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چکیده

در سالهای اخیر ،توجه روانشناسان بالینی به تحقیق در زمینه بررسی ،علل ،ماهیت و درمان اضطراب اجتماعی نوجوانان افزایش یافته است .این پژوهش
با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز انجام شد .طرح پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با
پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .نمونه آماری پژوهش شامل  24آزمودنی ( 12دختر و  12پسر) بود که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب
و در  2گروه  12نفره (آزمایش و کنترل) ،به شیوه تصادفی قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان استفاده گردید.
ابتدا همه نمونهها به پرسشنامه مذکور پاسخ دادند .سپس برنامه روایتدرمانی گروهی بر روی گروه آزمایش در  10جلسه اجرا شد؛ و در نهایت پسآزمون
از گروه آزمایش و کنترل گرفته شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون تحلیل کواریانس یکطرفه استفاده شد .یافتههای این
پژوهش نشان داد که فرایند جلسات روایتدرمانی گروهی باعث کاهش میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده
است (.)P < 0/05
کليد واژه گان :اضطراب اجتماعی ،روایتدرمانی ،نوجوانی.

مقدمه

به شمار میرود ،بویژه نوجوانی؛ چرا که ،مرحله انتقال از
دوره کودکی به دوره بزرگسالی است .این دوره همراه است

انسان موجودی اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط با

با تغییرات فیزیولوژیکی سریع ،دستیابی به تفکر انتزاعی،

دیگران است و شکوفایی استعدادهای او از طریق تعامل

عدم تعادل و بیثباتی خلق ،نگرانی در مورد آینده،

بین فردی و ارتباطات اجتماعی امکان پذیر است ،از طرفی

مسئولیتپذیری ،تالش برای کسب تأیید دیگران و به

کسانی هم هستند که تمایلی به ارتباط با دیگران ندارند و

خصوص همساالن ،حاالت رویایی و خیالپردازی .این همه

با احساسی از ترس غیر معمول و پایدار از هر موقعیتی که

تحول ،ضمن اینکه میتواند به رشد طبیعی نوجوان کمک

ممکن است در معرض داوری دیگران قرار گیرند ،اجتناب

نماید ،میتواند زمینهساز بروز مشکالت رفتاری ،شناختی و

میکنند (مرادی و غالمی.)1385 ،

عاطفی نیز در آنان باشد .نوجوانی به علت همراه شدن با

دوره کودکی و نوجوانی یکی از مهمترین ،حساسترین

بلوغ میتواند چالشها و نگرانیهایی را به دنبال داشته

و در عین حال سرنوشتسازترین دورههای زندگی انسان

باشد .این مسائل و مشکالت نوجوانان به شکلهای مختلفی
خود را نشان میدهند .مثالً در برخی از نوجوانان به شکل
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افسردگی ،اضطراب و مشکالت رفتاری و در برخی دیگر

ترس شدید و پایداری از یک شیء یا موقعیت وجود دارد.

به شکل رفتارهای پرخاشگرانه ،ناسازگاری با خانواده و

افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ممکن است

دوستان و یا افت تحصیلی شدید نمایان میشود؛ بنابراین

ترسهای اختصاصی در مورد انجام برخی فعالیتهای

شناسایی این قبیل مشکالت بسیار مهم است (برک.)1391،

اختصاصی مانند خوردن یا صحبت کردن در حضور دیگران
داشته باشند یا ترس اختصاصی و مبهمی را در مورد

اگرچه در سالهای اخیر تحقیقات پیرامون اختالل

شرمسار شدن خود تجربه کنند .در هر حالت ترس در

اضطراب اجتماعی مورد توجه روانشناسان و پژوهشگران

اختالل اضطراب اجتماعی از شرمسار شدن است که در آن

واقع شده است ،چنین تحقیقاتی عمدتاً بر روی جامعه

موقعیت ممکن است روی دهد نه از خود آن موقعیت

بزرگساالن تمرکز داشته است .ولی اعتقاد بر این است که

(سادوک ،سادوک و روئیز.)1395 ،

اضطراب اجتماعی بر نوجوانان نیز تأثیر زیادی دارد و با
آسیبهای مهمی برای نوجوانان همراه است که احتماال

نوجوانان دارای اختالل اضطراب اجتماعی نگرش

مانع رشد طبیعی روابط شخصی و اجتماعی آنان میشود

بدبینانه و بیاعتمادی نسبت به موقعیتهای اجتماعی دارند.

