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 افراد از نفر 60 را پژوهش يها نمونه. است داده قرار یبررس مورد آن از بعد هفته 6 و درمان از بعد و درمان به ورود

. کردند کسب را نمره نیشتریب) SPIN( یاجتماع اضطراب آزمون در که ه بودندداد لیتشک یاجتماع اضطراب به مبتال

   . است آمده دست به بدن خود يبعد چند روابط ،یاجتماع اضطراب يهااسیمق از استفاده با هایآزمودن نمرات

 20، شیآزما يها گروه. شدند میتقس کنترل گروه کی و شیآزما گروه دو به، شدن همگن از پس پژوهش يهانمونه

 قرار انگی جیپک طبق یدرمان طرحواره نفر تحت 20 و یهیل جیپک طبق يرفتاری شناخت درمان آموزش تحت نفر

 و یده گزارش خود روش ها هداد يگردآور ابزار. نگرفت قرار یآموزش برنامه چیه تحت کنترل گروهنفر  20 و گرفتند
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 درمان از بعد هفته 6 و درمان از بعد و پژوهش به ورود هنگام به ،بدن خود يبعد چند روابط بهبود و یاجتماع

 نیبد. نشد مشاهده يداریمعن تفاوت، نظر نیا از کنترل گروه در که یحال در. است تهداش وجود يداریمعن اختالف

 بعدي خود بدن بهبود روابط چند و یاجتماع اضطراب کاهش در یدرمان طرحواره و يرفتار یشناخت درمان که یمعن

  ت.اس شده واقع ثرؤم
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  مقدمه - 1-1

 باعث که است ارزیابی و هاي اجتماعیموقعیت از اندازه از بیش ترس، 1اختالل اضطراب اجتماعی

 ،بور( کند دوري اجتماعی هايموقعیت از که ايگونه به گرفته ارقر تاثیر تحت فرد عملکرد شودمی

 و 2شلی( است گردیده مطرح اختالالت ترین کننده ناتوانیکی از  عنوان به این اختالل .)1997

سادوك و (شوند  دچار شرمساري، هاي اجتماعیترسند در موقعیتمی افراد مبتال. )2002 ،همکاران

هاي اجتنابی به رفتار، رانی از وارسی شدن از سوي دیگراند به خاطر نگاین افرا. )2007، سادوك

در صورت نیاز مبرم ، کنندرا محدود می حضور خود در اجتماع، )1380، دادستان(متعددي دست زده 

، 2000، انجمن روانپزشکی امریکا(کنند تجربه می را اضطراب بسیار شدیدي اجتماعبه حضور در 

  .)1381، یس یانسنیکخو و آواد، ترجمه

 ،3لکروبیر( 4/14 عمر تمام براي و 9/4 اختالل این ماه یک شیوع )1998( جهانی بهداشت سازمان

ند که شیوع د) در تحقیق خود نشان دا2000هیریپی و کسلر (، ایتین، هیمبرگ .اندکرده ذکر )1998

 همچنین. )2005، ارانکسلر و همک(. دهه گذشته افزایش یافته است 4اختالل اضطراب اجتماعی در 

شایع ی سومین اختالل روان، %)14%) و وابستگی به الکل (17( یاختالل بعد از افسردگی اساس این

 ها اختالل ترینشایع از و دارد زودرسی شروع اجتماعی اضطراب. )2005، کروزر و آلدن(امریکا است 

 پی در را جدي عوارض شروع سن به توجه با و )1995 ،4چفلد هیر( شودیم محسوب نوجوانی در

 و گذاشت خواهد يجا بر گیريچشم تاثیر... و شغلی، تحصیلی، اجتماعی تکامل بر که يطور به ؛دارد

 اضطراب اگر. )1998 ،5وستنبرگ( شد خواهد جامعه و خانواده ریگدامن يجد عوارض آن دنبال به

 متاسفانه ولی بود خواهند امان در نآ عوارض از مبتالیان شود درمان و داده تشخیص موقع به اجتماعی

. )1996 ،6مگی( است شده همراه دیگري اختالالت با و شدید اختالل که روندمی درمان دنبال به زمانی

