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بر کاهش ترس از ارزیابی « آموزش تمرکز بر تکلیف»تکنیک  یاثربخش

 منفی افراد مبتال به اضطراب اجتماعی
 

 4، شیما ظهرابی3، محمدعلی اصغری مقدم2، محمدرضا شعیری*1محمدیکریم گل
 
 )نویسنده مسئول( ، تهران، ایران.شناسی بالینی دانشگاه شاهدکارشناس ارشد روان. 1
 ، تهران، ایران.نی دانشگاه شاهدشناسی بالیروان دانشیار گروه. 2
 ، تهران، ایران.شناسی بالینی دانشگاه شاهداستاد گروه روان .3
 ، تهران، ایران.بالینی دانشگاه شاهدشناسی کارشناس ارشد روان. 4

 
 دهیچک

توان اختاللی دانست که با ترس از ارزیابی منفیی و سیطوب بیااض اضیطراب و     اختالل اضطراب اجتماعی را می مقدمه:
شیود. هیدا از اییژ هی وهر بررسیی ایربصشیی تکنیی         هاض اجتماعی و عملکردض مشیص  میی  اجتناب در موقعیت

 ارزیابی منفی افراد مبتال به اضطراب اجتماعی بود. بر کاهر ترس از« آموزش تمرکز بر تکلیف»

کنندگان در هی وهر ااضیر از دانشیجویان تمیامی م یانش دانشیگاه       روش ه وهر از نوع شبه تجربی و شرکت روش:
 ض بیالینی (، مصیاابه نیمیه سیاختاریافته   2000کیانور و همکیاران،   ) شاهد بودند که از نریی  هرسشینامه هیراس اجتمیاعی    

( میورد بررسیی قیرار گرفتنید. بعید از تاییید اخیتالل        1983( و فرم کوتاه تیرس از ارزییابی منفیی )لییرض،     1996فرست، )
نفیر( قیرار    10هیر گیروه   ) صیور  تصیادفی در دو گیروه کنتیرل و آزمیایر     نفر از ایژ افیراد بیه   20اضطراب اجتماعی، 

گونیه  ار گرفیت و گیروه کنتیرل هیی     قیر « آمیوزش تمرکیز بیر تکلییف    »گرفتند. گروه آزمایر تحت مداخله بیا برنامیه   
 اض دریافت نکرد.مداخله
کاهر معنیادار تیرس از    باعث« آموزش تمرکز بر تکلیف»تکنی   کارگیرضها نشان دادند که بهیافته نتایج:

 شده است. (t=76/2و p =013/0)ارزیابی منفی در گروه آزمایر در م ایسه با گروه کنترل 
اض م یدماتی بیراض   آمده در عیژ اینکه همسیو بیا دیگیر نتیایج بیوده، زمینیه      دستنتایج بهبنابرایژ  :گیریبحث و نتیجه

هیاض ایرانیی فیراها سیاخته اسیت.      استفاده از تکنی  یادشده را در جهت کاهر نشانگان اضیطراب اجتمیاعی در نمونیه   
 د.هاض بعدض باید سودمندض بیشتر ایژ تکنی  را در ابعاد مصتلف نمایان سازنهرچند ه وهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .، ترس از ارزیابی منفی«آموزش تمرکز بر تکلیف»اختالل اضطراب اجتماعی، تکنی   ها:کلیدواژه
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 مقدمه  
تنها برای بقا بلکه برای انجام سطح معینی از اضطراب نه

باشد ولی در صوور  رراتور ررواز از    امور زندگی ضروری می
سطح معینی، ایز اضطراب، نقش انطباقی خوود را از دسو    

شوود هوه در ایوز    غیرانطباقی موی داده و منجر به رراارهای 
 . [1] توان آن را بیمارگونه تلقی نمودصور  می

تووان یکووی از انوووا   اخوال  اضووطراب ااامواای را مووی  
اخالال  اضطرابی دانس  هه با ترسوی مخو و و بابو  از    
شوورمنده شوودن یووا مووورد ارزیووابی منفووی قوورار گوورراز در  

ای در حضوور  های اااماای، یا در زمان انجام رعوالی موقعی 
 یمنف یابیاخال  از ارز زیارراد مبال به ا[. 2] دیگران اس 

صوبب  هوردن در    ی ماننود های هارهرددر موقعی  گرانید
هوای  موقعیو  نوشواز و   ایو امابوان دادن و   گران،ید یالو

 جوه یترسوند و در نا یمو  هوا رراز به مهمانی ی ماننداااماا
 ایو ها اااناب هنند و موقعی  زیهنند هه از ایم یاغلب سع
. [3]هننود  یرا تبمل مو  طیشرا زیا یقابل تواه یبا ناراحا

های بوالینی قابول توواهی در    ی گذشاه، پژوهشدر دو دهه
یو   ی اخال  اضطراب اااماای صور  گرراه اس . زمینه

ابوار  هلیوودی بوورای الگوهوای شووناخای رراوواری اخووال    
طوور  اب ااامواای، بوه  اضطراب اااماای ایز اس  هه اضطر

ازئی پاس ی به ارزیابی منفی ادراک شده از سم  و سووی  
دیگران اس . ساخاار ترس از ارزیابی منفی شوامل احسواس   

های دیگران، نگرانی ناشوی از  دلهره و نگرانی در مورد ارزیابی
های منفی و اناظار و توقعی اس  هه دیگوران در  ایز ارزیابی

-نفی قضاو  خواهند هورد، موی  طور ممورد ی  نفر رقط به

هنند هوه  های م الف اضطراب اااماای بیان میباشد. مد 
هووای در اضووطراب اااموواای، تواووه بووه سووم  مبوورک   

