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é Objective: In this study, the effectiveness of cognitive-behavioral therapy with Islamic

Abstract
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é

é
é

approach on social anxiety of the first and second period high school female students in the
2019-2020 school year was investigated.
Method: The research method was a mixed one (qualitative and quantitative). The first part
of the research (preparation of a cognitive-behavioral package with an Islamic approach)
was performed qualitatively using the analysis of religious propositions. To investigate the
validity of the package, some religious experts were asked to give comments on rightness
of traditional readings by scholars and the accordance of the suggested techniques in the
Islamic cognitive-behavioral package with the objectives of each session. The quantitative
part was of quasi-experimental type consisted of two cognitive-behavioral groups with
an Islamic approach and a control group. Among those who referred to the Education
Counseling center in Kerman city with a complaint of social anxiety, 36 persons were
studied by available sampling method, and 18 subjects were randomly assigned to each
group. The data collection tool was the social panic questionnaire of Connor et al (2000).
Data analysis was performed using descriptive statistics, univariate analysis of covariance
and SPSS-22 software.
Findings: The findings showed that cognitive-behavioral therapy with Islamic approach
significantly reduces students’ social anxiety (P<0/001).
Conclusion: Based on this study, it can be suggested that this treatment be used to reduce
students’ social anxiety.
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چکیده

 éهدف :دراین پژوهش اثربخشــی درمانشــناختی رفتاری با رویکرد اسالمی بر اضطراب
اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه اول و دوم شهر کرمان در سال تحصیلی 1398-1399
مورد بررسی قرار گرفت.
 éروش :روش تحقیق آمیخته اکتشــافی (کیفی و ک ّمی) بود .بخش اول پژوهش (تهیه بسته
مداخلهای شــناختی رفتاری با رویکرد اســامی) به روش کیفی و با استفاده از تحلیل
گزارههای دینی انجام شــد .جهت بررسی روایی محتوایی بسته از کارشناسان مذهبی در
خواست شــد در دو زمینه صحت برداشتهای روایی توسط پژوهشگران و مطابقت فنون
پیشنهادی بستة شناختیرفتاری اسالمی با اهداف هر جلسه نظر دهند .بخش کمی ،از نوع
نیمة آزمایشــی شامل دو گروه شناختی رفتاری با رویکرد اسالمی و گروه گواه بود .از بین
افرادی که در سال  98-99با شکایت اضطراب اجتماعی به مرکز مشاوره آموزش و پرورش
کرمان مراجعه کرده بودند 36 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفته
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و با بهرهگیری از گمارش تصادفی  18نفر در هر گروه بررسی شدند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و همکاران ( )2000بود .تجزیه و تحلیل دادهها با روش آمار
توصیفی ،تحلیل کوواریانس تک متغیره و توسط نرمافزار  SPSS22انجام شد.

 éیافتهها :نتایج نشان داد درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی بهطور معنیداری موجب
کاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان شد (.)P >0/001
ي :براین اســــاس میتوان پیشــنهاد کرد که ازاین درمان در جهت کاهش
 éنتيجهگير 
اضطراب اجتماعی دانشآموزان استفاده شود.
واژگان کلیدی :درمانشناختی رفتاری ،اسالمی ،اضطراب اجتماعی ،دانشآموزان.

مقدمه

اضطراب اجتماعی ( )social anxietyبهعنوان ترس مداوم و حاد از موقعیتهای

اجتماعی و عملکردی توصیف میشود که در آن موقعیتهای اجتماعی به دلیل احتمال
تــرس از ارزیابی منفی تهدیدآمیز تلقی میگردد (Caetano, Brust-Renc, et al, 2019

.)Neufeld, Palma,
هراس
پژوهشــگران از عامل ارزیابی منفی بهعنوان یک ساز و کار علت شناختی در
ِ
اجتماعی یاد میکنند که بر اساس آن افراد ،با ادراک تحریف شدهای که دارند ،معتقدند
دیگران آنها را بهصورت منفی ارزیابی میکنند (.)Heimberg, Brozovich, & Rapee, 2010
تعامــل بــا دیگران ،قرارگرفتــن در معرض دید آنهــا و انجــام کار در حضور دیگران
ســهنوع موقعیتی اســت که برای مبتالیان به اضطراب اجتماعی مشکلایجاد میکند.
دراین موقعیتها فرد خود را در معرض موشکافی دیگران میبیند و میترسد مبادا کاری
انجام دهد که تحقیرآمیز به نظر آیــد (Santoft, Salomonsson, Hesser, Lindsäter,
.)Lekander, Kecklund, Öst, & Hedman-Lagerlöf, 2019

اختــال اضطراب اجتماعــی یکی از رایجترین اختــاالت اضطرابی و در عین حال
عودکنندهتریــن بیماری در میان اختالالت اضطرابی اســت .میزان شــیوعاین اختالل
در یکســال در بزرگســاالن حدود  7درصد و درکودکان و نوجوانان تقریباً مشــابه با
سال ششم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپی ë 19
تابستان ë 1400

بزرگســاالن اســت (Yuan, Zhu, Qiu, Meng, et al, 2017؛ .)Neufeld, et al, 2019
حــدود  80درصــد مواردایــن اختــال از آغاز نوجوانی تــا دهه دوم زندگی شــکل

اثربخشی درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی
بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه
 زهرا رنجبر  علیرضا منظریتوکلی  اماناله سلطانی  نجمه حاجیپور 7 - 30

میگیــرد و انواع شــدیدتر و مداومتر آن از حدود  13ســالگی به بعد نمایان میشــود
( .)Richey, Brewer, Sullivan-Toole Strege, et al, 2019بنابه نظر محققان شــیوع
اختــال اضطراب اجتماعی درایران کمی باالتر از کشــورهای غربی اســت (شــعبانی
و مصــدری .)1395 ،نوجوانانــی که عالئــم اضطرابی و اختــاالت را تجربه میکنند،

9

طیف وســیعی از مشــکالت اجتماعــی از جمله توانایــی تطابق کمتر با همســاالن،
پذیــرش پایین بین همســاالن و ضعــف در مهارتهای اجتماعی را نشــان میدهند
(.)Suvega, Kingery, Davisa, Jones, et al, 2017

علیرغم صدماتی که اضطراب اجتماعی به حوزه تعامالت اجتماعی وارد میســازد،
گاهی به دلیل برداشــت نادرست ازاین مقوله و عدم تمایز بین آن و حیا ،ویژگیهای
انزواطلبــی ،اجتناب از موقعیتهــای عملکردی و ...عادی تلقــی میگردد (رمضانی،
بشــلیده ،حمید ،مرعشی و هاشــمی.)1398 ،این در حالی اســت که در آموزههای
دینی بهاین موارد حیای منفی گفته میشــود (شــجاعی .)1396 ،در روایات اسالمی
بــه دو نوع حیا ،حیای عقل و حیای حمق اشــاره شــده ،حیــای خردمندانه ،دانش
اســت و حیای احمقانــه ،جهل و نادانی (محمــدی ریشــهری ،1389 ،ج283 :3؛
کلینــی ،1385 ،ج .)243 :3مصادیــق حیای حمق نظیر (شــرم از خطابه و مخالفت
با رســوم غلط ،ناتوانی در گفتگو با افراد غریبه ،ناتوانی در توسعه ارتباطات اجتماعی،
شــرم از پرســیدن نادانســتهها و )...با مصادیق آنچه که امــروزه اضطراب اجتماعی
نامیده میشــود ،مطابقــت دارد (رمضانی و همــکاران1398 ،؛ خــادم پیر.)1394 ،
افراد مبتال به اضطراب اجتماعــی به خاطر نگرانیهایی که از حضور و نحوه ارزیابی
دیگران دارند تقریباً همیشه نشانههای اضطراب مانند لرز ،تنشعضالنی ،سرخ شدن و...
را تجربه میکنند .از دیدگاه اندیشمندان مسلماناین حاالت بهسبب انتظار وقوع نامالیمات
در آینده شکل میگیرد و فرد را به عدم تحرک نفس ،به هنگامی که تحرک آن ضروری
اســت ،وامی دارد (خواجه نصیرالدین طوسی1360 ،؛ به نقل از منطقی.)481 :1370 ،
پیامداین انفعال نیز بیمیلی نســبت به روابط وایفــای نقشهای اجتماعی و بیثباتی
در زندگی روزمره اســت (نراقی1351 ،؛ به نقــل از منطقی .)524: 1370 ،گاهی اوقات
در صورتی یک حضور و نظارت به حیای منفی منجر میشــود که میان فعل و باورهای
حاضران اختالف وجود داشته باشد .البته صرف وجود مخالفت و حضور مخالفان موجب