                                                
1 social anxiety disorder                
2 Shelli 
3 Lecrubier 
4 Hirschfeld 
5 Westenberg 
6 Magee 
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هاي درمانی بسیاري  نظریه .دارد غیردارویی و دارویی مختلف هايدرمان اجتماعی اضطراب وجود نیا با

ترین . از مهماند که عمدتا بر رویکرد شناختی استوار هستندور درمان این اختالل به کار رفتهبه منظ

سازي در آموزش ایمن)، 1979 شاو و فرنري، راش، بک(توان به درمان شناختی رفتاري می هامداخله

ه ب)، 1997، 1992درمانگري رفتاري هیجانی عقالنی آلیس ()، 1990، 1977برابر استرس مایکن بام (

ور و ؛ ترجمه حمید2003ر، کالسکو و ویشا، یانگ(واره درمانی ) و طرح1382نقل از جان بزرگی (

 علت نیا به است موثرتر غیردارویی درمان )2001( همکاران و 1ولز نظر از. ) اشاره نمود1386، اندوز

- یم ادامه درمان راتیتاث یشناختروان يهادوره اتمام از بعد اما ؛کندیم عود اختالل دارو قطع از بعد که

 4راس و 3فوا و )2003( 2همبرگ: نمونه عنوان به دارد وجود ناقضیمت گزارشات نهیزم نیا در البته .بدای

 بر را دارودرمانی و شناختی رفتاري درمان تاثیر پژوهشی طی )1999( همکاران و 5تزیبویل و )2003(

 بهبودي کردند دریافت دارو که بیمارانی ،داد نشان نتایج و دادند قرار مقایسه مورد اجتماعی اضطراب

 و افکار با مستقیما که است این دري رفتار یشناخت درمان مزیت صورت هر در. داشتند بیشتري

 و دارد کاربرد سنین تمام در ،است آموزش قابل آسانی به ،دارد علمی هايپایه ،دارد کار و سر احساسات

 شناختی هايدرمان ا توجه به این کهب .)1384 ،6برن بلک( دارد عود از پیشگیري در سزایی به تاثیر

 روان مجدد سازماندهی و تغییر، درمان هدف ،کنندمی تأکید مراجع بنیادین هايفرض بررسی رفتاري بر

  . )1384به نقل از محمد خانی ، اوکان(است  جهان و هویت، خود به مربوط اساسی هايبنه

، اي شناختیههایی از مدلاست که جنبه هاي جامع و یکپارچهیکی از رویکرد نیز طرحواره درمانی

ي شناختی هاواره درمانی اگرچه مؤلفهطرح. آمیزدهم میدلبستگی و گشتالت را در، روان پویایی، رفتاري

ربی و روابط درمانی نیز هاي تجتکنیک، با این حال به تغییر هیجانی، داندرا براي درمان ضروري می

 .)1386، پور و اندوزترجمه حمید، 2003یانگ و همکاران (دهد اهمیت می

  

  

                                                
1 Wells 
2 Heimberg 
3 Foa 
4 Roth 
5 Liebowitz 
6 Blackburn 



4 
 

   مسئله بیان - 1-2

 اولین روانی اختالل یک عنوان به اما ،است روانی اختالالت ترینقدیمی از یکی اجتماعی اضطراب

 ،1جفرسون( شد مطرح )1980( روانی اختالالت تشخیصی و آماري راهنماي چاپ سومین در بار

 یا اجتماعی موقعیت چند یا یک از مستمر و شکارآ ترس« عنوان به اجتماعی اضطراب. )1995

 فرد. شودمی تعریف ؛»گیردمی قرار دیگران توجه یا ناآشنا اشخاص دید معرض در شخص که عملکردي

، سادوك و کاپالن( شود او شرمندگی یا تحقیر موجب که دهد انجام کاري که دارد واهمه این از

 ،عظیم ،زاده قاسم( کندمی مختل را شخص روزمره هايفعالیت از بخشی حداقل اختالل این. )2009