طور خاص به تورس از  شود هه بهای معطوف میتهدیدهننده
هننود هوه   ارزیابی منفی مربوط اس . برای مثوا  بیوان موی   

رسند هه دیگران توقای ارراد مبال به اضطراب اااماای می
ها را مورد ارزیابی منفی قرار دهند، تواهخان را به سوی آن

های اضوطراب  ی درونی مثل واهنشهای تهدیدهنندهمبرک
دهند. ایز مسئله شانس ارزیابی مجدد موقعیو  را  سوق می
گیورد  برد و با املکرد اااماای در تعارض قرار میاز بیز می
ه برسد هه ممکز اسو   شود ش و به ایز نایجو بااث می

هنود، از نظور دیگوران نیوز     گونه هه خود احسواس موی  همان
-هوا، پوژوهش  همسو با ایز یاراه [.4] مضطرب به نظر برسد

اند هه سوگیری تواوه بوه املکورد    های دیگر نیز نخان داده
، 7، 6، 5] رسواند ارراد مبال به اضطراب اااماای آسیب می

و همکاران وی در پوژوهش خوود بور     1برای مثا  هاهرتز[. 8
روی ارراد مبال به اضطراب اااماای به ایز نایجه رسویدند  
                                                           
1 Kuckertz 

هه ایز ارراد در مقایسه بوا اروراد گوروه هناور ، سوو گیری      
ایز سوگیری تواه دالل  بور ایوز   [. 9] تواه بیخاری دارند

طوور  دارد هه ارراد مبال به اخال  اضوطراب ااامواای، بوه   
شده بوه سوم  تهدیود ااامواای یوا      سهیلمنظم، یا تواه ت

[. 10] دهنوودمخووکلتی در رهووایی از تهدیوود را نخووان مووی 
تبقیقا  نخان داده اس  هه ارراد دارای اضطراب ااامواای  

ای دارنود و تمایول بوه    یاراوه تواه مامرهز بر خوود اروزایش  
هوای اضوطراب   ارزیابی بیش از اندازه قابلی  مخواهده نخوانه  

 [.3] دارند
 "تواوه  سوگیری" بررسیهه به  یراساا، مطالعات زیدر ا

ن در هواهش  آو توثبیر اصول     یدر اخال  اضطراب اااماا
: شووند می میاند، به دو دساه تقسپرداخاه یضطراب ااامااا
 یهوا تواه از مبرکسوگیری  ها هه بر اصل دساه آن  ی

مووبهم  ای یوومنفوو یهووا)مثوول واهوونش بیرونوویور آاضووطراب
 هوایی آن گور، یدی هو دساهنند می دی...( تثهو  گرانمخاهده

ور آاضوطراب  یهوا هه بر اصول  سووگیری تواوه از مبورک    
 تپو   ،صودا  و )مثل تواه به تپش قلب، لرزش دسو   درونی
تولش   هامد  زیهه در ا اندسرخ شدن( مامرهز شده و زدن

ی هوا در موااهوه بوا مبورک    یبر هاهش اضوطراب ااامواا  
 اس . یآور دروناضطراب

آموووزش »ی رویکردهووای نووو  او ، تکنیوو   در حوووزه
شود. هدف چنیز آموزشی، ایز اس  هوه  مطر  می 2«تواه

هوای مورتبط بوا    ررد یاد بگیرد توا تواوه خوود را از مبورک    
 های خنثی هودای  هنود  اضطراب در مبیط به سوی مبرک

[11.] 
آموزش تمرهوز بور   »ی رویکرد دوم نیز تکنی  در حوزه

هوای  شود هه بر آموزش تواه بوه انبوه  مطر  می 3«تکلیف
اای تمرهوز بور احساسوا ، تفکورا  و     تکلیف( به) موقعی 

[. چنودیز مطالعوه ناوای     12] هندالئم اضطراب تثهید می
ی تثبیر ایز تکنی  بر روی ارراد مبوال بوه   مثبای در زمینه

اند. بوگلز و همکاران اخال  اضطراب اااماای گزارش هرده
تثبیر دو تکنی  آموزش تمرهوز بور تکلیوف و    وی به بررسی 
بیمار مبال به اخوال  اضوطراب    31ر روی  4موااهه واقعی

اااماای پرداخاند و به ایز نایجه رسیدند هه هور دو روش  
در هاهش اضطراب مؤبر بوده و همچنیز تکنی  تمرهوز بور   
تکلیف تثبیر بیخاری نسب  به موااهوه در هواهش تورس از    

 [.13، 12] ( در ایز ارراد داشاه اس شرمندگی )سرخ شدن
 
 

                                                           
2 Attention Training Technique(ATT) 
3Task Concentration Training(TCT) 
4 Exposure Therapy(EXP) 
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 و همکاران کریا گل محمدض       ...........از ارزیابی منفی بر کاهر ترس« آموزش تمرکز بر تکلیف»ایربصشی تکنی  

های مربوط به ترس از ارزیابی منفی ی پژوهشدر زمینه
ها حاهی از همبساه بودن اساسی ایز مؤلفوه بوا   نیز پژوهش

در پژوهخوی، نیکوویی بوه بررسوی     اضطراب اااماای اس . 
گرایی در ارراد مبوال بوه   نقش ترس از ارزیابی منفی و هما 

دانخوووجوی  864پوووردازد. وی مووویاضوووطراب ااامووواای 
گیوری  هوای شهرسواان مبول  را بوه روش نمونوه     دانخگاه
نفوور از  31هنوود و ای انا وواب مووی ای چندمرحلووهخوشووه