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 2
شمارة پیاپی 19
تابستان 1400
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اجتناب نمیشــود .آنچهاین حضور را به عاملی برای اضطراب اجتماعی تبدیل میکند،
ضعف و ناراحتی فرد در تحمل فشــار روانی حاضران است .در واقعاین فرد توان تحمل
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ناظر را ندارد و انجام دادن کار در مقابل دیگران برایش دشواراســت (پسندیده.)1396 ،
السالم) به حیای ضعف و ناتوانی اشاره فرموده
بر همین اساس است که امام صادق (علیه ّ
الســام) ناتوانی را بهعنوان آفت حیا
(ریشــهری ،1389 ،ج  )283 :3و امام علی (علیه ّ
برشمردهاند (پسندیده.)85: 1396 ،
درایــن روایــات از ریشــههای روانشــناختیاین دو قســم ،یعنی ضعــف و قوت
نفس برای تفکیک حیا اســتفاده شــده اســت .از دیدگاه اســام تــرس از مردم یکی
از مصادیــق ضعف نفس اســت (پســندیده )1396 ،و بر اســاس فرمــوده امام علی
الســام) پرمایهترین پســایند آن استمرار در عقبنشینی میباشــد (نهجالبالغه،
(علیه ّ

حکمــت  31و  .)108لــذا،ایــن اختالل منجــر بهایجــاد اختالالت قابــل توجه در
کیفیــت زندگــی ،عملکــرد اجتماعی ،دســتاوردهای تحصیلی و شــغلی میشــود
( Nordgreen, Gjestad, Andersson, Carlbring, et al, 2018؛.)Neufeld et al, 2019
یکی از مداخلههای روان درمانی که بیشــترین حمایت علمی را به خود اختصاص داده،
درمانشناختی رفتاری است ()Katz, Cassin, Weerasinghe, &.Rector, et al, 2019

علیرغماینکه درمانشــناختی رفتاری به واســطه بیــش از  400پژوهش حمایت
میشود (مؤمنی ،شــهیدی ،موتابی و حیدری ،)1396 ،با زمینههای فرهنگی مراجعان
هماهنگ نیست (جانبزرگی و غروی .)1397 ،طبق فرضیه سازگاری فرهنگی هنگامی که
اقدامات درمانی فرهنگ را تکمیل میکنند ،درمانهای روانشناختی مؤثرتر خواهند شد
( )Lim, Sim, Renjan, Sam, et al, 2014زیرا انســانهایی که در فرهنگهای مختلف
رشــد میکنند نه تنها درباره پدیدهها متفاوت فکر میکنند ،بلکه نحوه اندیشــیدن آنها
نیز متفاوت اســت (عمویی و خیاطان .)1398 ،ازاین رو ،تطبیقدهی مؤلفههای درمان با
فرهنگ ارباب رجوع ،انســجام اقدامات درمانی را افزایش داده و باعث کسب نتایج بهتر
میشود .علیرغم علم بهاین موضوع ،محققان توجه کمتری به سازگاری مداخالت درمانی
با اعتقادات مذهبی مراجعین نمودهاند (.)Yaacob, 2013
سال ششم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپی ë 19
تابستان ë 1400

غالب صاحبنظران براین باورند که در میان ادیان الهی ،دســتورات اسالم پیرامون
بهداشــت جسم ،روح و سایر امور ،کاملترین فرامین است (ماندنی و سعادت.)1394 ،

اثربخشی درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی
بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه
 زهرا رنجبر  علیرضا منظریتوکلی  اماناله سلطانی  نجمه حاجیپور 7 - 30

التزام به اصول اســام ،موجب رضایت از زندگی و کاهش احســاس تنهایی میشــود
(رستمی نســب ،علوی و کریمی .)1396 ،روان درمانی و مشــــاوره برایایجاداین
تغییرات پایدار ،تحت تأثیر زمینههــــای بافتی ،باورهــا و ارزشهای درون فرهنگــی
مراجعان قرار دارد .در نتیجه همین امر باعث شــده در کنار ظهور نظریههای مختلف
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مشــــاوره و روان درمانــی ،معنویت و مذهب در حال تبدیل شــــدن به یک مفهوم
چندبعدی با معنی باشــــد که در فرهنگها و موقعیتها و نحوه ارتباط آن با سالمتی
و بیماری روانی مورد بررســــیهای زیادی قرار گرفته اســــت .روان درمانی مبتنی
بر رویکرد اســامی ،بهعنوان یک الگوی دینی مدنظر قرار گرفته است.این ســــبک
روان درمانی در مبانی ،اهداف و روشهای مورد اســتفاده مبتنی بر هستیشناســی،
معرفتشناســی و انسانشناسی اسالمی شــــکل میگیرد بهگونهای که در آن روان
درمانگر بر اساس جهانبینی توحیدی ،در ارتباط با مراجع ،ســــعی درایجاد تغییرات
دارد (اسمعیلی ،دهدست ،قبادی و عسگری.)12 :1399 ،
در درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی محتوا از متون دینی استخراج و بهکار
گرفته میشود و در سطحی فراتر سعی میشود ابعادی که در رویکردهای معاصر مورد
غفلت واقع شدهاند ،بهویژه ابعاد معنوی انسان ،به چارچوب درمان اضافه و تکمیل شود.
دراین رویکرد بد اندیشیها ،از طریق اصالح اندیشهها آشکار میگردد (آمدی) 510 :1390 ،

و ارزیابیهای شــناختی ،با هدف قراردادن باورهای فرد ،انجام میشــود .برای نمونه،
توصیههای اســامی دربــاره کاهش هراس که همواره مبــدأ را کانون توجه خود قرار
داده اســت ،توصیه بهاینکه هنــگام قرارگرفتن در موقعیتهــای عملکردی با درک
نظارت خداونــد باید ترس از مردم را از دل زدود (مائــده44:؛ نهجالبالغه ،حکمت)150

یااینکه ترس از مردم نباید انســان را از بیان حقیقت بــازدارد (نهجالفصاحه )101 :در
اصالح باورهای ناکارآمد کمک کننده اســت .دراین رویکرد ،قرنطینه و قرارگرفتن در
محفظهای نفوذ ناپذیرمذموم اســت و فرد موظف است به حکم انجام وظیفه خود را در
موقعیتهــای اجتماعی قرار دهد .لذا ،از طریق درمان به ضد با موقعیتهای هراسآور
مواجه میشود تا ترس خود را زائل سازد (نهجالبالغه ،حکمت .)175
ازاین روســت که محققان استفاده از تکنیکهای سازگاری مذهبی را به متخصصان
سالمت روان توصیه نموده و براین نکته تأکید کردهاند که ترکیب درمانشناختی رفتاری
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با درمان معنوی و پردازش اطالعات درحوزههای ادارکی مبدأ ،معاد ،خود و هستی ،برای
درمان اختالالت اضطرابی مفیدتر از ســایر تکنیکهاســت (Lim et al, 2014؛ یعقوبی،
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محمدزاده ،و سهرابی1391،؛ جانبزرگی.)1395 ،
علیرغماین تأکیدات ،مروری بر تحقیقات انجام شــده مبین آن است که مداخالت
درمانی اغلب در چارچوب رابطه انســان با خود و هستی اطرافش تنظیم میشود .نتایج
تحقیقات تجربی زیر نشان میدهد که سرزنش خود با تعدادی از متغیرهای آسیبشناسی
روانی مثل اضطراب اجتماعی و شــرمندگی ارتباط دارد ( )Gilbert & Miles, 2000و
تغییر در سازههای مربوط به خــــــــود ،کاهش اضـــطراب اجتمـاعی را پیشبـینی
میکـند ( .)Gregory & Peters, 2016مداخله شناختی رفتاری گروهی با تغییر در افکار،
احساســات و رفتارها تغییراتی را در اختالل بیمارایجاد میکند ()Neufeld et al, 2019