(فرانسیس ،1الست 2و استروس.)1992 ،3

آنها تمایل به تفسیر حوادث مثبت اجتماعی به روشی قاطع
دارند و واکنش عاطفی منفی بیشتری به رویدادهای مثبت

اختالل اضطراب اجتماعی ،ترس یا اضطراب شدید یا

نشان میدهند (وایسلوپولز 4و بانرج.)2008 ،5

قابل توجه از موقعیتهای اجتماعی است که ممکن است
در آنها فرد مورد موشکافی دیگران قرار گیرد ،فرد نسبت

در تبیین مکانیزمهای زیر بنایی اختالل اضطراب

به اینکه در مورد او برداشت منفی صورت بگیرد میترسد.

اجتماعی ،الگوهای نظری متعددی ارائه شدهاند که عمدتاً

برخی از افراد از این نگران هستند که با رفتارشان به دیگران

بر نقش فرایندهای شناختی تأکید دارند .از جمله بک،6

اهانت کنند و در نتیجه از سوی آنها طرد شوند .موقعیت

امری 7و گرینبرک ،8معتقدند که برآورد افراطی پیامدهای

های اجتماعی تقریباً همیشه سبب بروز اضطراب یا ترس

منفی رویدادهای اجتماعی عامل زیربنایی بروز مشکالت

میگردند .اضطراب یا ترس بیمار بیشتر از آن چیزی است

است و فرایندهای شناختی مرتبط با ارزیابی منفی از خود،

که در واقعیت از احتمال ارزیابی منفی دیگران یا پیامدهای

نقش مهمی در اختالل اضطراب اجتماعی ایفا میکند

چنین برداشت منفی انتظار میرود و مدت اختالل بهطور

(مسعودنیا.)1388 ،

معمول حداقل  6ماه در نظر گرفته میشود (رضاعی و

خودارزیابیهای منفی و عزتنفس پایین بر کنشهای

همکاران.)1393 ،

متقابل افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ،با دیگران

اصطالح اضطراب اجتماعی ،بازتاب تفکیک اختالل
اضطراب اجتماعی از هراس اختصاصی است که در آن
1
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اثر میگذارد و موجب دوام بیشتر این اختالل میشود

مراجع هستند و درمان ،ویراستاری زندگینامه شخصی

(گلینزبرگ ،گرگا و سیلورمن.)1998 ،1

است ،لذا نقش فعالی را برای مراجع در درمان فراهم
میکند .فرد در این روش یاد میگیرد مسئولیتش را در

اگر نگاهی به سالهای گذشته بیندازیم ،متوجه

تسکین و بهبود مسائل روانی خود به عهده بگیرد .در هنگام

میشویم همانند روشهای تدریس ،مدلها ،نظریههای

نوشتن داستان زندگی ،فرد همزمان به آن فکر میکند،

مشاوره و رواندرمانی نیز دچار دگرگونی و تغییر میشوند؛

بخشهایی از آن را انتخاب میکند و قسمتهای نه چندان

رویکردهای سنتی مشاورهای جای خود را به رویکردهای

مهم را کنار میگذارد .در واقع ویراستار داستان خود میشود

جدیتر و کاراتر میدهند و تحقیقات در زمینه کشف

و این چیزی است که در این رویکرد مورد تأکید است .این

مناسبترین روشها همچنان ادامه دارد.

رویکرد مردم را متخصصان اصلی زندگیشان و مشکالت

برای درمان اختالل اضطراب اجتماعی تاکنون

را به عنوان بخشهای جداگانه از مردم میبینند و تصور

روشهای متعددی مورد استفاده قرار گرفتهاند و هر کدام

میکنند مردم دارای بسیاری از مهارتها ،باورها ،ارزشها

از این درمانها تا حدودی در درمان این اختالل موفق

و تواناییهایی هستند که به آنها کمک میکند تا اثرات

بودهاند.