هوا در مقیواس اضوطراب ااامواای     دانخجویانی هه نمره آن
تر از نقطوه  نفر از دانخجویانی هه نمره آنان پاییز 31باالتر و 

انوان گروه مبال به اضطراب برش بود انا اب و به ترتیب به
دهود. ناوای  پوژوهش    و گروه بهنجار مورد بررسی قورار موی  

حاهی از ایز امر بود هه گروه مبال بوه اضوطراب ااامواای،    
-گرایی منفوی بیخوار و هموا    ترس از ارزیابی منفی و هما 

[. در 14] تری نسب  به گروه بهنجار داردگرایی مثب  پاییز
 60زن دارای اضوطراب ااامواای و    60پژوهش لطفی نیوز،  

زن اادی شهر گرگان موورد وارسوی قورار گررانود و ناوای       
بیانگر ایز مسئله بود هه زنان دارای اضوطراب ااامواای در   
 مقایسه با زنان سالم، ترس از ارزیابی منفی بیخاری داشاند

[15.] 
بووا تواووه بووه ضوورور  و پیاموودهای اخووال  اضووطراب  

انووان مبوور ایوز    ارزیابی منفی به ویژه ترس ازاااماای به
اخال  و از آنجایی هه ایز تکنی  تواهنون در ایوران موورد    

ی دانخووجویی مطالعوه واقووش نخوده اسوو  و اهمیو  اامعووه   
ای هه پویایی و رشد هر هخوری مرهوون بوه   انوان اامعهبه

باشد، لذا هودف پوژوهش حاضور    تعالی و رشد ایز اامعه می
ای از تثبیر ایوز تکنیو  در نمونوه    باشد هه به تعییزایز می

بنابرایز با تواوه بوه تمهیودا  یواد      مبالیان ایرانی بپردازد؛
شوده، مسووئله اساسووی پووژوهش حاضور ایووز اسوو  هووه آیووا   

توانود  موی « آموزشی تمرهوز بور تکلیوف   »هارگیری برنامه به
میزان ترس از ارزیابی منفی مبالیان به اضطراب ااامواای  

 را هاهش دهد؟

 روش
 پژوهش نوع

آزموون و  آزمایخوی بوا پویش   طر  پژوهش حاضر از نو  شبه
 آزمون همراه با گروه هنار  بوده اس .پس

 آزمودنی 

اامعووه آموواری پووژوهش حاضوور  الووف( اامعووه آموواری: 
ی تمامی دانخجویان مبال به اخوال  اضوطراب   دربرگیرنده

شاهد، شاغل به تبصیل در سا  تبصیلی  اااماای دانخگاه
 .بوده اس  1394-1393

نفر بووده   20حجم نمونه مورد مطالعه  ب( نمونه آماری:

نفر در گروه آموزش تمرهز  10نفر در گروه هنار  و  10هه 
گیری پژوهش حاضور در دو  بر تکلیف اایگزیز شدند. نمونه

 مرحله انجام شده اس :
برای انجام پژوهش ابادا : سرند مقدماتی() مرحله اول

بور روی دانخوجویان دخاور و     «پرسخنامه هراس اااماای»
پسر شواغل بوه تبصویل در دوره هارشناسوی و هارشناسوی      

ای ای مرحلوه ارشد دانخگاه شاهد با اسافاده از روش خوشوه 
نفر از دانخجویان دانخوگاه   617توزیش گردید. در مرحله او  

مهندسی، الووم  هخاورزی، رنیهای انسانی، دانخکده) شاهد
پزشوکی( پرسخونامه هوراس    پایه، پرسااری، پزشکی و دندان

نفوور دارای  70اااموواای را تکمیوول هردنوود. از ایووز تعووداد، 
اضطراب اااماای بودند. بر اساس ایز پرسخنامه، بوا تواوه   

هوای اضوطراب   ، ارورادی هوه دارای نخوانه   24به نقطه معیار 
ایز نمره  .و وارد پژوهش شدنداااماای بودند، انا اب شده 

 بووا تواووه بووه میووانگیز و انبووراف معیووار پووژوهش ملیووانی

(205=N ،17/18= �̅� 55/12و=S  پوووژوهش امووووزاده ،)
(335=N ،11/15=�̅�  77/9و =S بابووووووووانوپور ،) (15=N ،

12/13=�̅�  62/8و=S7) ( و اطری رردررد=N،81/13 =�̅�  و
10 =S[ 1( در نظر گرراه شد]. 

: در هاا  دوگاناه(  یگزینی در گروهجا) مرحله دوم
هوایی هوه از طریو  پرسخونامه     ایز مرحله از بیز آزموودنی 

دارای اضطراب اااماای باال تخو یو داده  هراس اااماای 
یاراه بالینی مبانی بور  شده بودند، بر اساس مصاحبه ساخاار

 1هوای روانوی  چهارمیز راهنمای تخ یصی و آماری بیمواری 
انود. ارورادی هوه تخو یو اخوال       مورد ارزیابی قورار گرر 

نفر بودند هه از ایوز   40اضطراب اااماای را دریار  هردند 
نفر هه آمادگی همکاری با تبقیو  حاضور و    20میان تعداد 

شره  در السوا  آمووزش تمرهوز بور تکلیوف را داشواند،       
صور  تصادری در دو گروه )آموزش تمرهوز بور تکلیوف و    به

ای گووردآوری اطلاووا  از گووروه هناوور ( قوورار گررانوود. بوور
 ابزارهای زیر اسافاده گردید.

