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چکیده
هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی بر هراس اجتماعی کودکان شهرستان ساری ،انجام شد.
این پژوهش از نوع کاربردی است و در زمره روش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون به شمار میرود .جامعه
آماری شامل کلیه کودکان ( 5تا  3سال) مهد کودکان شهرستان ساری در سال 1596-97به تعداد  121نفر بود .گروه نمونه
به روش تصادفی  51نفر در دو گروه ( 13نفر آزمایش و  13نفر گواه) انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری دادهها شامل پرسشنامه
استاندارد هراس اجتماعی اسپنس و همکاران ( )2117بود .روایی پرسشنامه توسط متخصصان از جمله استاد راهنما و مشاور
تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامه هراس اجتماعی برابر  1/79درصد محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه
از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار است .روش تجزیه و تحلیل دادهها استفاده از روشهای آمار توصیفی (محاسبه میانگین و
انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف ،واریانس ،رگرسیون و کواریانس) از طریق برنامه نرم-
افزاری  SPSS22بود .یافتهها نشان داد که درمان شناختی مبتنی برفن خودگویی بر هراس اجتماعی کودکان مهد کودک
شهرستان ساری تاثیر دارد.
واژههای کلیدی :درمان شناختی ،فن خودگویی ،هراس اجتماعی ،کودکان
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مقدمه
درمان شناختی بیشتر بر افکار افراد تمرکز میکند تا بر رفتارهای آنها ،زیرا معتقد است که نحوهی فکر کردن باعث ایجاد رفتار
ال اگر من هم اکنون این فکر به ذهنم برسد که ممکن است که پشت سرم یک سارق در حال تعقیب من
و احساس میشود .مث ً
است ،می ترسم و اگر فکر کنم که آن کسی که پشت سرم در حال حرکت است دزد نیست احساسترس نخواهم کرد .بنابراین
اگر افکار من غیرمنطقی و غلط باشند ،رفتار و احساس من نیز غیر منطقی خواهد بود .درمان شناختی ،بر پیدا کردن افکار
غیرمنطقی تمرکز میکند (بهرامیزاده)1596 ،
پاور بنیانگذار شناخت درمانی هیجان مدار دلیل ظهور این درمان را چنین توصیف میکند :در آغاز قرن بیستم ،روانشناسی در
پی یورش مشترک رفتارگرایی آمریکایی و روسی ،روح خود را از دست داد .در دهه  1931روانشناسی حداقل ظرفیت خود
برای فکر کردن را به دست آورد و روانشناسی شناختی در سمپوزیومی در موسسهی تکنولوژی ماساچوست ،در  11سپتامبر
 1936متولد شد .رشد و توسعه بعدی علوم شناختی ،روانشناسی و بسیاری از حیطههای نزدیک به آن مانند زبانشناسی ،مردم
شناسی ،فلسفه و هوش مصنوعی را در برگرفت .قطعاً ،میتوان به علم شناختی و درمانهای شناختی -رفتاری به خاطر
سودمندیهایی که برای حوزههای آکادمیک ،درمانگران و مراجعان به ارمغان آوردهاند ،تبریک گفت؛ اما متأسفانه یک چیزی در
این گامهای بلند رو به جلو ،از قلم افتاد و آن هیجان است (پاور.)2111 1،
یکی از مهمترین خصیصههایی که در ذهن بشر بازشناسی شده ،خودگویی است .یکی از ویژگیهای انسان برنامهریزی گفتار
است و انسان این توانایی را دارد که قبل از صحبت کردن برنامهریزی کند .خودگویی از دوران کودکی شروع میشود و مهارت-
های زبانی به آرامی در یک زنجیره از پیش تعیین شده گسترش مییابد .بچهها هنگام بازی و هنگام یادگیری با خود صحبت
میکنند و تک گویی آنها با تکرار لغات و عباراتی که هنگام حل مسأله به کار میبرند شروع میشود و دامنهای از تواناییهای
زبانی را به وجود میآورد .یک بچه دوساله بدون این که شنوندهای داشته باشد لغات و عبارات سادهای را تکرار میکند و در 4
سالگی بچهها میتوانند عبارات طوالنیتری را هنگام بازی (مثالً هنگام بازی با عروسک خود) به کار برند .هنگامی که بچهها
شروع به یادگیری مهارتهای جدید میکنند و هنگامی که مشغول حل مسألهای جدید هستند اغلب با صدای بلند با خودشان