مشکالت را در زندگیشان کاهش دهند و راهی برای فهم
تجربه انسان و یک ابزار بالینی است (جوکار.)2007 ،

علم روانشناسی در دهههای اخیر شاهد ظهور الگوها

روایتدرمانی عبارت است از فهم داستانهایی که زندگی

و شیوههای درمانی رو به رشدی بوده است که در درمان

یک فرد را تشکیل دادهاند و تنها تجاربی که بخشی از یک

فردی و خانواده تحول ایجاد کرده و آن را به مسیرهای

داستان بزرگتر باشند ،تأثیر معناداری بر زندگی فرد دارند.

جدیدی سوق داده است .برجستهترین رویکرد در این

روایتدرمانی ،طرحی است که به کمک آن انسان به

پارادایم ،روایتدرمانی 2است .روایتدرمانی از کار خانواده

تجربههای گذرا و اعمال شخصی خود معنا میدهد و قالبی

درمانگر استرالیایی مایکل وایت و همکارش دیوید اپستون

است برای فهم و درک رویدادهای گذشته زندگی شخصی

از نیوزلند رشد کرد؛ بویژه برای کمک به مراجعان متمرکز

و برنامههای آتی فرد (وایت و اپستون.)1990 ،

شد تا به جای زندگی کردن با فرا روایتهای عمومیتر
جامعه ،داستانهای شخصی خودشان را خلق و زندگی

در واقع روایتدرمانی در پی ساختن تجارب افراد

کنند .وایت و اپستون ،3با پیروی از نظریه گفتگو بر اساس

است؛ زمانی که یک تجربه ساخته میشود ،پیامدهای

داستانها ،الگوی روایتدرمانی را به وجود آوردند .هدف

هیجانی ناشی از آن قابل کنترل خواهد شد .براساس دیدگاه

از این مداخالت آن است که به مراجعان کمک شود تا یک

روایتدرمانی ،دست کم همانقدر که محیط ما را شکل

مشکل توانفرسا و دشوار را برونی کنند .در این رویکرد

میدهد ،ما نیز محیط را شکل میدهیم .انسان بهجای

مراجع و درمانگر ،در واقع ویراستاران زندگینامه شخصی

واکنش صرف به وقایع ،از راه داستانهایی که پیرامون عشق
و امور دیگر میسازد ،خود جهانی میآفریند که در آینده

1

. Ginsberg, Greca & Silverman
Narrative Therapy

White & Epston

2.
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نسبت به آن واکنش نشان میدهد ،اما اغلب افراد این نقش

اطرافیانش ترغیب میکند .بهجای تمرکز بر مشکل به عنوان

فعاالنه را درک نمیکنند و به همین دلیل است که اغلب

بخشی از ماهیت وجودی فرد ،با تمرکز بر تأثیرات احتمالی

میشنویم که میگویند "این مشکل همیشه برایم پیش

یک مشکل در زندگی وی ،روایت درمانگر میان فرد و

میآید" .در این رویکرد تأکید بر این است که میتوان

مشکلاش فاصلهای ایجاد میکند .بهطور خالصه

شخص را از مشکلی که دارد جدا کرد .این جداسازی باعث

رویکردهای روایتی بر این نگرش استوارند که هویت فرد

میشود مشکل به عنوان ماهیتی که شخص میتواند بر آن

عمدتاً براساس روایتها و داستانهای زندگیاش شکل

تسلط داشته باشد ،در نظر گرفته شود .چهار چوب

گرفته است؛ چه از روایتهای کامالً شخصیاش و یا

روایتدرمانی با هفت عنصر کلی شناخته میشود:

روایتهای عموماً فرهنگی .در عمل ،یک روایت درمانگر
به فرد یاری میرساند تا نوع و طبیعت رابطهاش را با مشکل

 .1همکاری مشترک فرد یا خانواده در نامگذاری مشکل.