 ابزارهای پژوهش
ایوز پرسخونامه    :2پرسشنامه اضطراب اجتماایی  (1

ای اسو  هوه دارای سوه    مواده  17ی  مقیاس خودسونجی  
 7) مواده(، ااانواب   6) مقیواس تورس  مقیاس ررای یا خرده

 باشد. هر مواده یوا  ماده( می 4) ماده( و ناراحای ریزیولوژیکی
بوه هوی    ( 0ای، )دراوه سؤا  بر اساس مقیاس لیکر  پون  

( 4خیلوی زیواد و )  ( 3به شکل معموو ، ) ( 2هم، )( 1واه، )
 0ی شود و نمره هلی آن در دامنوه بندی مینهای ، دراهبی

                                                           
1 Structural Clinical Interview for DSM-IV(SCID-IV) 
2 social phobia inventory(SPIN) 
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 قرار دارد.  68تا  
همچنیز ایز پرسخونامه قوادر بووده اسو  گوروه دارای      

مبال به اخوال   اخال  اضطراب اااماای را از گروهی هه 
 2یاد شده نبودند، مامایز هنود. ضوریب بازآزموایی آن طوی     

و همسوانی درونوی آن بوه وسویله      89/0و  78/0هفاه، بیز 
گزارش شده اس . در ایران نیز،  94/0 -82/0آلفای هرونباخ 

توا   74/0در پژوهخی آلفای هرونبواخ ایوز پرسخونامه بویز     
زموان آن در  ار همو اااب 68/0و ضریب بازآزمایی آن،  89/0

های مورد اسافاده )پرسخونامه خطوای   همبساگی با مقیاس
و اضوطراب   2بنودی حرمو  خوود   ، مقیواس دراوه  1شناخای

 90روبی  از نس ه تجدید نظر شده چ  لیسو  نخوانگان   
(، گزارش P(001/0) 70/0و  58/0، 35/0ترتیب ( به3سؤالی

 [.16] شده اس 
یو   : 4منفای  فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی (2

ای اس  هه ترس ارراد را از مورد ارزیابی ماده 12پرسخنامه 
منفی قرار گرراز توسط دیگران )هه ویژگوی اساسوی اروراد    

هوای بواال   سونجد. نموره  دارای اضطراب اااماای اس ( موی 
دهند هه رورد سوطو  بواالی اضوطراب و تورس را      نخان می
ی هرونباخ( بواال  هند. ایز ابزار، انسجام درونی )آلفاتجربه می

ای ( در نمونه r=75/0( و پایایی بازآزمایی مناسبی را )90/0)
 از دانخجویان نخان داده اس  و با نس ه اصلی ایز مقیواس 

یو   (. در ایران نیوز ناوای     r=96/0همبساگی باالیی دارد )
ایایی ایز آزموون را بوه روش بازآزموایی و باراصوله     پژوهش پ

نفووور از دانخوووجویان دوره  15زموووانی دو هفاوووه بووور روی 
و همسانی درونی آن به روش آلفوای   /؛98هارشناسی برابر با 
نفور از دانخوجویان دوره هارشناسوی     24هرونباخ و بور روی  

 [.17] هند/. بیان می83برابر با 
سااااتاریافته م تناای باار  بااانینی  مصاااح ه (3

هاا   چهارمین راهنما  تشخیصی و آماار  بیماار   
ی صو یتخ  یهوا ملک یمبنار اس  هه ب یامصاحبه: روانی

ی روان یهایماریب یصیو تخ  یآمار یبندطبقه زیچهارم»
-نیموه صوور   بوه  ،یاخوالال  روانو   ویمنظوور تخو   بوه  و

سنجی ایوز  های روانویژگی .س شده ا یطراح اراهیساخاار
ابزار در ایران توسط امینی و همکاران به شر  زیور گوزارش   

هوا اوز   هاپا برای تمام تخو یو شده اس . در ایز پژوهش 
چنویز،  گزارش شد. هم 4/0 هل اخالال  اضطرابی باالتر از

و در نیمی از ایوز   85/0ها ویژگی، باالتر از در اهثر تخ یو
ویژگی مطلووب ایوز    دهندهبوده هه نخان 9/0تعداد باالتر از 

                                                           
1 Cognitive Error Questionnare(CEQ) 
2 Self-Steem Rating Scale(SERS) 
3 Symptom Check List-90-Revised(SCL-90) 
4Brief Fear of Negative Evaluation scale(BFNE) 

 زیاباشد. در ایز پژوهش از ترامه مصاحبه ساخااریاراه می
 اسوافاده شوده اسو    و همکاران  یط مبمدخانمصاحبه توس

اال  مورتبط بوا اخوال  اضوطراب     ؤمجمواه سو  در واقش هه
-همربوط به آن از مجمواو یی اراراقی هاویو تخ  یاااماا

 مبودود  یهمصواحب   یو و در قالوب   گردیدهمجزا  یاصل ی
تنظوویم شووده اسوو . از ایووز مصوواحبه بوورای تثییوود اخووال  

و موارد اراراقوی در تخو یو   ها اضطراب اااماای آزمودنی
 [.18] اسافاده شده اس 

تکنیو   : 5تکلیف آماوز  تمرکاز بار تکلیاف     (4
ای السوه  4-6آموزش تمرهز بر تکلیف ی  تکنی  درمانی 

منظور تغییر تواه اروراد مبوال   باشد هه توسط بوگلز و بهمی
به اضطراب اااماای از خود و اوامل مبیطوی نوامرتبط بوا    

هوای اضوطراب رورد بوه     آگاهی دیگران از نخانهتکلیف مانند 
سم  خود تکلیف طراحی شد. تکنیو  شوامل سوه مرحلوه     