صحبت میکنند ولی هنگامی که بچهها بالغ میشوند ،این خودگوییها خصوصی و بی صدا میشود .تحقیقاتی که لورا برک 2در
مورد خودگویی بچهها انجام داد نشان میدهد :بچهها هنگام حل مسائلی که مشکل و گیج کننده هستند بیشتر از خودگویی
ال با آن روبرو شدهاند (آیزنک و کین2111 ،؛ ترجمه زارع و پسندی.)1595 ،
استفاده میکنند تا در مورد مسائلی که قب ً
هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی یکی از اختالالت اضطرابی است و با ترس بارز و پایدار از یک یا چند موقعیت یا عملکرد
اجتماعی مشخص میشود که در آن شخص یا با افراد ناآشنا و غریبه مواجه است یا ممکن است مورد کنجکاوی آنها قرار گیرد.
در چنین موقعیتهایی شخص میترسد به گونهای رفتار کند که موجب تحقیر و شرمندگی خود گردد .بیماران مبتال به هراس
اجتماعی قبل و بعد از مواجهه با موقعیتهای اجتماعی به پردازش تحریف شده و سوگیرانه اطالعات ،فراخوان انتخابی اطالعات
منفی در مورد خود و عملکرد اجتماعی شان و استفاده از این اطالعات برای ارزیابی منفی خود و پیشبینیهای منفی در مورد
عملکردشان در آینده مشغول هستند (مسیبی چناربن و همکاران.)1539 ،
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پایدار ماندن هراس اجتماعی یک معما محسوب میشود .افراد مبتال به هراسهای خاص مثل ترس از محیط بسته ،ترس از
ارتفاع و ترس از حیوانات کوچک ،قادرند به طور موفقیتآمیزی از مواجه شدن با منبع ترس خود اجتناب کنند و تصور میشود
این اجتناب ،دلیل اصلی برای پایدار ماندن ترس باشد .در مقابل ،ماهیت جامعهی مدرن چنان است که بیماران مبتال به هراس
اجتماعی اغلب مجبورند وارد موقعیتهای اجتماعی ترس آور شوند اما با وجود این رویاروییها ،اختالل هم چنان باقی میماند
(محمودی و همکاران.)1539 ،
فرد مبتال به ترس اجتماعی بیشتر سعی میکند از موقعیت خاصی که در آن ممکن است از سوی دیگران مورد قضاوت قرار
گیرد و نشانههایی از اضطراب از خود بروز دهد یا با دستپاچگی رفتار کند ،اجتناب ورزد .به طور معمول صحبت کردن ،خوردن
در جمع و هر نوع فعالیتی که باید در حضور دیگران انجام گیرد ،چنین افرادی را به شدت مضطرب میسازد .یکی از شایع-
ترین عالیم هراس اجتماعی ،ترس از صحبت کردن در میان جمعیت میباشد .مطالعات نشان دادهاند 39/4 ،درصد افراد دارای
هراس اجتماعی از صحبت کردن در میان جمع هراس دارند که شایعترین نوع ترس در افراد مبتال میباشد .ابتال به هراس
اجتماعی و ترس از صحبت کردن در میان جمع از دو جنبه میتواند بر عملکرد تحصیلی فرد تأثیر منفی داشته باشد-1 :
اجتناب از موقعیتهای عملکردی و صحبت -کردن در میان جمع که از ملزومات سیستمهای آموزشی میباشد و  -2در صورت
اجبار به قرار گرفتن در چنین– موقعیتهایی ،فرد از برخی مانورهای اجتنابی با هدف کاهش ارزیابی منفی دیگران از خود
استفاده میکند که از آن جمله میتوان به سریع صحبت کردن و اجتناب از تماس چشمی اشاره کرد .این دو ویژگی هم در
هنگام سخنرانی کردن و هم در هنگام ارزیابیها و امتحانات شفاهی میتواند تأثیر منفی بر موفقیت تحصیلی فرد داشته باشد.
مطالعهای نشان داد ،دانشآموزانی که دبیرستان را ناتمام گذاشته بودند  31درصد بهاختالالت اضطرابی مبتال بودند که شایع-
ترین آنها اضطراب اجتماعی بود و مشکالتی مانند عدم توانایی در صحبت کردن جلوی دیگران و اضطراب عملکردی دو مشکل
عمده منجر به ترک تحصیل بود (مظهری و همکاران.)1595 ،
در مطالعه آهنگری و همکاران ( )1593درباره اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان
دانشجویان پرستاری کاشمر به این نتیجه رسیدند که اضطراب امتحان در گروه آزمایش و گروه کنترل پس از مداخله آزمایشی
(آموزش راهبردهای خودگویی) در سطح معناداری تفاوت معناداری وجود دارد (میانگین نمره اضطراب امتحان در دو گروه
آزمایش و شاهد به ترتیب  15/35و 46/96و خطای استاندارد هم به ترتیب  73/6و  23/11میباشد) .می توان نتیجه گرفت