 از بعضی .دهد کاهش زیادي حد تا را فرد زندگی کیفیت تواندمی شدید موارد در همچنین .)1389

 نظر صرف خود اجتماعی هايموقعیت از بسیاري از یا نشوند خارج خانه از هاهفته است ممکن مبتالیان

- موقعیت برخی فقط که معنی این به 2خاص نوع از تواندمی ماعیاجت اضطراب. )2003 ،همبرگ( کنند

 پایدار و مزمن نگرانی نوعی واقع در که باشد 3فراگیر نوع از یا شودمی اضطراب موجب خاص هاي

 در شدن تحقیر و کشیدن خجالت و رفتارش یا ظاهر مورد در دیگران قضاوت نگران فرد که است

 این در روي زیاده یا بودن غیرمنطقی متوجه معموال مبتال صشخ که حالی در. است دیگران حضور

 درصد 3/13 حدود. است دشوار بسیار برایش مسئله این بر کردن غلبه ولی باشدمی    ترس احساس

. )2008، همکاران و شولتز( کنند می تجربه را اجتماعی اضطراب معیارهاي زندگی از مقطعی در مردم

 )2003( 6سادوك و 5کاپالن ،درصد 8 تا 7 بین را اجتماعی ضطرابا یکساله شیوع )1998(4استین

 در را اجتماعی اضطراب شیوع )2000( آمریکا  روانپزشکی انجمن و درصد 3 تا 2 را ماهه شش شیوع

 آمارها این به توجه با که اند کرده ذکر اضطرابی اختالالت از درصد 20 تا 10 بین سرپایی هاي درمانگاه

 سازمان توسط که اي مطالعه در. است روانپزشکی اختالالت شایعترین از یکی که شتدا اعالم میتوان

 درصد 9/4 اختالل این ماه یک شیوع که شد مشخص رسید انجام به درپاریس )1998( جهانی بهداشت

 بردند نام روانپزشکی شایع اختالل سومین عنوان به را آن و باشد می درصد 4/14 عمر تمام براي و

                                                
1 Jefferson 
2 Specific  
3 Generalized 
4 Stein 
5 kaplan 
6 Sadock 
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 در که میزان آن به اجتماعی اضطراب که کندمی بیان )1997(2بور حال همه این با. )1998 ،1لکروبیر(

  .گرددنمی گزارش ،دارد وجود جامعه

 شیوع اضطرابی اختالالت سایر با مقایسه در اجتماعی اضطراب که گفت وانتمی کلی طور به

 یکی و است سال 15 آن شروع سن ینمیانگ. شودمی شروع نوجوانی اوایل یا کودکی از و دارد زودرسی

 دوره و )1995 ،3چفلد هیر( شودمی محسوب جوانی و نوجوانی در روانی هاياختالل ترینشایع از

 سنین در زودهنگام تداخل يدهندهنشان امر این . )2008، کیمبرل( است همیشگی و مزمن اختالل

، این بر عالوه. باشد داشته فرد ايحرفه و صیشخ زندگی بر پایداري تأثیرات تواندمی که باشدمی رشدي

-می مرتبط شغلی و فردي بین روابط در نقص با که است همراه زیادي ناراحتی و درماندگی با وضوح به

، اضطرابی اختالالت سایر با باالیی مرضی همبودي اختالل این) 2008، 4رودباخ هایمبرگو، شولتز( شود

 81که است داده نشان هاپژوهش. دارد... و الکل به وابستگی و ینبد تصویر به مربوط مشکالت ،خلقی

. )2000، بوئر دن( اندداشته نیز دیگري اختالل اجتماعی اضطراب اختالل به مبتال افراد از درصد

 بر که طوري به دارد پی در فرد براي را جدي عوارض آن شروع سن به توجه با اجتماعی اضطراب

 دنبال به که گذاشت خواهد جاي بر منفی گیرچشم تاثیر مبتالیان... و غلیش ،تحصیلی ،اجتماعی تکامل

 به مبتالیان. )1998 ،5وستنبرگ( شد خواهد جامعه و فرد خانواده گیردامن هم جدي عوارض آن