بررسی کند ،بیآزماید و در نهایت تغییر دهد .روایت

 .2توصیف مشکل جدا از تمایالت و رفتارهای ناراحت

درمانگران امکان کارهای درمانی با مراجعین را به خوبی

کننده.

دریافتهاند .در این رابطه داستانهای مراجع را اغراق آمیزتر

 .3بررسی تأثیر مشکل بر زندگی فرد.

1

کرده ،که این وضعیت میتواند جایگزینهای دیگر را

 .4برجسته ساختن لحظاتی که شخص در برابر مشکل

قدرت بخشیده و مراجع را در رابطه درمانی برانگیزاند .به

ایستادگی کرده و آن را مغلوب کرده است.

بیان دیگر ،این وضعیت میتواند برای مراجع کاربردی

 .5یافتن مهارتهای مقابلهای با مشکل.

انعطافپذیرانه و اجرا شدنی داشته باشد .اغراق آمیز کردن

 .6اندیشیدن در مورد آینده با تأکید بر توانمندیها و

داستان میتواند به عنوان نوعی حامی در جهت آنچه که

شایستگیها.

مراجع برای خود مناسب میداند ،به کار گرفته شود .در

 .7دریافت حمایت و کمک از افرادی که به پیدایش

شیوة سنتی ،درمانگران بهگونهای تربیت شده و اقدام به

خود سالم کمک می کند.

پژوهش در گروهها نمودهاند که صرفاً بر ویژگیهای

نگرش کلی روایتدرمانی برمفهوم شکلگیری هویت

معمولی و آسیب شناختی مراجعان تأکید میورزند .در

افراد ،بر مبنای داستانهایی (روایتهایی) که از زندگی

صورتی که پژوهشگرانی که در حیطة روایتدرمانی

خویش نقل میکنند استوار است .یک روایت درمانگر

پژوهش کردهاند ،بر موارد فرهنگی که برای فرد آزارنده

مشتاق است تا به فرد یاری دهد تا بتواند مسیرها ،روایتها،

بوده ،تأکید نمودهاند .در این رابطه سعی نمودهاند که

اشکال مختلف بخشهای زندگی ،فرصتها و احتماالت

اشخاص را از مشکالتی که بر شخصیتشان تأثیرگذار بوده،

مختلف را بهطور گستردهای در زندگیاش ترسیم کند.

رها سازند (وایت و اپستون .)1990 ،در رویکرد

روایت درمانگر بهطور همزمان فرد را به تحقیقی مشترک

روایتدرمانی هدف این است که افراد معانی را که در ذهن

دربارة تأثیرات گستردة یک مشکل در زندگی خود و

دارند و داستان مشکالتشان را تغییر داده و دوباره نویسی
کنند ،باور این دیدگاه بر این است که فرایند ساختن

The Kenning

1.
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داستانهای جدید یک احساس ضرورت شخصی در اعضاء

کلی بر ایجاد معانی جدید در زندگی است و به مثابه فرآیند

به وجود میآورد که آنان را قادر میسازد در آینده ،بهتر به

تجدید بنا و ترسیم جدید داستانها و قصهها میباشد.

مبارزه بپردازند .روایتدرمانی فرایند کمک به افراد برای

مشکالت به صورت داستانهایی دیده میشود که مردم

غلبه بر مشکالتشان از راه درگیر شدن در گفتگوهای

قبول کردهاند برای خود بگویند .در روایتدرمانی میتوان

درمانی میباشد .روایت شکلی از گفتگوهاست که رویدادها

زندگی را به شکل متفاوت و در چشماندازی جدید یافت.

را در طول زمان به هم وصل میکند و بنابراین میتواند

در حقیقت بازنویسی زندگی هدف نهایی فرآیند درمان

ابعاد هیجانی وجود انسان را نشان دهد .این گفتگوها

است و زندگی با تجدید نظر نویسنده تغییر خواهد کرد

میتواند شامل بیرونسازی مشکل ،استخراج پیامدها،

(کار.)1384 ،

پررنگ کردن نقشههای تازه و اتصال آن به گذشته باشد.