باشد. در مرحله او ، ررد نسب  بوه ررآینودهای تواوه و    می
هند. در مرحله تثبیرا  تواه معطوف به خود بینش پیدا می

هووای غیوور دوم بوور تمرهووز تواووه بووه تکلیووف در موقعیوو  
د. در ایز ب ش از درمان، به بیموار  شوتهدیدهننده تثهید می

هووای روزمووره غیوور شووود تووا در موقعیوو آموووزش داده مووی
تهدیدهننده، بر تکلیف مامرهز شود. مثلً در انگلی ساه  

هه دارد )انبوهی درخ  یا پارک ساه ( قدم بزند و در حالی
بینایی، شنیداری، ) های آن انگلزند، به تمام انبهقدم می

الوه بر بودن خوود، تواوه هنود. نهایاواً در       بویایی، المسه(،
هووای مرحلووه سوووم تمرهووز تواووه بووه تکلیووف در موقعیوو  

شوود. در ایوز مرحلوه    تهدیدهننده به ررد آمووزش داده موی  
هوای تهدیدهننوده،   منظور تمریز تمرهز تواه در موقعی به

های ررد در حوزه ریزیولووژیکی هوه رورد    رهرسای از ویژگی
هوا را  ای ریزیولوژیکی و ادم هناور  آن هترسد اگر نخانهمی

شوود.  نخان دهد، پیامدهای ناخوشایندی دارد، طراحوی موی  
ی  ساخاار سلسله مراتبوی دارد. اولویز آیوام،    رهرس  ایز 

هند. هدف ویژگی اس  هه هماریز ترس را در ررد ایجاد می
آن، بووه هووار گوورراز تمرهووز بوور تکلیووف در هوور موقعیوو ،   

هووای نخووانهر هووردن دربوواره ه رکووپرتووی در نایجووحووواس
هوا و سوپس تمرهوز    ریزیولوژیکی و ناهارآمدی در هنار  آن

 [.12باشد ]می مجدد سریش تواه بر تکلیف
 :سااتار جلسات تکنیک آموز  تمرکز بر تکلیف

: توضیح منط  درموان و ایجواد آموادگی در    جلسه اول
 منظور اارای پروتکل درمانیدرمانجو به

مواب های گوش دادن هه بهیز: انجام تمرجلسه دوم 
-رراه پیچیدههایی هه رراهآن درمانگر شرو  به نقل داساان

                                                           
5 Task Concentration Training(TCT) 



 

11 

 و همکاران کریا گل محمدض       ...........از ارزیابی منفی بر کاهر ترس« آموزش تمرکز بر تکلیف»ایربصشی تکنی  

هند و درمانجو بایسای بعود از اتموام آن بوه    شوند، میتر می
بیان خلصه آن پرداخاه و میزان تواهش به تکلیف، خود و 

های انوان تکلیف خانگی، تمریزمبیط را مخ و هند و به
های معمولی مانند ا در منز  و در موقعی تمرهز بر تکلیف ر

 انگل و پارک انجام دهد.
: در ایز السه بوه بررسوی تکلیوف خوانگی     جلسه سوم

هوا  السه قبل، بررسوی موانوش و مخوکل  و نبووه حول آن     
شود و درمانجو با همکاری درمانگر اقدام به تهیه پرداخاه می

شوود،  ها دچار اضطراب میهایی هه در آنلیسای از موقعی 
 هند.می

هوای بیوان شوده در لیسو  از     : موقعیو  جلسه چهارم
آورد، مورد تمریز موقعیای هه هماریز اضطراب را پدید می

گیرند و در صورتی هه درمانگر آن را بورای درموانجو   قرار می
هوا و تولش بورای    خواند، درمانجو شورو  بوه تجسوم آن   می

هنود.  موی  تمرهز تواه خود بر موقعی  و نه خود و دیگوران 
ده موقعیو ( موورد   ) های مطور  در لیسو   تمامی موقعی 
انوان تکلیف خانگی درمانجو ملزم گیرند و بهتمریز قرار می

 شود.ها در موقعی  طبیعی میبه انجام آن
: مجدد درباره منط  درمان و اطمینوان از  جلسه پنجم 

شووود و درمووانگر، درمووانجو را بوورای پووذیرش آن ببووث مووی
ایز تکنی  در زندگی طبیعی و موانعی هه ممکوز  هارگیری 

هند و نهایاواً یو    ها آماده میاس  پدید آید و نبوه حل آن
ها و توداوم توثبیرا    منظور ارزیابی مجدد نخانهبازه زمانی به

 [.12] شودپروتکل درمانی تنظیم می

 شیوه انجام پژوهش
در مرحله ن س ، پرسخنامه هراس اااماای در سوطح  

های م الف دانخوگاه شواهد )دانخوکده    ر دانخکدهوسیعی د
انسانی، دانخکده هخاورزی، دانخوکده الووم پایوه، دانخوکده     
رنووی مهندسووی، دانخووکده پرسووااری، دانخووکده پزشووکی و  

پزشووکی ( ااوورا گردیوود. بعوود از ااوورای   دانخووکده دنوودان
و بواالتر از   24پرسخنامه نمره دانخجویان بررسوی و نمورا    

دارای اضوطراب ااامواای بواال انا واب      انوان نمورا  آن به
شوودند. پووس از آن توسووط دو دانخووجوی هارشناسووی ارشوود 

شناسی بالینی مرد و زن بوا دانخوجویان پسور و دخاور     روان
 دارای اضطراب اااماای باال تماس گرراه شد.  

هوا  پس از توضیح مقدماتی درباره ااورای پوژوهش از آن  
الزم بوه کهور   برای شره  در پژوهش داو  به امول آمود.   