 را کمی بسیار موفقیت یا و کنندنمی کسب موفقیت خود شغلی و تحصیلی زمینه در اجتماعی اضطراب

 از نوجوانی در که است ممکن شدید موارد در حتی و کنندمی ازدواج کمتر افراد نای. کنندمی تجربه

 نروند کار دنبال به گاههیچ شغلی مصاحبه انجام دشواري دلیل به یا ،کنند فرار ،شوند اخراج مدرسه

  .)2000 ،آمریکا روانپزشکی انجمن(

 با و داده تشخیص موقع به اجتماعی اضطراب اگر که اندعقیده این بر محققان از بسیاري

 بیشتر سفانهأمت ولی بود خواهند امان در آن از ناشی عوارض از مبتالیان شود درمان مناسب راهکارهاي

   از. است شده همراه دیگر اختالالت با و شدید اختالل که روندمی درمان دنبال به زمانی افراد این

 طوالنی هايدوره و اجتماعی روابط کمبود از هک اساسی افسردگی اختالل ،همراه اختالالت ترینشایع

                                                
1 Lecrubier 
2 Bore 
3 Hirschfeld 
4  Schultz, Heimberg and Rodebaugh 
5 Westenberg 
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 یا الکل به افسردگی تسکین و اضطراب کاهش منظور به است ممکن افراد این ،شودمی ناشی انزوا مدت

 گزارش یک براساس. شود منجر مصرف سوء و دارویی وابستگی به که آورند روي گردانروان داروهاي

 ،کري. 1996 ،1مگی( دارند وابستگی الکل به همزمان مبتالیان پنجم یک که شودمی زده تخمین

2006(.  

 ،میعظ ،زادهقاسم( دهدمی افزایش را خودکشی آمار یاجتماع اضطراب موقع به نشدن درمان

 برابر دو اجتماعی اضطراب به مبتالیان در خودکشی میزان که دهدمی نشان تحقیقات عالوه به. )1389

 برابر 4 تا میزان این شود همراه روانی اختالالت سایر با اختالل این اگر تهالب و است سالم افراد از بیشتر

  .)1995 2چفلد هیر(باشد خطر زنگ یک تواندمی خود نوبه به این که داشت خواهد افزایش

 وجود بدن خود يچندبعد روابط و اجتماعی اضطراب بین تنگاتنگی رابطه دهدمی نشان تحقیقات

 دلیل به و شودمی حاضر جمع در کمتر است منفی بدنی تصویر داراي وقتی فرد که صورت بدین، دارد

 و یابدنمی حضور جمع در دارد خود بدنی نقص در که اغراقی یا خود خیالی بدنی نقص از که تصوري

 و است منفی بدنی تصویر دلیل به جمع در حضور از افراد این ترس دالیل از یکی گفت توانمی واقع در

 به مبتال افراد درواقع. شوند واقع تمسخر و تحقیر مورد شانخیالی نقص علت به که ترسندمی این از

 نگرانی و دارند خود از دیگران منفی ارزیابی مورد در پذیريآسیب خیلی دیدگاه اجتماعی اضطراب

 لسوا دو با را شخص و شده بدنی تصویر از نارضایتی به منجر دیگران توسط منفی ارزیابی از شدید

 من ظاهر آیا است؟ من جسمانی ظاهر تاثیر تحت جهان در من ارزش آیا: کشاندمی چالش به اصلی

 به نارضایتی این تداوم که) 2005 ،یر می و گیلبرت. 2004 ،همکاران و کش( است؟ قبول غیرقابل

  ساسا بر. شودمی اجتماعی اضطراب بروز باعث) 2004( گیمز و فردا و) 2004( همکاران و کش گفته

. دارد ظاهر با رابطه در هایشانطرحواره به بستگی خود ظاهر از فرد ارزیابی ،شناختی هاينظریه

. رودمی کار به فرد ظاهر ارزیابی براي شناختی الگوهاي عنوان به بدنی تصویر به مربوط هايطرحواره

 اضطراب ویژه به اضطرابی اختالالت بارز مشخصه عامل این. است افراد ذهن از متاثر بیشتر بدنی تصویر