تشخیص و درمان اختالل اضطراب اجتماعی در

روایتدرمانی تالش میکند چارچوبهای ذهنی فرد را که

نوجوانان فوقالعاده حساس و در عین حال متضمن دقت

در مسیر تفکر خویش دائما به آنها رجوع میکند را تغییر

و درایت خاص است .در حقیقت آنچه در ارتباط با اختالل

دهد و این کار را از طریق تفکر انتقادی بر فرضهای ذهنی

اضطراب اجتماعی بیش از هر چیز دیگر قابل مالحظه است

فرد انجام میدهد .در روایتدرمانی داستان و قصهها جدی

مسأله اتخاذ تدابیر الزم برای تشخیص و پیشگیری از ابتال

تلقی میشود و سعی در فهم این داستان از طریق اشتراک

به این اختالل در نوجوانان است .با توجه به اهمیت داشتن

فکری فرد با دیگران است .مراجع درمییابد که داستان

دوره نوجوانی و تأثیر روانی و جسمانی آن در زندگی افراد،

مسلط زندگی او داستانی ناشایسته و الزم به تغییر است و

هرگونه آموزش در خصوص نحوه برخورد صحیح با این

در البهالی داستان او نتیجههای منحصر به فردی وجود

دوره و سازگاری با این مرحله پرتالطم الزم و ضروری به

دارد ،که او تا به حال به آنها توجه نکرده است .چرا که

نظر میرسد و باید شیوهای تازه را به نوجوانان آموخت تا

داستان خویش را غرق در مشکل میبیند و در تعریف

بتوانند دوره با نشاطی را سپری کنند.

داستان زندگی خویش تنها به مشکالت فراوان آنها اشاره
دارد؛ این غرق در مشکل بودن داستان فرد ،اجازه فرا رفتن

بررسی پیشینه تحقیق ،به مطالعهای که بطور خاص به

تفکر فرد به سمت نتایج ،اتفاقات و لحظات ناب و قابل

بررسی اثر بخشی روایتدرمانی گروهی در

کاهش

توجه و شایسته که ارزشمندی او را خاطر نشان میکند را

اضطراب اجتماعی نوجوانان پرداخته باشد ،دست نیافت

نمیدهد .برای مراجع داستان مسلط زندگی خویش داستانی

ولی در سایر گروه ها مطالعاتی صورت گرفته است.

است که تمام قصههای دیگر زندگی در برابر آن حاشیهای
به نظر میرسند ،داستانی که هسته شکل دهنده فرد است.

نظیری ،قادری و زارع ( ،)1389در پژوهش خود

همچنین به مشکالت انسانی ،به عنوان مسائلی نگریسته

روایتدرمانی گروهی را بر کاهش عالئم افسردگی ،افکار

میشود که از داستانهای رنجآور تأثیرگذار بر زندگی فرد

خودآیند منفی و نگرشهای ناکارآمد مؤثر دانستهاند

برخاسته است .فرآیند درمان ،بررسی چگونگی تحلیل

(نظیری ،قادری و زارع .)1389 ،نریمانی ،عباسی ،بگیان و

داستان زندگی افراد توسط خود آنان است و تمرکز و تأکید

بخشی ( ،)1393در پژوهش خود اثربخشی روایتدرمانی
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گروهی را بر تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه در

اضطراب اجتماعی کسب کردند ،به شیوه نمونهگیری

متقاضیان طالق مؤثر دانستهاند (نریمانی؛ عباسی؛ بگیان و

دردسترس انتخاب و در  2گروه  12نفره (آزمایش و کنترل)

بخشی.)1393 ،

به شیوه تصادفی قرار گرفتند .برای دستیابی به اهداف
پژوهش از مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان استفاده

کوزلوسکا و خان ،)2011( 1در مطالعهای به این نتیجه

گردید .ابتدا همه نمونهها به پرسشنامه اضطراب اجتماعی

رسیدند روایتدرمانی بر مدیریت دردهای مزمن در کودکان

نوجوانان پاسخ دادند .سپس برنامه روایتدرمانی گروهی

و نوجوانان سودمند میباشد (کوزلوسکا و خان.)2011 ،

بر روی گروه آزمایش در 10جلسه اجرا شد و در نهایت

لوپز ،گانچالویز ،ماچادو ،سینایی ،بنتو و سالگادو،)2014( 2

پسآزمون از گروه آزمایش و کنترل گرفته شد.