دانشجویانی که تحت آموزش راهبردهای خودگویی قرار گرفتند نسبت به دانشجویانی که تحت چنین آموزشهایی قرار
نگرفتند از اضطراب امتحان کمتری برخوردار خواهند بود.
مسیبی چناربن و همکاران در سال ( )1539مطالعهای تحت عنوان بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی
در کاهش میزان هراس اجتماعی و تصحیح تعابیر مربوط به خود و دیگران انجام دادند .نتایج نشان داد که اگر چه درمان
شناختی مبتنی بر فن خودگوئی بر کاهش میزان هراس اجتماعی مؤثر است اما در تصحیح تعبیر رویدادهای مربوط به خود و
دی گران اثر معنادار نداشته است.
و کاظمیان در سال ( )1539پژوهشی تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی مبتنی برفن خودگویی درکاهش هراس اجتماعی
انجام داد .نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی برفن خودگویی برکاهش هراس اجتماعی موثر است.
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در مطالعه کندال و کیمبرلی )2117(5درباره فن خودگویی در درمان نوجوانان با اختالالت اضطرابی به این نتیجه رسیدند که
تغییر در خودگوییهای منفی و جایگزین کردن خودگوییهای مثبت تأثیر زیادی بر سازگاری و درمان نوجوانان داشت.
اصل اساسی در پیشگیری و درمان هر اختاللی این است که با شناسایی عوامل ایجاد کننده و تداومبخش میتوان آن اختالل را
به صورت موثرتر و کارآمدتری کنترل نمود .نظریهپردازان شناختی هیجانی معتقدند که سوگیریهای پردازش اطالعات ،نقش
تعیین کنندهای در تداوم و احتماالً رشد اختالالت اضطرابی و خلقی دارند .در میان این عوامل ،خودگویی را میتوان به عنوان
عامل کلیدی در ایجاد و تداوم مشکالت عاطفی مورد توجه قرار داد ،به طوری که مایکنبام به نقل از کالوت و کاردنوسو ،نقش
و تاثیر خودگوییهای شخصی را غیر قابل انکار میداند و معتقد است شناختهای ما همان گفتگوهای درونی هستند که می-
توانند ما را در معرض اضطراب شدید قرار دهند (علوی و همکاران.)1592 ،
و هاردی در سال ( )2114نیز با در نظر گرفتن تفاوتهای کارکردی بین موارد مورد استفاده خودگویی ،برای خودگویی جنبه
هایی را مطرح میکند .این جنبهها شامل نحوهای است که افراد  )1خود را آرام میکنند و عصبانیتشان را کنترل میکنند)2 ،
با موقعیتهای دشوار مقابله میکنند )5 ،تمرکز خود را حفظ میکنند و یا آن را باز مییابند )4 ،از لحاظ روانی آماده میشوند،
 )3تالشهایی که به منظور حفظ انگیزههایشان انجام میدهند را کنترل میکنند )6 ،اهدافشان را به یاد میآورند )7 ،برنامهها
و مهارتها فردی خود را اجرا میکنند ،و  )3از لحاظ روانی رشد مییابند و اعتماد به نفس خود را حفظ میکنند (مسیبی
چناربن و همکاران .)1539 ،با توجه به موارد فوق پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا درمان شناختی
مبتنی بر فن خودگویی در کاهش میزان هراس اجتماعی کودکان مهدکودک شهرستان ساری تاثیر دارد؟
در این راستا فرضیه پژوهش به شرح ذیل بوده است.
 -1درمان شناختی مبتنی برفن خودگویی بر میزان هراس اجتماعی کودکان مهدکودک شهرستان ساری تاثیر دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل قرار
دارد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کودکان ( 5تا  3سال) مهدکودکان شهرستان ساری در سال 1596-97به تعداد 121
نفر می باشد .نمونه مورد استفاده در این پژوهش از  121کودک ( 5تا  3سال) مهدکودک شهر ساری که به روش غیرتصادفی
انتخاب شدند ،که پس از انجام هماهنگیهای الزم از بین  121کودک  51کودک انتخاب شدند .تعداد نمونه در هر گروه 13
نفر برآورد شد .که مداخله ،درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی برای گروه آزمایش آغاز شد .مصاحبه از والدین آنها در 3
جلسه  61دقیقهای بود که هفتهای دو جلسه برگزار شد .که موضوعات جلسه به شرح زیر می باشد:
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جدول  :9موضوعات جلسه
محتوی