   در مناسبی عملکرد و داده ترجیح را انزوا فرد ،کفایتیبی احساس این نتیجه در. است اجتماعی

 مسائل نقش اینکه بر عالوه لذا. )1390، اردکان محمدپناه( داشت نخواهد اجتماعی هايموقعیت

                                                
1 Magee 
2 Hirschfeld 
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 نیز ویهـدوس ارتباط، باشدمی كمشتر منفی بدن خود يبعد چند روابط و اجتماعی اضطراب در شناختی

  . دارد وجود عامل دو این بین

 انـدرم یکی )2004 نر،ی(بالزر و اسک است مطرح مهم درمان دسته دو اختالل این درمان در

   دارویی

 اکسیداز مونوآمینو هايمهارکننده ،1سروتونین جذب باز انتخابی هاي کننده مهار: شامل که است

 هايدرمان دیگر مطرح درمان و باشدمی )2003 ،3دیویدسون( هادیازپینبنزو و )2002 ،2فیگورا(

 اجتماعی هايمهارت آموزش، 4ايمواجهه درمان، درمانی طرحواره ،شناختی رفتاري: شامل روانشناختی

هاي شناختی در تداوم هاي معاصر بر نقش فرایندنظریه .)2003 ،همکاران و همبرگ از نقل به( باشدمی

با توجه به اینکه اضطراب اجتماعی بر حول . )2007، هافمن(اند طراب اجتماعی تاکید داشتهتالل اضاخ

جانب دیگران    انتقاد یا طرد شدن از، مانند ارزیابی منفی، محور ترس از رویدادهاي غیرقابل مشاهده

افراد  .)1387، زاده؛ ترجمه قاسم1994، کیس وکالرك ، کرك، هاوتون( باشدپیچیده می، چرخدمی

که ، کنندبی توسط دیگران را بیش برآورد میاحتمال و ارزش وقوع حوادث منفی اجتماعی و ارزیا، مبتال

سوگیري ، همچنین )2004، هیرچ و کالرك(این مسأله ممکن است باعث تداوم اضطراب اجتماعی شود 

در  ).2002، و واالك لوکوك، فوآ، امیر( آمیز اجتماعی دارندنسبت به اطالعات تهدید قضاوتی تعبیري

ر اضطراب اجتماعی معطوف به    اند که توجه داعی تعدادي از نظریات مدعیزمینه اضطراب اجتم

بک و ). 1995، کالرك و ولز(شود نگرانی در مورد ارزیابی منفی می ي مربوط بههاي تهدیدکنندهنشانه

ماعی از طریق سوگیري توجهی نسبت ) نیز معتقدند که احتماال افراد داراي اضطراب اجت1997کالرك (

لی براي ارزیابی هایی از رفتار به عنوان دلیبه جستجوي جنبه، هاي تهدیدي خود و دیگرانبه نشانه

ها رخ      ر اشتغال ذهنی با وقوع این پیامدپردازند و پیامد ترسناك احتماال به خاطاجتماعی منفی می

  .دهندمی

 هاآن هاي ریشه و مراجع بنیادین هايفرض بررسی بر رفتاري اختیشن هايدرمان که این به توجه با

 هویت، خود به مربوط اساسی هايبنهروان مجدد سازماندهی و دادن تغییر، درمان هدف ، کنند م تأکید

 درمان که است داده نشان تحقیقات). 1384 محمدخانی از نقل به ،2000، اوکان( است جهان و خود

                                                
1 SSRIS 
2 Figueira 
3 Davidson 
4 exposure  therapy   
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 این هدف واقع در است ثرؤم اجتماعی اضطراب درمان در گروهی یا فردي صورت به شناختی رفتاري

 لیم( است اجتماعی زاياضطراب هايموقعیت در فرد فیزیکی هايواکنش و فکري الگوهاي تغییر روش

 بر آزمایشی در )1991( گلدر و ریسون ،فینل ،باتلر). 2006 همکاران و کاپاسو  و 2007 همکاران و