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که روایتدرمانی
گروهی بر ترغیب گفتگو درباره افسردگی و بیماریهای

ابزارهای سنجش

دیگر مؤثر میباشد (لوپز؛گانچالویز،؛ ماچادو؛ سینایی؛ بنتو

مقياس اضطراب اجتماعي برای نوجوانان

و سالگادو.)2014 ،

3

این مقیاس یکی از پر استفادهترین ابزارها برای

با توجه به اهمیت مسئله نوجوانی و مسائل

تشخیص اضطراب اجتماعی است که مطالعات زیادی بر

روانشناختی نوجوانان ،هدف پژوهش حاضر این است که

روی آن انجام شده است (الجرسا .)1999 ،4این مقیاس

با ایجاد رابطه درمانی مناسب در جلسات روایتدرمانی

شامل  18گویه است که براساس مقیاس اضطراب اجتماعی

گروهی و استفاده از روشها و تکنیکهای توصیه شده در

برای کودکان 5تهیه گردیده است .نتیجه تحلیل عاملی روی

این رویکرد ،به این سوال پاسخ داده شود که آیا روایت

این  18گویه استخراج  3عامل بوده است -1 :ترس از

درمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان تأثیر

ارزیابی منفی توسط همساالن ،6شامل  8گویه است که ترس

دارد؟

و نگرانی نوجوانان را از ارزیابی منفی همساالن ،ارزیابی
میکند -2 .اجتناب و اندوه اجتماعی در موقعیتهای

روش تحقیق

جدید ،7که شامل  6گویه است که اجتناب و اندوه اجتماعی

این مطالعه از نوع پژوهشهای نیمهتجربی ،با طرح

نوجوانان را در موقعیتهای اجتماعی ارزیابی میکند-3 .

پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .در این پژوهش

اجتناب و اندوه عمومی ،8که شامل  4گویه است و اندوه و

جامعه مورد مطالعه تمامی نوجوانان مطالعه کننده در

ناراحتیهای عمومی را ارزیابی میکند (الجرسا ،داندز،

کتابخانه مصلی امام خمینی ،شهر تبریز بودند که حاضر به

ویک ،شاوو استون.)1998 ،9

همکاری بودند .تعداد  24نفر که باالترین نمره را در ارزیابی

1.

6

2.

7.

). FNE (Fear of Negative Evaluation
SAD- NEW(Social Avoidance and Distress in New
)situations
)8. SAD- Genera (Social Avoidance and Distress Genera
9 . LaGerca, Dandes, Wick, Shaw & Stone

Kozlowska & Khan
Lopes, Goncalves, Machado, Sinai, Bento & Salgado
)3 .SASA(Social Anxiety scale for Adolescents
4
. La Greca
)5 . SASC (Social Anxiety scale for children
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این مقیاس بهصورت مدرج پنج درجهای (کامالً شبیه من=

نمودنـد .آنـان پایـایی ایـن مقیـاس را بـه روش بازآزمایی

 ، 5تا کامال متفاوت از من =  )1میباشد .نمرههای باال در

با فواصل زمانی از یـک تـا چهـار هفتـه 0/88گزارش

این مقیاس حاکی از اضطراب اجتماعی باالتر است.

کردند .افزون بر آن میزان همسانی درونـی مقیـاس را
بهکمک ضریبآلفا برای زیرمقیاسهای SAD-،FNE

ساختار سه عاملی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان

 Newو  SAD - Generalبه ترتیـــب برابـــر

در تحقیقات مختلف مورد تأئید قرار گرفته است (الجرسا

بـــا 0/74 ،0/84،و  0/77گزارش کردنـد.