و منجــر بــه کاهش ترس از ارزیابی منفــی و توجه متمرکز بر خــود در افراد مبتال به
اختــال اضطراب اجتماعی میشــود (هاشــمی نصرتآباد ،محمودعلیلــو و قلیزاده،
 .)1396تکنیکهای شــناختی از طریق شناســایی باورهای منفی معیوب ،تکنیکهای
رفتاری از طریق کاهش عالئم اضطراب و اصول فراشناختی به وسیله تعدیل فراباورهای
مثبت و منفی معیوب در بیماران ،منجر به کاهش نشــانگان اضطراب اجتماعی میشود
(شــهبازیراد ،قدمپور ،غضنفری ،و مؤمنی )1395 ،و تجربیات پردازش پس از وقوع ،با
درمان قابل تغییر است( .)Katz, et al, 2019نتایج تمرینات باعث بهبود عملکرد اجتماعی
در جوانان با اختالالت اضطرابی شــده ( )Suvega, et al, 2017و درمانشناختی رفتاری
مبتنی براینترنت یک روش درمانی مناسب برای کاهش اختالل اضطراب اجتماعی است
(.)Nordgreen et al, 2018
در درمانشــناختی رفتاری ،چنانچه تغییرات شناختی با مبانی اعتقادی فرد همراه
نگردد ،احتمال برگشــت نشانهها وجود دارد .برخی پژوهشــگران در تبییناین مشکل
معتقدند که ممکن اســت طرح درمان مشکل داشته باشد .اما به نظرمیرسد مشکل به
مبانــی نظری طرح درمان نیز بازگردد .در روان درمانگریهای امروزی توجه به مبدأ و
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معاد که اســاس معنویت انسان اســت بهطور واضح کانون توجه قرار نگرفته است .برای
نمونــه وقتی در مورد اهداف بحث میشــود ،صرفاً اهداف مــادی و دنیوی مدنظر قرار
میگیرد (جانبزرگی.)1395 ،

اثربخشی درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی
بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه
 زهرا رنجبر  علیرضا منظریتوکلی  اماناله سلطانی  نجمه حاجیپور 7 - 30

محدود کردن فرایند درمان به دو حوزة هستی و خود ،دامنة اثر روان درمانگری را
تقلیل داده و پردازش عمل انســان را ناقص میکند .تأکید بر نسبیگری و بیتوجهی به
مالکهای ارزشی افکار ،بیتوجهی به عوامل انگیزشی در تشکیل شناختها و نظام ارزشی
ی ـ رفتاری است (جانبزرگی و
در جهتدهی به شــناختها ،مهمترین خالء درمانشناخت 
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غرویراد.)1397 ،این در حالی اســت که در درمانشــناختی رفتاری اسالمی ،بایدها و
نبایدهای اخذ شده از مکتب بهعنوان هدفهای ثابتی مطرح میشود و دستیابی به یک
پایگاه فکری برای معنادهی و ارزشگذاری صحیح و معنوی برای رفتارها ،را امکانپذیر
میســازد (منطقی )603 :1370 ،ازاینرو ،روان با عقیده اصیل و ریشهداری که فراتر از
نیازهای مربوط به حیات دنیوی اســت و شامل حیات بعد از مرگ نیز میگردد ،تغذیه
میشود (منطقی.)678 :1370 ،
این ظرفیت گسترده ،پژوهشگران حوزه روان درمانی را ترغیب نموده تا با بهرهگیری
از دادههای مذهب در امر اختالالت روانی اقدام نمایند (انصاری .)1395 ،تغییر پندارههای
نامعتبر در حوزههای ادراکی خود و هســتی و جایگزینی آن با مفاهیم معتبر و منطقی،
از طریق مکانیزم هســتهایِ فعالسازی عقل خداســو ،مهمترین فعالیت درمانگرانهاین
روش اســت .بهاینمنظور ،انسان از ابعاد مختلف بهویژه بعد مادی و معنوی مورد توجه
قرار میگیرد و مداخالت درمانی بر رســیدن به حــدی از تعادل و جهتگیری متعالی،
متمرکز میشود (جانبزرگی و غرویراد.)1397 ،
ازاین رو ،با توجه بهاینکه درمانهای رایج از بطن جوامع غربی برخاســته است،
به نظر میرسد برای اثرگذاری بیشتراین مداخالت در کشورایران ،که فرهنگ اسالمی
دارد ،الزم است بر مداخالت همسو با مبانی و اصول اسالم تأکید شود .بهرغم مطالعاتی
که در زمینه تدوین الگوی مفهومی اســامی درباره متغیرهای مختلف روانشــناختی
صورت گرفتــه ،تاکنون تأثیر درمانشــناختی رفتاری مبتنی بر رویکرد اســامی بر
اضطــراب اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته اســت .ازاین رو ،در پژوهش حاضر میزان
اثربخشــی درمانشناختی رفتاری اســامی بر کاهش اضطراب اجتماعی مورد بررسی