اس  هه در ابادای پرسخنامه هوراس ااامواای توضویباتی    
درباره پژوهش داده شده بود و ایز تمواس تنهوا بورای ارائوه     

 توضیح مرحله بعد پژوهش انجام شد.
-اه  تثیید تخ یو اولیوه و تخو یو   در مرحله بعد

هوا مصواحبه بوالینی سواخااریاراه     های اراراقوی از آزموودنی  
های راهنمای تخ یصی و آماری بیماری مبانی بر چهارمیز

روانی به امل آمد. روا  هار به ایز صور  بوود هوه پوس از    
هنندگان برای دریار  اطلاا  تکمیلوی  تعییز وق ، شره 

و انجام مصاحبه مرااعوه هردنود هوه در ایوز قسوم  یو        
شناسوی بوالینی( بورای    هارشناسی ارشود روان ) دسایار خانم

پژوهخوگر همکواری داشو . اباودا     هوا بوا   مصاحبه بوا خوانم  
ی پووژوهش در اخایووار  اطلاووا  هلووی و ضووروری دربوواره  

ی بووالینی هننوودگان قوورار گرروو ، سووپس مصوواحبهشووره 
سوواخااریاراه ماناسووب بووا اخووال  اضووطراب اااموواای و   

هایی هه تخ یو به امل آمد. از آزمودنی های اراراقیانبه
د، خواسواه  هردنو موی اخال  اضطراب اااماای را دریارو   

شد تا پرسخنامه اضطراب ااامواای لیبووویاز را نیوز پور     می
هایی هه تخ یو اخال  اضوطراب  آزمودنی در پایانهنند. 

اااماای را بر مبنای مصاحبه بالینی سواخااریاراه دریارو    
آمووزش تمرهوز بور    »طور تصادری در دو گروه هرده بودند به

انجوام مراحول    و گروه هنار  قرار گررانود. پوس از  « تکلیف
ی درموانی بوا اروراد گوروه     منظور شرو  برنامهروق، زمانی به

تنظویم شود. گوروه هناور  در     « آموزش تمرهز بر تکلیوف »
ها درباره انجام برنامه درمانی در ررص  اناظار ماندند و به آن

 زمانی دیگر گفاگو انجام شد.

 هاشیوه تحلیل داده
اسوافاده از آموار    برای تبلیل ناای  پژوهش نیز الوه بر
هوای توصویفی از   توصیفی بورای بوه دسو  آوردن شواخو    

مساقل برای مقایسه ماغیرهای پژوهش در دو گروه  tآزمون 
آزمون دو گروه هنار  و پس –بر اساس تفاضل نمرا  پیش 

 آزمایش اسافاده شد.

 نتایج
 30/21میانگیز و انبوراف معیوار سونی گوروه آزموایش      

باشوود. مقایسووه ( مووی96/2) 55/20( و گووروه هناوور  94/2)
 ،t (549./ =tهای سنی دو گروه بور اسواس آزموون    میانگیز
000/0=P. نخانگر تخابه دو گروه در ویژگی سنی اس ) 

های توصیفی ترس از ارزیابی منفوی  شاخو 1در ادو  
 در دو گروه آزمایش و هنار  بیان شده اس .

اشی از مخاهده شده ن tدهد هه نخان می 2ناای  ادو  
مقایسووه نموورا  دو گووروه آزمووایش و هناوور  در مرحلووه    

مخاهده شده  tآزمون تفاو  معناداری نداشاه اس  ولی پس
آزموون در ماغیور   پس -ناشی از مقایسه تفاضل نمرا  پیش 

یکودیگر   بوا  (t=76/2و p =013/0)   یمنفو ترس از ارزیوابی  
  .تفاو  معنادار داشاه اس
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 آزمونها  توصیفی مربوط به ترس از ارزیابی منفی در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش و پس. شااص1جدول 

 انبراف معیار میانگیز شاخو

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش گروه ماغیر

 
 منفیترس از ارزیابی 

 46/6 11/9 80/31 60/38 آزمایش

 61/5 92/5 2/37 70/38 هنار 

 50/6 48/7 50/34 65/38 هل

 

 آزمونپس-مقایسه متغیر ترس از ارزیابی منفی در دو گروه در مرحله پیش، پس و پیش .2جدول 

 شاخو
 گروه آزمون ماغیر

 دراه آزادی انبراف معیار میانگیز رراوانی
T 

 معناداریسطح  مخاهده شده

 
 ترس از ارزیابی منفی

 دیگران
 

 
 آزمونپیش

 11/9 60/38 10 آزمایش
 
18 

 
029/0 
 

 
977/0 

 
 92/5 70/38 10 هنار 

 
 آزمونپس

 46/6 80/31 10 آزمایش
 
18 

 
99/1- 

 

 
061/0 

 61/5 20/37 10 هنار  

 آزمونپس –پیش 

 07/4 80/6 10 آزمایش
 
18 

 
76/2 

 

 
013/0 

 47/4 50/1 10 هنار  

 
 گیری بحث و نتیجه

آمووزش  »هدف پژوهش حاضر تعییز ابرب خی تکنیو   
بر هواهش تورس از ارزیوابی منفوی اروراد      « تمرهز بر تکلیف

مبال به اخال  اضطراب اااماای بود. ناای  پژوهش نخوان  
تکنیکی مؤبر در ، «آموزش تمرهز بر تکلیف»داد هه تکنی  

باشد. ناای  پژوهش حاضور  هاهش ترس از ارزیابی منفی می
 های سواب  در ایوز زمینوه   توان همسو با ناای  پژوهشرا می