جلسه
اول

خوش آورگویی و معارفه ،برقراری ارتباط با کودکان ،تعیین اهداف و مقررات جلسات ،شناسایی
موقعیتهای اضطراب زا

دوم

آموزش فن خودگویی به کودکان ،نجواهای درونی خود را شناسایی کنند ،آنها را تغییر دهند و به
هنگام روبرو شدن با فشار روانی نجواهای درونی مثبت را تکرار کنند.

سوم

آموز ش توجه به رفتارهای خود و فکر کردن به آنها ،تحلیل نتایج هر عملکرد و تقویت شدن برای
مقابله مؤثر با کشمکشهای زندگی

چهارم

بررسی رابطه احساسات با افکار و تحلیل خودگوییهای کودکان در برخورد با موقعیتهای اجتماعی و
تقویت خودگوییهای مثبت اجتماعی

پنجم

معرفی ویژگیهای افراد دارای عزت نفس و شناسایی آن ویژگیها در آزمودنیها

ششم

آشنایی کودکان با موانع رشد عزت نفس که ناشی از افکار خودآیند منفی و خطاهای شناختی کودک
هستند.

هفتم

آموزش شیوههای مقابله کارآمد با هراس اجتماعی و با موانع رشد عزت نفس

هشتم

جمعبندی مطالب گذشته ،تاکید بر استفاه از خودگوییهای مثبت و جایگزینی افکار معتدل و واقع-
گرایانه به جای خود شکست دهنده

برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است ابزار اندازه گیری در این پژوهش از مقیاس هراس
اجتماعی اسپنس و همکاران در سال ( )2117استفاده شد .داده های گردآوری شده از  51نفر از اعضای نمونه آماری در بخش
آمار توصیفی آزمون میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کولموگروف -اسمیرنوف ،واریانس،
رگرسیون و کواریانس استفاده گردیده است .سپس کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS22مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
یافته ها
در جدول  ،2میانگین و انحراف استاندارد نمونه مورد مطالعه را نشان میدهد.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیش آزمون و پس آزمون هراس اجتماعی
متغیرها

پیش آزمون

گروه
هراس اجتماعی

پس آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

31.55

5.37

41.95

3.62

کنترل

47.17

4.49

46.21

4.63
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جدول شماره  2نشان می دهد که میانگین نمره هراس اجتماعی گروه آزمایش در پیش آزمون  31.55و در گروه کنترل برابر
 47.17می باشد .در مورد میانگین نمره هراس اجتماعی افراد گروه آزمایش در پس آزمون یعنی پس از درمان شناختی مبتنی
بر فنخودگویی به  41.95کاهش قابل توجهی نموده است و این نمره از  31.55در پیش آزمون به  41.95در پس آزمون
رسیده است .که میتوان نتیجه موثر بودن مداخله دانست اما میانگین این نمره در گروه کنترل از  47.17پیش آزمون به
 46.21پس آزمون رسیده است که نسبت به نمرات پس آزمون کاهش کمی داشته است.

 نرمال بودنجدول  :3بررسی نرمالیته متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف )(k-s
z

سطح معناداری

پیش آزمون

هراس اجتماعی

1.161

1.21

پس آزمون

هراس اجتماعی

1.171

1.135

متغیرها

جدول شماره  5نشان میدهد که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال میباشد .با توجه به اینکه توزیع متغیرهای پژوهش در
پیش آزمون و پس آزمون نرمال بوده و مقیاس اندازهگیری متغیرها فاصلهای بوده است ،از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس
جهت تحلیل دادهها استفاده شد.