قرار گرفته است .در پیاین تحلیل و بررسی مشخص میشود که :آیا درمانشناختی
رفتاری مبتنی بر رویکرد اســامی برکاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان تأثیرگذار
است؟
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روش
کمی) اســتفاده شــد.
دراین پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشــافی (کیفی و ّ
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در بخش کیفی ،از روش توصیف و تحلیل موضوعات و گزارههای دینی اســتفاده شد و
بسته مداخلهای درمانشناختی رفتاری اضطراب اجتماعی با رویکرد اسالمی تهیه گردید.
دراین پژوهش برای دستیابی به اجماعی قویتر ،یافتههای متون دینی به کارشناسان
مذهبی که تجربه کار بالینی داشتند ،نیز عرضه شد .برای تهیه بسته مداخلهای شناختی
رفتاری اسالمی مراحل زیر انجام شد:
در ابتدا متونی که به موضوع اضطراب اجتماعی ارتباط داشتند ،استخراج شدند .پس از
یافتــن کلید واژهها و مفاهیم مرتبط با اختالل اضطراب اجتماعی ،آیات و روایات مربوط
به اضطراب اجتماعی در منابع اسالمی استخراج شدند.این الفاظ عبارتند از شرم ،آزرم،
کمرویی ،حیای حمق ،حیای منفی و عزلت گزینی .ســپس با کنار هم گذاشــتن آنها
موضوعات مشــابه تعیین شدند و طبقهبندی منسجمی از روایات و نظرات اندیشمندان
اســامی ،که به مفهوم اضطراب اجتماعی اشاره داشــتند ،به دست آمد .در مرحله بعد،
عوامــل تداوم بخش اختالل اضطراب اجتماعی در آیات ،روایات و نظرات اندیشــمندان
اسالمی مورد بررسی قرار گرفت و راهبردهای هراس زدایی متناسب با هر عامل ،بهعنوان
تکنیکهای درمانی استخراج شد .با توجه به هدف پژوهش ،مداخلهاي تدوین شد که از
ساختار و فرایند درمانشناختی رفتاري تبعیت کند.
برای بررســی روایی محتوایی برداشتهای انجام شده از روایات و مرتبط بودن فنون
پیشنهادی با مؤلفههای استخراج شده ،از چهار کارشناس مذهبی روان درمانگر برای اعالم
نظر درباره تأثیرگذاری فنون پیشنهادی نظرخواهی شد .بدینمنظور بسته مداخلهای در
اختیار کارشناســان قرار گرفت و با توضیح اهداف و ارائه تعاریف عملیاتی محتوا به آنان،
از آنها درخواست شد تا میزان هماهنگی محتوا با برداشتهای انجام شده از روایات اسالمی
را مشخص کنند و دیدگاههاي اصالحی خود را ارائه نمایند .براین اساس پرسشنامهای
 20ســؤالی تدوین شــد که بخش اول آن به میزان تناســب برداشتهای انجام شده از
منابع اســامی با شاخصها و عوامل سبب شــناختی اضطراب اجتماعی که در جلسات
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اول تا دهم مورد بحث قرارگرفته ،اختصاص یافت .نمرهگذاری به روش لیکرتی انجام شد
(=1کام ً
الصحیح =2،بهطورغالبصحیح =3،معارضنیست =4،نظریندارم =5،معارضاست).
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در بخش دوم نیز با طرحاین سؤاالت که تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسات اول تا
شناختی
دهم با فنون درمانشناختی رفتاری تناسب دارد؟ میزان تطابق فنون با درمان
ِ
رفتاری مشخص گردید ( =0عدم تناسب = 5 ،تناسب کامل) .پس از بازبینی متخصصین
و اعمال پیشنهادهایایشان و رفعایرادات مطرح شده بسته مداخلهای مورد تأیید نهایی
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قرار گرفت و روایی محتوایی آن تأیید شد .میانگین و میانه نمرات کارشناسان به گزینهها
به ترتیب  1/38و 1بود که با توجه به روش نمرهگذاری ( =1کام ً
ال صحیح تا  = 5معارض
است) به نظر میرسد حاکی از تأیید صحت برداشتهاست .همچنین میانگین و میانه نمرات
کارشناسان به گزینههای مربوط به تطابق فنون با راهکارهای درمانشناختی رفتاری به
ترتیب  4/75و  5بود که با توجه به نوع نمرهگذاری (=0عدم تناسب تا  = 5تناسب کامل)
به نظر میرسد حاکی از تأیید تطابق فنون با اهداف است.
بخش کمی تحقیق از نوع نیمه آزمایشــی شــامل پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه
گواه بــود .جامعه آماری دانشآموزان دختر مقاطع متوســطه اول و دوم شــهر کرمان
در ســال تحصیلی  1398-99بود که به دلیل مشــکالت روانشناختی به مرکز مشاوره
آمــوزش و پرورش ارجاع شــدهاند .روش نمونهگیری ،نمونهگیری در دســترس بود که
بعد از تأیید اضطراب اجتماعی دانشآموزان از ســوی روانشــناس مرکز درمانی 36 ،نفر
براســاس مالکهای ورود و خروج انتخاب شدند .دراین پژوهش عدم مشکل جسمانی،
مصرف ننمودن دارو ،دارا بـودن مالکهای تشخيـصـی اخـتـالل اضطراب اجتماعی بر
اســـاس  DSM5بهعنوان مالکهای ورود؛ ابتالء به اختالالت دیگر ،استفاده از داروهای
روانپزشــکی حین انجام پژوهش و انجام ندادن تمرینهای منزل بهعنوان شرایط خروج
در نظر گرفته شد.
با گمارش تصادفی 18 ،نفر در گروه گواه و  18نفر درگروه آزمایش درمانشــناختی
رفتاری اسالمی قرار گرفتند .گروه آزمایش به مدت  10جلسه 2ساعته ،آموزش با رویکرد
اسالمی را دریافت کردند .گروه گواه نیز مداخلهای دریافت نکردند .پس از اتمام جلسات،
دو گروه مقیاس هراس اجتماعی را تکمیل نمودند تا میزان تغییر متغیر وابســته بررسی
شود .همچنین متغیرهای مداخلهگر و مزاحم از طریق عدم سوءگیری محقق ،عدم افت
آزمودنیها ،ابزار اندازهگیری مناســب ،انتخاب تصادفی افراد نمونه در دو گروه و تحلیل
آماری مناسب کنترل شدند.

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 2
شمارة پیاپی 19
تابستان 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

بــه مـــنظور جمــعآوری اطـــاعات ،از پرســشنامه هــراس اجـتمـاعـــی
( )Connor, Davidson, Churchil, Sherwood, et al, 2000اســتفاده شد .این مقیاس
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یک پرسشنامه خودسنجی  17مادهای است که سه زیرمقیاس ترس ( 6ماده) ،اجتناب
( 7ماده) و ناراحتی فیزیولوژیکی ( 4ماده) دارد .هر ماده بر پایة مقیاس لیکرت  5درجهای
( =0بــه هیچ وجه =4 ،بینهایت) نمرهگذاری میشــود .پایایی بازآزماییاین مقیاس در
افراد مبتال به هراس اجتماعی  0/78تا  0/89بوده و همسانی درونی آن نیز در گروههای
بهنجار برای کل مقیاس  0/94گزارش شــده است ( .)Connor et al, 2000درایران نیز
حسنوند عموزاده ،باقری و شعیری ( ،)1389همسانی درونی آن را با یک نمونة غیربالینی
در نیمة اول آزمون  0/81و در نیمة دوم آزمون  ،0/77همبستگی دو نیمه آزمون 0/77
و ضریب همبستگی اسپیرمن را  0/87گزارش کرده است .همچنین همسانی درونی در
زیرمقیاسهــای ترس ،اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیکــی به ترتیب  0/78 ،0/70و 0/72
بهدست آمده است (حسنوند عموزاد ه و همکاران .)1389 ،در پژوهش حاضر از نمرة کلی
این مقیاس استفاده شد و برای بهدست آوردن اعتبار آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید.
ضریب آلفا برایاین پرسشنامه  0/83بهدست آمد که نشان از معتبر بودن آن دارد.
مبانی نظری بسته مداخلهای و تکنیکهای درمانی مربوطه شامل موارد زیر است:
در رویکرد اسالمی ،شناخت مکانیسمهای زمینهساز ناکارآمد راهنمای فرایند درمان
اســت .بنابراین درگام اول ،باورهای ناکارآمد زمینهای مشــخص شده است .درگام دوم
احتمالی شکلگیری باورهای ناکارآمد کنونی در طراحی برنامه درمان
شناسایی منشاهای
ِ
مدنظر قرار گرفته و سپس با استفاده از دو راهبرد بازسازی شناختی و عمل به ضد؛ برای

اصــاح نظام پردازش اطالعات ،تغییرات رفتار و تکرار آن در قالب انجام تکالیف درمانی
برنامهریزی شده است.
 .1مکانیسم زمینهای ترس از ارزیابی منفی و راهبرد درک حضور ناظر محترم:

فن :درک حضورخداوند بهعنوان تنها عامل بازدارنده انسان ودرونی ساختن اعتقاد
به وجود او بهعنوان ناظر برتر (مائده44:؛ مائده54:؛ توبه51:؛ آل عمران160:؛
زمر36:؛ نهجالبالغه ،نامه.)31
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شمارة ë 2
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فن :ارزیابی عمل بر اساس مالکهای دیدگاه موحدانه و بررسی چگونگی و انگیزه
ارتکاب عمل (فیض کاشانی1423 ،ق).

اثربخشی درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی
بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه
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فن :نــگاه موحدانه به ارتباطــات و الگوگیری از ســبک ارتباطی حضرت علی
السالم)؛ (حدادزاده )1394 ،اگر در نقش یک معصوم قرار بگیرم ،آیا در
(علیه ّ

پاسخ به فکر مزاحم همینگونه تفسیر و عمل میکنم؟

 .2مکانیسم زمینهای ترس از انتقاد و راهبرد تحلیل آگاهانه( :فلسفی)1394 ،
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فن :به چالش کشــیدن روان بنههای منفی با تدبــر در نقدها؛ «آیا فکر میکنی
کسی که زیاد مورد انتقاد قرار گیرد آدم بدی است؟ چرا؟»« ،آیا رفتارت مورد
تأیید خودت هست؟ چرا؟»

فن :تحلیل انتقادات از طریق مشابهتســازی با کالس درس سیار؛ تأیید بخش
درست انتقاد« :انتقاد را دوباره با جمالت متفاوت بیان کند و به منتقد بگوید
حق با توست».