[ دانس . بوگلز و مالکینز در پژوهخی با انوان 19، 13، 12]
به بررسی ابرب خی ایز تکنیو   « آموزش تمرهز بر تکلیف»

پردازند. در ایز پژوهش در ارراد دارای اضطراب اااماای می
گیرنود. در آزموودنی او    دو آزمودنی مورد وارسی قورار موی  

شود السه تکنی  آموزش تمرهز بر تکلیف انجام می 6ابادا 
-السه درمان شناخای قورار موی   6و سپس آزمودنی تب  

السوه آمووزش تمرهوز بور      8گیرد. آزمودنی دوم نیز تبو   
ای درموان  السوه  8ی گیورد و سوپس دوره  تکلیف قرار موی 

آزموون و دوره پیگیوری   گذارند. ناای  پسشناخای را نیز می
 داد هوه تکنیو  آمووزش تمرهوز بور تکلیوف      ساله نخان ی 

 تکنی  موؤبری در هواهش تورس از ارزیوابی منفوی و سوایر      
 باشد.نخانگان اخال  اضطراب اااماای می

طور تصادری در آزمودنی را به 31مالکینز و همکاران نیز 
دو گروه موااهه واقعی و گروه آموزش تمرهز بر تکلیف قورار  

آزموون، تکنیو  آمووزش    دادند. ناای  نخان داد هه در پوس 
تمرهز بر تکلیف ابرب خی باالتری نسب  به تکنی  موااهه 

ای نیووز تکنیوو  هفاووه 6دارد. همچنوویز در دوره پیگیووری 
طوور معنواداری بااوث تغییورا      آموزش تمرهز بر تکلیف به

اخای بیخار در مقایسه با تکنی  موااهوه شوده بوود. در    شن
ها بهبود بیخاری یاراه بودند ساله پیگیری آزمودنیدوره ی 

ولی تفاوتی بیز دو گروه موااهه و آموزش تمرهز بر تکلیوف  
 از نظر میزان بهبودی دیده نخد.

بوگلز در تبقی  دیگر به تثبیر تکنی  آموزش تمرهز بور  
پوردازد. وی  ل به اضطراب ااامواای موی  تکلیف در ارراد مبا

صووورتی تصووادری بووه دو گووروه آزمووودنی پووژوهش را بووه 65
آموووزش تمرهووز بوور تکلیووف و آرمیوودگی هوواربردی تقسوویم  

های خود، تب  درمان هند. هر دو گروه بعد از اتمام دورهمی
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دهنوده  ناای  پژوهش وی نخوان  .گیرندشناخای نیز قرار می
موزش تمرهز بر تکلیف در مقایسه ابرب خی بیخار تکنی  آ

 با تکنی  آرمیدگی هاربردی بود.
الباه ایز همسویی و همگامی ناای  بوه دسو  آموده بوا     

ویوژه بوا ناوای     های مخابه در دیگر هخورها بهناای  پژوهش
های واضش و طرا  آموزش تمرهز بور تکلیوف اموری    پژوهش

رد هوه  مناسب اس  اما از اه  دیگر بلراصله باید اشاره هو 
هوایی را تبیویز   تووان چنویز یاراوه   اهنون بر چه اساسی می

 هرد؟
های نظوری  باید به پایهتبییز چنیز امری را در آغاز می

های تواهی در اروراد مبوال بوه اضوطراب     همچون سوگیری
اااماای ماکی نمود هه تکنی  آموزش تمرهز بر تکلیف از 

طراب هوای شوناخای اضو   آن ناشی شده اس . مطاب  با مد 
اااماای، تمرهز تواه به سم  بیرون بااث هاهش آگواهی  
از الئم بودنی و در نایجوه هواهش تورس از الئوم بودنی و       

شوود هوه تواوه    شود. همچنیز گفاه موی باورهای منفی می
ای در آگاهی ررد نسب  به الئم مامرهز بر خود نقش امده

اضطراب دارد. ایز آگاهی مفرط از الئوم اضوطراب نیوز بوه    
شووود و ی خووود بااووث ارووزایش اضووطراب در روورد مووینوبووه
گیورد. در ایوز   ی معیوبی قرار میصور  ررد در چرخهبدیز

دهند هه آمووزش  گیری تواه نخان میراساا، ابزارهای اندازه
تمرهز بر تکلیف بااث هاهش آگاهی ررد از تواه مامرهز بر 

شود و بدیز ترتیب بااث اخال  در چرخوه موذهور   خود می
تووان  بنابرایز، موی  دهد؛شده و میزان اضطراب را هاهش می

ال  تثبیرگذاری ایوز تکنیو  در هواهش الئوم اضوطراب      
اااماای را تثبیر آن بر تغییر تواه و هاهش تواوه مامرهوز   

 بر خود دانس .
الوه بر ایز تبییز باید به نکاه دیگری هم تواه نمود و 

از همان آغاز هوار  آن اینکه به لباظ املی نیز پژوهش اخیر 
های پیخیز در ایز زمینوه از لبواظ رونود    مطاب  با پژوهش

پژوهش، ابزارهای مورد اسافاده و ... پیش رراه و لذا از ایوز  
لباظ نیز اناظار دسایابی به ناوایجی همسوو بوا ناوای  ایوز      

 رود.ها میپژوهش
از طرف دیگر شایساه اس  از خود بپرسیم هه با تواوه  

هوای ایرانوی و غیور ایرانوی،     رهنگی در نمونههای ربه تفاو 
شود؟ شواید باووان بوا    ناای  به دس  آمده چگونه تبییز می

های الزم ال  را چنیز بیان هرد هه الیورغم  راای  احایاط
های ررهنگی در اامعه پژوهش حاضر و اوامش غربی، تفاو 

