)

 ،(28) همکاران و 1کانید یهاپژوهش جینتا که طورهمان

 ،یرامیب ،(30) و همکاران یمشهد ؛(29) همکاران و 2رکتر

 زانیباال بودن م ،(31) مییعظ و پور قاسم ،یاکبر

 یبه اختالل اضطراب اجتماع انیمبتال یطراباض تیحساس

 ،یاضطراب تیحساس اسیرا نشان دادند، با توجه به مق

 یاضطراب تیپژوهش هم حساس نیکنندگان در اشرکت

 نیدهد که انشان میمسئله  نیرا گزارش کردند. ا ییباال

 یهاطرحواره نیبنابرا.  ددارن ییترس از ترس باال مارانیب

که  شوندیمفعال  یمدت، کنترل و نشخوار ذهن یجانیه

 تحمل قابل ریغو  زیآمفاجعه فرد یبرا را یجانیه تجربه نیا

 یجانیطرحواره ه یرو بر یشناخت یهاچالش با. کنندیم

 یرو رب یبه ذهن آگاه با فنون مربوط ،ینشخوار ذهن

طرحواره  یبر رو رشیکنترل و با فنون پذ یجانیه طرحواره

 هنگام بتوانند هایآزمودن تاشد.  کار مارانیبمدت  یجانیه

 در مورد خود ییتوانا بر را تمرکزشان اضطراب با مواجهه

 به نسبت هاآن ترس جیتدربهو  بگذارند آن بودن کنترلقابل

ترس  تینها در و ابدی کاهش آن نشانگان و اضطراب خود

 هاآنو توجه  افتیکاهش  یاجتماع یهاتیموقعدر  مارانیب

 و دست لرزش قلب، تپش مانند یاضطراب نشانگان ریسا از

نکته اشاره  نیابه  دیآخر با در. شد برداشته..  و شدن داغ

باور دارند، تنها  یکرد که افراد مبتال به اضطراب اجتماع

 تجربه باال شدت با را اضطراب خودشان هستند که

 طرحوارهها، احساس تنها بودن اغلب در آن نیو اکنند؛ می

 را ییهاحس نیگناه و شرم از داشتن چن احساس یجانیه

 کنترل دنبال به شتریب شودمی موجب و آوردمی وجود به

 که یموارد از یکی نیبنابرا؛ باشند نشانگان نیا کردن

 صورتبه و کنترل حوارهطر بر میرمستقیغ صورتبه

 ریتأثاحساس گناه و شرم  یجانیه یطرحوارها بر میمستق

                                                           
1 Deacon  
2 Rector  

 از اعضا با مشاهده کیبود. هر  یگذاشت، درمان گروه

 را یرتاحساس گناه کم ن،یریمشترک در سا اتیتجرب

 .شدمی دوارتریام درمان، به نسبت و کردمی تجربه

، کاهش حاضر کرد که در پژوهش انیتوان بمی یطورکلبه

 بهبود است، داده رخ قیطر سه از یاضطراب تیحساس

 نظم کارآمد یهاوهیش یریکارگبه ،یجانیه یهاطرحواره

 و یافراگمید تنفس و یعضالن یدگیآرم مانند جانیه ییجو

 .یدرمانگروه در حضور اثرات

د نرتعباهمراه بود که  ییهاتیپژوهش با محدود نیا انجام

 نمونه داشتن ،ماهه 6ماهه و سه یهایریگیپ نداشتن: از

 و حجم نمونه کم. یتیجنس تک

 یریگجهینت

ود در بهب یهیل یگروه یجانیه یطرحواره درمان که آنجا از

 نیا یریکارگبهاست،  مؤثر یاضطراب تیحساس نشانگان

 از یمشکالت ناش اثربخش صورت به تواندیم یروش درمان

 بهبود را یجتماعا اضطرابمبتالیان به  یاضطراب تیحساس

 . خشدب

 طرحژواه سژهیمقا یراسژتا در ییهایبررس شودیم شنهادیپ

 یرفتار یشناخت یهادرمان ریسا با یگروه یجانیه یدرمان

 صژورتبه دو جژنسهژر  یو پژژوهش بژر رو ردیژگ صورت

 تکرار گردد. یاسهیمقا

 یقدردان و تشکر

 یناسشروان ارشد یکارشناس نامهانیپا از برگرفته مقاله نیا

 لهیوسژژنیبد. اسژژت مشژژهد یفردوسژژ دانشژژگاه ینیبژژال

 کنندهشژرکت یهژایآزمودن یتمام از مانهیصم سندگانینو

 تیریمژد مانهیصژم همکژاری از نیچنهم و پژوهش نیا در

 صژبورانه که مشهد یفردوس دانشگاه یشناختروان کینیکل

 را یقژدردان و تشژکر کمال نمودند همکاری پژوهش نیا در

 .دارند
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A B S T R A C T  Original Article 

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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