نادیده گرفتن انتقادات نادرست :فرد ظاهرا ً موافقت خود را نشان میدهد

اما پیام ناگفتهاشاین است که« :اگر چه ممکن است حق با تو باشد ،اما من
واقعاً چنین فکر نمیکنم».
 .3مکانیسم زمینهای توهمخواری و راهبردایفای نقش:

فن :تغییر مســیر توجه به اصل کرامت انســانی (اسرا70:؛ نهجالبالغه،خطبه ،)1
مقابله با تأییدات ذهنی منفی از طریق پرسشــگری سقراطی« ،نقاط ضعف
من در موقعیتهای اجتماعی کدام است؟»« ،کدام نقطه ضعف را میتوانم با
نشان دادن نبوغ درعرصههای دیگر جبران کنم؟».

فن :تصویرسازی ذهنی؛ تغییر شیوه تعامل با دیگران با تجسم صحنههایی که در
آن فردی خونگرم است (فلسفی)1395 ،
 .4مکانیسم زمینهای تکلف افراطی و راهبرد تنظیم انتظارات واقعبینانه:

فن :مقابله با رؤیای بینقص بودن با یادآوری تمثیل «مدادهای پاککندار»

فن :مقابله با خطای شناختی توهم استقالل و ترس از عدم قطعیت ،یقین به وعده
ســب ُه» (طالق3 :؛
نصــرت الهی با یادآوری آیه « َو َمن یَ َت َو َّک َل َعلَی اهلل ِ َف ُه َو َح ُ
نهجالبالغه ،نامه )31

فن :تنظیم بایدهای مبتنی بر تکلیف و در محدوده وظایف (بقره286:؛ طالق.)7:

ë
ë
ë
ë
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 .5مکانیسم زمینهای ترس از سخنرانی و راهبرد مواجههسازی( :فلسفی)1394 ،

فن :شناسایی عاملترس (تعداد حضار ،شنوندگان بیشتر و متخاصمتر ،موضوعات
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نامأنوس )

فن :سخنرانی در مقابل آینه (فلسفی .)1394 ،تمرین مکرر و در نهایت مواجهه با
موقعیت واقعی (نهجالبالغه ،حکمت 175؛ غزالی)1386 ،
 .6مکانیســم زمینهای نقص در مهارتهای اجتماعی و راهبرد شفقتورزی:
(فلسفی1395 ،؛ نهجالبالغه ،نامه .)31

فن :تمرین اصالح یک یا دو رفتار اختصاصی نظیر بهبود تماس چشمی ،صحبت
با صدای بلندتر ،یادگیری شیوههای مباحثه و مکالمه صحیح.

فن :بهکارگیری اصول تقدم در ســام ،گشــادهرویی و حس پیوستگی متقابل
«آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار».
 .7مکانیسم زمینهای افسوس بر گذشته ،ترس از آینده و راهبرد اغتنام فرصت:
(فلسفی1395 ،؛ غرر الحکم ودرر الکلم ،صص .)703 ،626

فن :زدودن فکر گذشــته معدوم با به چالش کشــیدن افکار منفی؛ «آیا عملکرد
اجتماعیام به همین شدت که به خاطر میآورم وحشتناک بود؟» «شواهدم
برای اثباتاین موضوع ،چیست؟» «کدام جنبه رویداد برایم آزاردهنده بود؟
نحوه واکنش دیگران ،نحوه رفتار خودم یا احساس بدی که داشتم؟».

فن :تحلیل عوامل نگرانــی موقعیتهای اجتماعی آینده به دو بخش واقع بینانه
و ســاختگی؛ محاسبه عقلی و پذیرش عوامل نگرانی غیرقابل تغییر (فلسفی،
.)1394

فن :اســتفاده از فن جز به جز برای زدودن عوامل نگرانی قابل تغییر (پسندیده،
 .)1396تهیه فهرســت مراحل عمل اجتماعی ،بستن چشم برای یک دقیقه
و تفکر پیرامون به پایان رســاندن تمامی مراحل ،اندازهگیری سطح اضطراب
کل موقعیت از صفر تا ده ،بســتن مجدد چشمها و تفکر پیرامون انجام دادن
سال ششم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپی ë 19
تابستان ë 1400

یک مرحله و اندازهگیری ســطح اضطراب .توصیف سطح اضطراب در مرحله
اول و دوم.

اثربخشی درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی
بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه
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فن :اغتنام فرصت؛ «االن چه باید کرد؟»« ،وظیفه من دراین موقعیت چیست؟»،
«معیارهای الهی برای انجاماین تکلیف چیســت؟» پاسخ مبتنی برمنطق به
سؤاالت و جدیت برای انجام عمل (فلسفی.)1395 ،

 .8مکانیسم زمینهای اجتناب ازعمل و راهبرد مشـارطه ،مراقبـه و محاسبـه
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(غرر الحکم و درر الکلم ،ص 335؛ نجاتی.)1388 ،

فن :تنظیم سلسله مراتب موقعیتها و فهرست مشکالت

فن :تحلیــل موقعیتهای عملکردی و اجتماعــی از حیثاینکه چه میخواهد؟
بــا کدام عادت قصد مبارزه دارد؟ و چه عملــی را میخواهد جایگزین کند؟
(فلسفی.)1395 ،

فن :بازنگری واکنشهای رفتاری با بهکارگیری تکنیک آینه ذهن و پرسشگری
ســقراطی؛ آیا موقعیت را ترک میکند؟ در جمع ساکت میماند؟ از تماس
چشمی اجتناب میکند؟ با چک کردنهای زیاد اضطراب را کاهش میدهد؟

فن :تنظیم قرارداد خود جوش و بازتوانی ترس اجتماعی از طریق تمرین مرتب

ورود بــه موقعیتهای اجتماعی و تعامل با دیگران با عمل به گامهای برنامه
مواجهه؛
 )1مشارطه :تهیه یک برنامه مکتوب که طی یک سلسله مراتب از آغازگرهای
اضطراب به ترسمحوری مشخصی پرداخته میشود.
 )2مراقبه :هوشیارســازی نســبت به افکار و اعمال نادرســت و استفاده از
رویارویی تدریجی به سمت اهداف.
 )3معاهده :تعهد به برنامه مواجهه روزانه.
 )4محاســبه :خودبازنگری از طریق پاســخ گویی به سؤاالتی نظیر تهدید
اجتماعیای که میترســیدم روی دهد ،کدام بود؟ بدترین اتفاقی که روی
داد چه بود؟ چقدر توانستم واقعه را مدیریت کنم؟
ساختار جلسات محتوای درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی در جدول  1ارائه
شده است.

ë
ë
ë
ë
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جلسات

محتوا

اول

 éآشنایی با ماهیت و علل اضطراب اجتماعی ،بررسی فواید
درمان اضطراب اجتماعی در دانشآموزان

 éپیش آزمون

دوم

 éآمـوزش چـرخـة معیوب شناخـتی رفـتاری اضـطراب
اجتماعی از دیدگاه اسالم ،تهیه سلسله مراتب هراس و
اجتناب ،پایش افکار خودآیند و باورهای مربوط به خود
و هستی در دانشآموزان.

 éمشخص نمودن سـه مـوقعیت اجـتماعی
هراسآور و بررسی افکار و رفتار اضطرابی
دراین موقعیتها.

 éشناسایی رویدادهای اجتماعی آینده با اضطراب متوسط،
درجهبندی اضطراب انتظاری ،ارزیابی افـکار انتـظاری
منفی ،تحول افکار انتظاری منفی با تفسیرهای منطبق
بر عقالنیت از دیدگاه اسالم ،کنترل وهم و خیال از
طریق خودنظارتگری ،تمرکز برحال و اغتنام فرصت.

 éمشـخص نـمودن سـه رویـداد اجـتمـاعی
هراسانگیز مربـوط بـه آینـده ،ثبت میزان
اضطراب بـر اساس شـدت و مـدت ،بیـان
تهدیدات مـورد انتـظار و میـزان یادآوری
خاطرات مشابه گذشته ،تحول نحوه تفکر و
استفاده از تفسیرهای جایگرین.