در زمینه اخال  اضطراب اااماای، همان الئم و نخانگانی 
شود، در ررهنگ ما نیز هموان  اوامش غربی مطر  میهه در 

شود. الباه شاید اشاره به ایز نکاوه  الئم و نخانگان دیده می
ضروری باشد هه ما ارراد مبال را بر همان اساس و نخانگانی 

یعنی در ررهنوگ   هنیم؛اند، انا اب میها مطر  هردههه آن
منظوور  ان بهما نیز همانند ررهنگ اوامش غربی از ایز نخانگ

شوود. از  انا اب ررد مبال به اضطراب اااماای اسافاده موی 
طرف دیگر الزم اس  بیان هنیم هه در ررهنگ اوامش غربی 
نیز همانند اامعوه موا درموان مامرهوز بور همویز الئوم و        

-بنابرایز در صور  راای  دقی  دساورالعمل نخانگان اس ؛

هوا بوا   در پژوهشهای مخابه توان شاهد یاراههای المی می
 های ررهنگی بود.تواه به واود تفاو 

الوذهر  هوای رووق  همچنیز باید اشاره هورد هوه پوژوهش   
هوایی بوا پوژوهش اخیور دارنود هوه از آن       ها و تفاو شباه 

توان به موارد زیور اشواره هورد. در پوژوهش اخیور      امله می
هوایی موورد اسوافاده قورار گرراوه اسو  هوه در        همان ابزار
پیخیز اسافاده گردیده اس . روند هار در ایوز   هایپژوهش

هوای پیخویز بووده    پژوهش مطاب  با روند هوار در پوژوهش  
توان موواردی را کهور هورد.    ها نیز میاس . در زمینه تفاو 

هوای پیخویز تکنیو  آمووزش     برای مثا  در برخی پژوهش
های درمانی مافاو  مورد مقایسه تمرهز بر تکلیف با تکنی 

اند، در حالی هه در ایز پوژوهش تنهوا ابرب خوی    قرار گرراه
ها در ایز ایز تکنی  مورد نظر بوده اس . در برخی پژوهش
هوای دیگور   زمینه تکنی  آموزش تمرهز بر تکلیوف بوا روش  

انود ولوی در ایوز پوژوهش     مانند درمان شناخای تلفی  شده
تنها به بررسی ابرب خی تکنی  آموزش تمرهوز بور تکلیوف    

 و بررسی ابرا  تلفیقی مدنظر نبوده اس ؛ بسنده شده اس 
هوای مسوامر در ایوز زمینوه     بنابرایز رقط در سایه پژوهش

تر نزدی  شد. پژوهش اخیور  توان به ناای  دقی اس  هه می
هوای خواص خوود    نیز همانند هر پژوهخی دارای مبدودی 

تووان بوه مبودودی  در تعوداد     باشد هه از آن امله موی می
هوا و  یاراوه آزمایش و هنار  و ادم تعمیمنمونه در دو گروه 

ها در اواسط السا  درمانی ادم پیگیری تغییرا  در ماغیر
هوا و داوطلبانوه   اشاره هرد. به دلیل رضوای  خوود آزموودنی   

بودن و مبدود بودن تعداد السوا  پوژوهش بوالینی، ارو      
هوا بوا   آزموودنی ) آزموون خاصی مخاهده نخد، اما انجام پیش

هننود و در  ی بیخاری هسب میزمون تجربهآگذراندن پیش
آزمون نهایی ممکز اس  پاسخ تب  تثبیر پاسخ اولیوه قورار   

گیری پژوهخگر و ابرا  نو بودن گیرد(، رگرسیون آماری، سو
ابور  ) ابر هاوتورن( و ابر اناظارا  آزمایخگر) مبیط آزمایخی

هوا بایود بوه ناوای      روزناا ( مواردی اسو  هوه در پرتوو آن   
 نگریساه شود.

هایی هه بیان گردید، پیخونهاداتی  ماناسب با مبدودی 
-گردد تا مواب ارزایش هیفی  و دق  پوژوهش نیز ارائه می

تووان انجوام   های آتی در ایز زمینه گردد هه از آن امله می
تور بور روی ماغیرهوای    هایی مخابه با تمرهوز دقیو   پژوهش
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دسایابی به ناای   منظورانسیای، سنی، تعداد نمونه و ... به 
منظوور بررسوی   تر در ایز زمینه، تنظیم سوازوهاری بوه  دقی 

تغییرا  درموانی در ماغیرهوای پوژوهش در رواصول زموانی      
منظووور وارسووی هووای چندگانووه بووهمناسووب، انجووام پیگیووری

های تلفیقی پایداری ناای  به دس  آمده و نیز انجام پژوهش
ابرب خوی تکنیو    منظور بررسوی و مقایسوه   ای بهو مقایسه

-آموزش تمرهز بر تکلیف در تلفی  یا در مقایسه با مداخلوه 

های درمانی دیگر اشاره هرد. در پایان نیز باید کهر گردد هه 
باشد هوه تکنیو    از ایز امر می هنونی حاهیناای  پژوهش 

آموزش تمرهز بر تکلیف تکنیکی موؤبر در هواهش تورس از    
توان در صوور   تکنی  میباشد. لذا از ایز ارزیابی منفی می
های بالینی و راای  ضوابط مربوط بوه آن در  راای  احایاط
-های اضطراب اااماای در مؤسسا ، هلینیو  هاهش نخانه

هوا و سوایر مراهوز مورتبط بوا مخواوره و درموان        ها، دانخگاه
 شناخای نمود.اخالال  روان
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