درمان  که یافتند دست نتیجه این به فردي درمان جلسه 12 در اضطراب اختالل به مبتال ربیما 57 روي

 داشته بیماران اضطراب میزان کاهش در ايمالحظه قابل تاثیر رفتاري درمان با مقایسه در شناختی رفتاري

 نکردند رها را ندرما بیماران از یک هیچ درمان شناختی رفتاري در که دادند نشان هاافتهی ضمن در. است

. )1389، میعظ، زادهقاسم از نقل به( کردند رها را درمان بیمار چند رفتاري درمان در که حالی در

 با سهیمقا در شناختی رفتاري يهادرمان ریگچشم تیموفق لیدل به و فوق گزارشات به توجه با نیبنابرا

 با. شد گرفته کار هاي درمانی بهروشعنوان یکی از  به روش نیا حاضر پژوهش در، گرید يهادرمان

 و اضطرابی اختالالت درمان در شناختی درمانی رفتار که کرد نشان خاطر باید تحقیقات نتایج به عطف

 که رسیدند نتیجه این به مؤلفین از بسیاري. است بوده استفاده مورد بالینی اختالالت از وسیعی طیف

 و اندداشته بیشتري بهبودي کنترل گروه به نسبت رفتاري یشناخت درمان وسیله به شده درمان مراجعین

، 1979 ،1هالون و کندال( است داشته درمانی هايروش سایر با مساوي حداقل یا و برتر تأثیر درمان این

  . )1987، آرنوف و ماهونی

ه این ب ولی بعضی، شودمشکالتشان حل می، ران با شیوه رفتار درمانی شناختیاگرچه بسیاري از بیما

شناختی اغلب بیماران مبتال به اختالالت شخصیت یا کسانی که مشکالت منش . دهنددرمان جواب نمی

، دیویس و اسوسیاتز، فریمن، بک(گیرند هاي شناختی رفتاري نتیجه نمیزیر بنایی دارند از درمان

ختی مزمنی که به قدر براي درمان بیماران مبتال به مشکالت شنا طرحواره درمانی و بر این اساس )1990

فتار در واقع ر. )2008(ماسکویچ،  تدوین گردید ،کنندمکی دریافت نمیکافی از رفتار درمانی شناختی ک

درمانی این اما در طرحواره  کندیین را اتخاذ میواره، رویکرد باال به پادرمانی شناختی در سطح شناخت

روند واره میترین سطح شناخته سراغ عمیقیما بشود. در این درمان مستقروند به عکس دنبال می

شناخت درمانی که بر حال رویکرد درمانی مدل طرحواره بر خالف اشکال مختلف  ).2000(یانگ، 

ند و در سراسر او رفتاري که از کودکی ریشه گرفتهاحساس ، هاي خودویرانگر تفکربر الگو، کندتاکید می

 یانگ . هاي ناسازگار اولیه نامیده شوندطرحواره، هااین الگوکه  کندتمرکز می، شوندزندگی فرد تکرار می

                                                
1 Hollon 
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obtained using social anxiety scale and Multi-dimensional Body Self Relations . After 

homogenization, samples were divided into two experimental groups and one control 

group. In experimental groups, 20 people were trained in cognitive behavioral therapy, 
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training. Data were collected by self-report method and they were analyzed using SPSS 

software. Results showed that there was significant difference between social anxiety and 

multi-dimensional self-body improvement in the experimental group, when entering the 
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therapy and schema therapy were effective in reducing social anxiety and improving the 

multidimensional self-body relations. 

Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Social Anxity, Schema therapy, 

Multidimensional Body Self Relations 

 

 

 
 



10 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences and Psychology  

Department of Psychology 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the  

degree of  Ph. D in Psychology 

 

Title: 

Effectiveness of Leahy’s cognitivebehavioral therapy and Young's schema 

therapy on social anxiety disorder and its dependent symptoms 

 

Supervisor: 

Naser Sobhi Gharamaleki (Ph. D) 

 

Advisor: 

Mohamad Narimani (Prof) 

 

By: 

Zahra Shaygan Manesh 

  

March 2016 

 