چهارم

 éرویارویی دانشآموزان با ترسهای مکالمهای ،شناسایی
پیامهای ذهنی مرتبط با توهم خواری ،استفاده از
بازخورد تصویری ،چالش با روان بنههای منفی با
بهرهگیری از ارزشگذاری ارگانیزمی (توجه به منحصر
به فرد بودن و تکریم کرامت وجودی در تمامی سطوح
ابنای بشر از کودک خردسال تا فیلسوف بزرگسال) و
ارزشگذاری رفتاری (عمل به ضد و جبران نقاط ضعف
با نشان دادن نبوغ در عرصههای دیگر).

 éترسیم ذهنی یک مکالمه تلفنی و سنجش
عملکرد خـود درایـن تـصویر با نشانههای
لرزش صـدا ،لـکنت زبـان ،و عـرق کـردن،
حـضور در یـک بـرنامه مباحـثه گـروهی
و سنجـش عمـلکرد بـا عالئم تنگینفس،
سـرخی چـهره و تـپش قـلب ،بـه چـالش
کشیـدن پیشبینیهـای نادرسـت دربـاره
عملکرد در دو موقعیت.

پنجم

 éمواجهه دانـشآموزان بـا موقـعیت اجتماعی اضطرابزا،
درجهبندی میزان اضـطراب در خالل رویداد ،شناسایی
باورهای ناکارآمـد (تـرس از طرد و انتقاد) ،بـه چـالش
کشیدن وهم و خیـال بـا تـمرکز بـر رویکرد اسالم در
ارزیابی موقعیت انتقادی ،پذیرش انتقاد بهعنوان راهی
بـرای پیراستهسازی از اشـتباهـات اجتمـاعی و بهکار
بستن تذکرات اصالحی ،تأیید بـخش درسـت انتـقاد و
نادیدهانگاری بخش دیگر.

 éتمریـن بـرگزاری کـارگـروه نقـد سازنده
و تحلیل موقعیت بـا شناسایی افـکار
ناراحتکننده ،بررسی پیامـدهای فاجعهآمیز
و احتمال وقوع آن و در نهایت تفسیرمنطقی
از موضوع.

ششم

 éمواجهه دانشآموزان با یک موقعیت اجتماعی اضطرابزا،
درجهبندی میزان اضطراب در خالل رویداد ،شناسایی
باورهای ناکارآمد (ترس از ارزیابی منفی و فقدان
مطلوبیت اجتماعی) ،بازسازی شناختی مقوله ترس از
مردم از دیدگاه اسالم ،نهی از اصالت به غیر خدا در
قوه واهمه ،درونی شدن اعتقاد به وجود ناظر برتر در
همه حال.

 éشـرح یک موقعیت اجتماعـی هراسانگیز،
بــررسی تــرسهای مــوقعیتی و انجـام
مداخلههایمقابلـهای.

سوم

سال ششم ë
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جلسات

محتوا

تکالیف

هفتم

 éمواجهه دانـشآموزان با یـک مـوقعیت عمـلکردی
اضطرابزا ،شناسایی باورهای ناکارآمد (کمالگرایانه
و انعطافناپذیر) ،نگاه منطقی به خطاها با استفاده از
تمثیل مدادهای پاککندار ،به چالش کشیدن خطای
شناختی توهم استقالل از دیدگاه اسالم ،اضطراب ناشی
از انتظار قطعیت ،بازنگری استعدادها و تنظیم بایدها بر
اساس اسالم.

 éثبت یک موقعیت کمالگرایانه ،شرح
افکار و رفتار ناشی از کمالگرایی ،به
چالش کشیدن باورهای کمالگرایانه ،ثبت
باورهای کمک کننده تر.

هشتم

 éمواجهه سخنرانی در یک مکان پرجمعیت ،شناسایی
عوامل تـرس از سخـنرانی ،تعـیین هـدف و تنـظیم
محتویات سخنرانی ،مواجهه واقعی با موقعیت ،بررسی
تجربیات آسیبزای قدیم و جدید و وارسی شواهد
عملکرد ضعیف پس از سخنرانی توسط دانشآموزان.

 éتـمرین سخـنرانی در جـمع ،درجهبندی
میزان اضطراب در آغاز سخنرانی ،زیرسؤال
بردن افکار ناکارآمد ،وارسی شواهد عملکرد
ضعیف ،تدوین تفسیر جایگزین.

نهم

 éتدوین برنامه عمل اجتماعی ،ایفای نقش ،عمل به ضد
و سعی در پرورش رفتارهای متعارض با تکیه بر اصول
حس پیوستگی متقابل ،تقدم سالم و گشادهرویی در
دانشآموزان.

 éتوصیـف برنامه مواجهه ارتباطی ،مشـخص
نمـودن افکار اضطرابی ،جایگزین سـاختن
افـکار اصلاح شـده ،حـذف رفتارهـای
ایمنیبخـش.

دهم

 éرویارویی دانشآموزان با موقعیت اجتماعی هراسآور
با تأکید بر اصول مشارطه ،مراقبه ،محاسبه ،تعیین
هدفهای معطوف به موقعیتهای اجتماعی ترسناک،
تنظیم قرارداد خودجوش ،مواجهه ،مراقبه مستمر از
افکار و رفتار در هر مواجهه ،مشاهده تصویر ویدیویی
مواجهه ،ثبت نتایج و مقایسه هزینه برآورد شده با آنچه
که واقعاً پیش آمده.

 éمشخص کردن سه موقعیت اجتماعی با
اضطراب متوسط ،توصیف اهداف در این
موقعیت ها ،پیشگویی عملکرد اجتماعی،
استفاده از بازخورد تصویری ،خود باز نگری
و محاسبه از طریق مقایسه پیش گویی با
پیامد واقعی.
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جهت تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل موضوعات و گزارههای دینی و
برای تحلیل دادههای کمی از آمار توصیفی ،کوواریانس تک متغیره و نرمافزار SPSS-22

استفاده شد.

یافتهها
توزیع نمرههای آزمودنیهای مورد مطالعه در متغی ر اضطراب اجتماعی با اســتفاده
از روشهای مناســب آمار توصیفی مانند :میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل ،حداکثر و
شاخصهای توزیع همچون کجی و کشیدگی توصیف شدهاند که در جدول  2ارائه شده
است.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیر پژوهش
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بسته
آموزشی

متغیر

گروه

مرحله

پیشآزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

38/44

1/62

حداقل حداکثر کجی کشیدگی

27

52

0/17

-0/45

درمانشناختی رفتاری

آزمایش

اضطراب
اجتماعی

پسآزمون

27/05

1/14

20

37

0/76

-0/03

پیشآزمون

38/50

1/69

27

53

0/18

-0/38

کنترل

پسآزمون

38/44

1/57

27

52

0/12

-0/35

نتایج جدول ،2نشــان داد که شاخصهای کجی و کشیدگی متغیرها بین  ±2بوده

که نشــاندهنده مطلوب بودن وضعیت متغیرها برای انجام آزمونهای پارامتری است.
همچنین در مرحله پیشآزمون ،ميانگينها و انحراف استاندارد متغیر اضطراب اجتماعی
در گروه آموزش (رویکرد اســامی) و گروه کنترل ،يكســان ميباشــند ،ولي در مراحل
پسآزمون (بعد از مداخله) و پيگيري ،تفاوت زيادي مشــاهده میشود .با توجه به طرح
پژوهش حاضــر كه از نوع پيشآزمون ،پسآزمون بود ،بــراي تحليل دادهها و بهمنظور
كنترل اثر پيشآزمون و پسآزمون از روش تحليل كوواريانس تک متغیری استفاده شد.
برای انجاماین آزمون میبایست مفروضههای آن مانند ،توزیع نرمال متغیر وابسته ،آزمون
همگنی ماتریس واریانس ـ کوواریانس و آزمون همگنی واریانسهای خطا رعایت شــود.
نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان داد که توزیع نمرات در متغیر اضطراب اجتماعی
بهنجار است (جدول  .)3فرض همگن بودن واریانسها بهوسیله آزمون لوین بررسی شد
که مفروضه همگوني واريانسها نيز تأييد شــد (جــدول  .)4مفروضه مهم ديگر تحليل
كوواريانس ،همگوني شــیب خط رگرسيون است .بررسیها نشان داد تعامل پيشآزمون
با متغير مســتقل معنادار نبوده ( ،)F=0/87, P=0/21بنابراين مفروضه همگني شــیب
سال ششم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپی ë 19
تابستان ë 1400

رگرسيون نيز برقرار است .بررسی مفروضهها نشان داد که استفاده از تحليل كوواريانس
مجاز میباشد.