 همگنی واریانس هاجدول :4نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانسها
آزمون لون
متغیر
هراس اجتماعی

مقدارF

df1

df2

سطح معنی داری

2.141

1

23

1.133

جدول شماره  4نشان میدهد ،میزان  - Fلوین برای برابری واریانسهای متغیرهای پژوهش در پس آزمون در گروه آزمایش و
کنترل نشان میدهد که این مقدار در بین گروهها معنادار نیست .یعنی نمرات گروههای پژوهش در پس آزمون نمرات هراس
اجتماعی دارای واریانس برابری هستند .به این ترتیب شرط دیگر اجرای آزمون کواریانس برقرار میباشد.
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 همگنی شیب خط رگرسیونجدول  :5نتایج تحلیل واریانس برای بررسی همگنی رگرسیون
متغیر

منبع

هراس اجتماعی

پیش آزمون * گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

137.337

2

95.779

سطح

F

معناداری

5.239

1.135

جدول شماره  3نشان میدهد که بر اساس نتایج حاصل از آزمون تاثیرات بین آزمودنیها ،فرضیه همگنی شیب رگرسیون
معنیدار نیست ) . (P > 1.13یا به عبارتی شیب خط رگرسیون بین متغیر همپراش و متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیر
مستقل (گروه کنترل و آزمایش) یکسان است .بنابراین مجوز استفاده از مدل تحلیل کوواریانس برای دادههای تحقیق وجود
دارد.
فرضیه :درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی بر میزان هراس اجتماعی کودکان شهرستان ساری تاثیر دارد.
جدول  :6نتایج تحلیل کواریانس ()ANCOVA
مجموع مجذورات درجه آزادی

میانگین مجذورات

منبع

SS 

df 

MS 

F

سطح

توان

معناداری

پیش آزمون

1.133

1

1.133

1.145

1.353

1.112

گروه

213.593

1

213.593

7.415

1.111

1.213

خطا

743.146

27

27.719

مجموع

37399.111

51

جدول شماره  6نشان میدهد که اثر درمان شناختی مبتنی بر فنخودگویی بر میزان هراس اجتماعی کودکان ( P < 1/13و
 )F =7.415جهت تفاوت بین گروهها (کنترل و آزمایش) پس از تعدیل میانگینهای دو گروه بر اساس نمره پیش آزمون ،از
لحاظ آماری معنادار میباشد .از این رو میتوان نتیجه گرفت درمان شناختی مبتنی بر فنخودگویی بر میزان هراس اجتماعی
کودکان تاثیر دارد .مالحظه میانگینهای دو گروه در جدول نشان میدهد که نمره آزمودنیهای گروه آزمایش در پس آزمون
نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است .از این رو میتوان نتیجه گرفت آموزش درمانشناختی مبتنی بر فنخودگویی باعث
کاهش میزان هراس اجتماعی کودکان شده است .مقدار مجذور اتا برابر  1.22میباشد .بدین معنا که  %22از تغییرات نمرات
هراس اجتماعی ناشی از اجرای درمانشناختی مبتنی بر فن خودگویی میباشد به بیان دیگر درمان شناختی مبتنی بر فن-
خودگویی باعث  22درصد تغییر نمرههای هراس اجتماعی گردیده است.
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بحث و نتیجه گیری
در بررسی فرضیه  ،1یافتهها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر فنخودگویی بر میزان هراس اجتماعی کودکان شهرستان
ساری تاثیر دارد .در واقع آموزش مهارتهای خودگویی مثبت با توقف چرخهی تقویت کننده هیجانات منفی ناشی ازخودگویی
منفی ،رفتارهای نشأت گرفته از آن را تحت تأثیر قرار داده است .هر چند این مداخلهها در تصحیح تعابیر رویدادهای مربوط به
خود و دیگران در افراد مبتال به هراس اجتماعی تاثیر معناداری نداشته است .نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشهای آهنگری
و همکاران ( ،)1593مقیمیان و کریمی ( ،)1592مسیبی چناربن و همکاران ( ،)1539کاظمیان ( ،)1539نورد و همکاران
( )2117و فلیپ و همکاران ( )2113هم سو است.
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