اثربخشی درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی
بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه
 زهرا رنجبر  علیرضا منظریتوکلی  اماناله سلطانی  نجمه حاجیپور 7 - 30

جدول  .3نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
متغیر
اضطراب اجتماعی

مراحل

آماره

P

پیش آزمون

0/214

0/115

پس آزمون

0/189

0/237
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نتایج آزمون گالموگروف اســمیرنف در جدول  3حاکی ازاین است که توزیع دادهها
برای متغیــر اضطراب اجتماعی به تفکیک در مراحل پیش و پس آزمون نرمال اســت
(.)P>0/05
جدول  .4نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانسهای خطا
متغیر
اضطراب اجتماعی

مراحل

F

Df1

Df2

P

پیش آزمون

1/027

1

28

0/175

پس آزمون

0/639

1

28

0/455

همانطور که نتایج جدول  4نشان میدهد مقدار  Fبهدست آمده برای متغیر اضطراب
اجتماعــی در مراحل پیــش و پس آزمون معنادار نیســت ( .)P>0/05در نتیجه تفاوت
معناداری بین واریانس خطای گروهها وجود ندارد و بنابراین فرض همگنی واریانسهای
خطا رعایت شدهاست.
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای بررسی اثربخشی درمانشناختی رفتاری
با رویکرد اسالمی بر اضطراب اجتماعی
آزمون

درجه آزادی خطا

درجه آزادی فرضیه

ارزش

اثر پیالیی

7

27

0/625

المبدای ویلکز

7

27

اثر هتلینگ

7

27

>0/01 12/853 0/588

آزمون بزرگترین
ریشه روی

7

27

F

P

>0/01 12/853

>0/01 12/853 1/471
>0/01 12/853 1/471

مجذور اتا

0/623
0/623
0/623
0/623

ë
ë
ë
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برای پی بردن به متغیری که بین دو گروه تفاوت معنیدار دارد ،تحلیل کواریانس
چند متغیری انجام شد .بر طبق نتایج جدول  ،5بین آزمودنیهای گروه آزمون و گروه
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کنتــرل ،از لحاظ متغیر وابســته (اضطراب اجتماعی) تفــاوت معنیداری وجود دارد
(.)p>0/01

جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس جهت بررسی تأثیر درمانشناختی رفتاری با رویکرد
اسالمی بر اضطراب اجتماعی
متغیر

اضطراب
اجتماعی

شاخص

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

بینگروهی

585/59

1

585/59

درونگروهی

1424/94

34

41/91

کل

2010/53

35

F

سطح
معنیداری

0/0001 13/97

اندازه اثر

0/38

بــا توجه به برقــراري مفروضههاي تحليل كوواريانس ،میتــوان ازاین آزمون برای
سنجش فرضیهها استفاده کرد .لذا ،برای بررسی اثربخشی بسته آموزشی درمانشناختی
رفتاری مبتنی بر رویکرد اسالم بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان تحلیل واریانس
تک متغیری استفاده شد.این آزمون برای مقایسه گروه آزمایش و گروه گواه استفاده شد.
جدول  ،4نتایج تحلیل کوواریانس را نشان میدهد.
نتایج جدول  ،6نشان میدهد که بين ميانگين نمرات پسآزمون متغیر اضطراب اجتماعی
بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد ( 34( ،P= 0/0001،F= 13/97و.)F)1
بنابرایــن ميانگين نمرات پس آزمون گروه آزمايش بهطور معنيداري در متغیر اضطراب
اجتماعــی بیشــتر از گروه گواه اســت .به عبارتي ميتوان گفت كه بســتة آموزشــی
سال ششم ë
شمارة ë 2
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درمانشناختی رفتاری مبتنی بر رویکرد اسالم بهطور معنيداری موجب کاهش اضطراب
اجتماعی در مرحله پسآزمون شده است.

اثربخشی درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی
بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه
 زهرا رنجبر  علیرضا منظریتوکلی  اماناله سلطانی  نجمه حاجیپور 7 - 30

بحثو نتیجهگیری.....................................................................................................
هدفاین پژوهش بررســی اثربخشی درمانشــناختی رفتاری با رویکرد اسالمی بر
اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه اول و دوم بود .یافتهها نشان داد اختالف
بین میانگین گروه شناختی رفتاری با رویکرد اسالمی و گواه در متغیر اضطراب اجتماعی
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معنادار اســت .در تبییناین یافته میتوان گفت بســته مداخلهای شناختی رفتاری با
رویکرد اســامی ازطرفی با فعالسازی عقل خداســو و پردازش اطالعات در حوزههای
ادراکی مبدأ ،معاد ،خود و هســتی ،تغییر مسیر توجه و دیدن فعالیتها با نگرش ارزش
آخرتی برخطاهای شــناختی افراد مبتال به اضطراب اجتماعی تأثیر گذاشــته و از طرف
دیگــر با عمل به ضد و بهرهگیری از فنون مشــارطه ،مراقبه و محاســبه ،افراد را برای
مواجهه با موقعیتهای ترسناک آماده کرده ومنجر به کاهش نشانگان اضطراب اجتماعی
میشــود.این یافته با نتایج تحقیقات( )Lim et al, 2014و( )Yaacob, 2013همســو
اســت )Lim et al, 2014( .بیان میکند ادغام محتوای مذهبی با  CBTکیفیت درمانی
قابل قبولی را برای افرادی که دارای اعتقادات راســخ هســتند،ایجاد میکند .همچنین
( )Yaacob, 2013بــهاین نتیجه رســید که بهکارگیری تکنیکهای درمانشــناختی
اندیشمندان مسلمان (درمان معکوس و تعمق) میتواند در کاهش استرس مفید باشد.
دراین درمان با پیروی از اصل اغتنام فرصت ،توجه فرد بر زمان حال متمرکز میشود
و بــا بهرهگیــری از اصل گذار توجه صحیح به گذشــته و آینده مدنظــر قرار میگیرد.
بهکارگیری دو اصل فوق همراه با توجه به گذشــته ،حال و آینده با رویکرد سیســتمی
و تمرکــز بر همه جنبههــای زمان حال ،اضطراب انتظاری و پــردازش پس رویدادی را
کاهش میدهد .نتایج تحقیق ( )Katz, et al, 2019نیز نشان داد درمانشناختی رفتاری
بــرای اختالل اضطراب اجتماعی نتیجه درمان را در تجربیات لحظهای پردازش پس از
وقوع تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به نقش پردازش پس رویدادی در بروز نشانههای
اضطراب اجتماعی تغییراین مؤلفه در ســیکل اضطراب اجتماعی نقش بسزایی دارد .به
همین جهت اندیشمندان اسالمی به ممانعت از اشتغال فکر در افکار بیهوده توصیه نموده
و با بهرهگیری از تکنیک مراقبه زمینه انتقال رفتارهای ناخودآگاه به ســطح خودآگاه را
فراهم میآورند .مالاحمد نراقی بهکارگیــریاین تکنیک در اعمال روزمره را بدینگونه
توصیف نموده است که «باید فرد به هر شغلی که میپردازد دل را در آن مشغول فکر در
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حکمتهای خدا کند .مث ً
ال در حالت اکل به نظر بصیرت بنگرد که چگونه خدا قوام بدن
حیوانات را در آن قرار داده و اســباب آن را مهیا نموده و انواع ماکوالت را آفریده است»
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(نراقی1351 ،؛ به نقل از منطقی.)624 :1370 ،
بــا توجــه به نقــش تــرس از ارزیابی منفی در تــداوم اضطــراب اجتماعی
( )Heimberg, et al, 2010در درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی ،تقویت اندیشه
موحدانه مدنظر قرار گرفته واز طریق اعتقاد به حضور ناظر محترم ،ترس از ارزیابی منفی
در موقعیتهای عملکردی کاهش مییابد .بــا درک حضور ناظر محترم فرد درمی یابد
خدا بر ضمیر همه کس آگاه و به جمیع افعالش بیناست .دراین رویکرد رابطه من -تو به
قاعده مثلثی تبدیل میشــود که خداوند در رأس آن قرار دارد .در چنین شرایطی فرد با
قراردادن ارتباط من ـ تو در پرتو مقصد و مقصود کالن هســتی ،فضای بزرگتری را برای
کنشها یا واکنشهای خود فراهم میبیند ،از تنگنای کنش واکنش خارج شده و حتی
با دریافت نکردن واکنش از ناحیه دیگری همچنان به کنش میپردازد .یافتههای تحقیق
هاشمی و همکاران ( )1396نیز مؤیداین موضوع است که درمانشناختی رفتاری منجر
به کاهش ترس از ارزیابی منفی و توجه متمرکز بر خود در افراد مبتال به اختالل اضطراب
اجتماعی میشود.
افراد دچــار اختالل اضطراب اجتماعی ،انتظارات و اهــداف اجتماعی را باال درک
میکنند.این افراد در مواجهه با موقعیتهای اجتماعی ،عمدتاً توجه خود را به جنبههای
منفــی معطوف میکنند .ایــن موضوع منجر به بیش بــرآورد پیامدهای منفی مواجهه
اجتماعی ،خودانگاره منفی بهعنوان یک موجود اجتماعی یا احســاس ضعف در مهارت
اجتماعی میشود .در نتیجه،این افراد اشتباهات خود را فاجعهآمیز تلقی میکنند و فرار
از اجتماع را انتخاب میکنند (.)hofmann, 2007
در درمانشناختی رفتاری اسالمی مراجع میآموزد که آدمیان از حیث فهم و عمل،
وســعهای مختلفی دارند ،خداوند هم به میزان دادهها ،طلب کرده است (طالق ،)7:همة
افراد لغزشکارند و خدا اشتباهات ناخواسته را بخشیده است (نهجالفصاحه.)138: 1384 ،
لذا هنگام تعیین اهداف اجتماعی بر هماهنگی سازی آن با معیارهای شریعت و ظرفیت
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خود اقدام نموده و پس از انجام خطاهای اجتماعی نخست به بازبینی میپردازد و متوجه
اســت که خطای ســهوی مجازات ندارد .دراین رویکرد درمانی با پرهیز از اتخاذ طریق

اثربخشی درمانشناختی رفتاری با رویکرد اسالمی
بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه
 زهرا رنجبر  علیرضا منظریتوکلی  اماناله سلطانی  نجمه حاجیپور 7 - 30

تکلف و انجام تکالیف متناســب با ظرفیت ،با اجتناب کــه عامل تداوم بخش اضطراب
اجتماعی است ،مقابله میشود.
تعیین اهداف اجتماعی ســطح باال و اجتناب از موقعیتها درایجاد خودانگاره
منفی و توهمخواری تأثیرگذار اســت .لذا بهرهگیری از ارزشگذاری ارگانیزمی (کرامت
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وجودی) یکی از مداخلههای مقابلهای اســت که دراین رویکرد درمانی مورد توجه قرار
میگیرد .دراین رابطه ( )Gilbert & Miles, 2000با انجام پژوهشی با عنوان«حساسیت
در برابر تنزل اجتماعی ( یا سرکوب اجتماعی)» بهاین نتیجه رسیدند که تجربه انتقاد،
درك مرتبه اجتماعي و سبكهاي سرزنش ،نقش مهمـــي در اضـطراب اجتمـاعي ايفـا
ن رتبه میبینند ،خود
ميكند .همچنین آنها دریافتند افرادی که خودشان را نسبتاً پایی 
را شایست ه انتقاد توسط منتقدان میدانند .بهويژه اگر شخص متوجه شود كه جنبههـاي
نـامطلوبش ،توسط ديگران مشاهده شـده است .بنـابراین تـغییر در سازههای مربوط به
خود ،کاهش اضطراب اجتماعی را پیشبینی میکند (.)Gregory & Peters, 2016

بخش عمدةاین رویکرد درمانی بهرهگیری از اضداد و مواجهة مکرر با موقعیتهای
اجتماعی بر اســاس مکانیزم مراقبه منظم ،محاسبه و ثبت نتایج است .در درمان به ضد
فرد با تامل در نفس خویش اضداد امراض نفسانی خود را یافته و با اتکا به اراده خویش
به اضداد عمل میکند .بهعنوان مثال فردی که از حضور در جمع هراس دارد باید خود را
در پیشگاه خداوند در نظر بگیرد و از خود سؤال کند آنگاه که در پیشگاه الهی حضور یابم
کدامیک ازاین دو امر برای سعادت بارورتر است؟ انزوا و کنارهگیری از مردم یا معاشرت
نیکــو و حضور در اجتماع آنهــا؟ دراین رویکرد فرد با عمل به ضــد و ورود تدریجی
بهموقعیتهای عملکردی و اجتماعی موفق به کاهش رفتارهایایمن و اجتناب اجتماعی
میشود .در تأییداین یافته ( )Suvega et al, 2017در پژوهشی تحت عنوان «سازگاری
نوجوانان با و بدون اختالل اضطراب اجتماعی» نشان دادند؛ که نتایج تمرینات
اجتماعی
ِ

اجتماعی باعث بهبود عملکرد اجتماعی در جوانان با اختالالت اضطرابی شده است.

بنابراین میتوان گفت درپژوهش حاضر؛ بازســازی شــناختی مبتنی بر فعالسازی
عقل خداســو و درمان معکوس ،منجر به کاهش اضطراب اجتماعی گردیده است .تأکید
رویکرد اسالمی بر آموزش بازسازی ساختار شناختی افکار ناسازگار و تفسیرهایی که در
شکلگیری هراسهای اجتماعی نقش دارند و همچنین عمل به ضد و مواجهههای مکرر
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فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

با موقعیتهای هراسآور در جلســات درمانی ،فرصتی را برای تجربه موفقیت در ارزیابی
مجدد و خودکارآمدی فراهم میکند .از سوی دیگر بررسی عادات ذهنی از چند منظر و
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یادگیری نحوه تعدیل روابط بین فکر ،عواطف و رفتار ،فرایندهای رایجاین درمان اســت
که به نوبه خود کاهش اضطراب اجتماعی را در بردارد.
در تحقیــق حاضر ،تعلل دانشآموزان در انجام تکالیف منجر به اختالل در فرایند
درمان در برخی از جلســات شــد .بااین محدودیت از طریق ارائــه توضیحات پیرامون
نقش تکلیف در دســتیابی به اهدافاین نوع درمان مقابله شد .همچنین دادههایاین
پژوهش از طریق خود گزارشدهی جمعآوری شده واین احتمال وجود داشت که بعضی
دانشآموزان به دلیل نگرانی از ارزیابی منفی که یکی از شاخصهایاین اختالل میباشد،
در پاســخ دادن به پرسشنامه تحقیق ،پاســخهایی را انتخاب کنند که مبین اضطراب
کمتری در آنان باشد.
بــا توجه به یافتههای پژوهش ،درمانشــناختی رفتاری با رویکرد اســام بهعنوان
یک رویکرد درمانی تلفیقــی و منطبق بر زمینه فرهنگی ـ مذهبی جامعهایران ،بهطور
معناداری در کاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان تأثیرگذار است .بنابراین استفاده از
این رویکرد درمانی اســامی به روانشناســان ،مشاوران و متخصصان امر تعلیم و تربیت
پیشــنهاد میشود .همچنین پیشــنهاد میگردد به منظور نشــان دادن تأثیر تغییرات
تحولآفرین مانند بازسازی شناختی ،استراتژیهای رفتاری و ....جلسات درمانی بیشتر و
استفاده از یک دوره پیگیری طوالنیتر مدنظر قرار گیرد.

تش ّکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است .از تمامی دانشآموزان
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دورهی اول و دوم متوسطه شهر کرمان که در انجاماین پژوهش به ما یاری
رساندند ،صمیمانه تش ّکر میگردد.
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