و لوپز ،1998 ،1الجرسا و همکاران ،1998 ،ورنبرگ،
ابوندر ،ایول و بیری.)1992 ،2

طرح درماني

پایایی مقیاس نیز در تحقیقات مختلف به روش

طرح درمانی با اقتباس از برنامه درمان وایت و اپستون

بازآزمایی دامنهای از  ٪54تا  ٪75برای یک فاصله زمانی

نوشته شده است .شرح مختصر جلسات در زیر آمده است:

 8هفتهای (الجرسا و همکاران )1998 ،و از  0/47تا 0/75
جلسه اول بصورت مقدماتي :آشنایی اعضای گروه با

برای یک فاصله زمانی  6ماهه (ورنبرگ و همکاران)1992 ،

یکدیگر /تعیین اهداف و قوانین گروه /تعیین تعداد جلسات

گزارش شده است.

و طول مدت زمان جلسات /بیان اصول روایت درمانی/
روایی سازهای این مقیاس نیز در چندین مطالعه مختلف

تشویق اعضاء برای توصیف داستانهای مسلط و روایت

مطلوب گزارش شده است .الجرسا و لوپز ( )1998دریافتند

زندگی خود .جلسه دوم با موضوع داستان زندگي :آغاز

نوجوانانی که نمره باالیی در مقیاس  SAS-Sکسب نموده

برون سازی /بررسی روایت های غالب/مشخص سازی

بودند ،خود ادراکی پایینی از پذیرش همساالن گزارش کرده

داستان اشباع از مشکل /آغاز اکتشاف استعاره خود

بودند .به عالوه ایندربیتزن ،والترز و بوکواسی)1997(3

(چگونگی ساخت داستانها) /بررسی نفوذ مشکل بر فرد و

دریافتند که نوجوانان طرد شده و ستیزهجو سطح باالیی از

بالعکس .جلسه سوم با موضوع رویدادهای مهم زندگي:

اضطراب اجتماعی نسبت به نوجوانان بهنجار گزارش کرده

دستیابی به اصول حاکم بر داستان گویی افراد /بررسی

بودند .بر اساس گزارش پژوهشی گینزبرگ ،الجرسا و

استعاره های افراد/دیدن داستان از منظری دیگر .جلسه

سیلورمن )1998( 4نوجوانانی که فوبیای اجتماعی داشتن،

چهارم با موضوع ساخت شكني :نام گذاری مشکل /

نسبت به نوجوانان با اختالل اضطرابی دیگر نمرات باالتری

ساخت شکنی (از قدرت انداختن مشکل) /راهبردهای

را در مقیاس  SAS-Sکسب نمودند.

مشکل /بحث گروهی راجع به نگرش نسبت به مشکل.

اسـتوار و رضـویه ( ،)1382ســاختار ســه عــاملی

جلسه پنجم با موضوع ابتكارات :به چالش کشاندن اعضاء

ایــن مقیــاس را روی نمونــه ای از نوجوانان ایرانی تأیید

(بحث گروهی درمورد پسخوراند جلسات قبلی) /تعیین

1

. La Greca & Lopez
. Vernberg, Abwender, Ewell & Beery
3. Inderbitzen, Walters & Bukowski
4 . Ginsberg, La Greca & Silver man
2
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عواطف مثبت و منفی موثر در داستانها /بررسی چالش های

موضوع جمع بندی :بحث گروهی درباره تغییرات ایجاد

بزرگ زندگی /دادن تکلیف خانگی در مورد جمع آوری

شده در افراد به واسطه شرکت در جلسات /بررسی شواهد

مجموعه عکس و مطالب مرتبط با موضوع مورد عالقه فرد.

مربوط به تغییر در گروه /اجرای مجدد پرسشنامه های

جلسه ششم با موضوع پيامدهای بي همتا :بررسی تکلیف

مذکور.

جلسه قبل /بررسی پیامدهای منحصر به فرد  /بررسی

یافتهها

معایب خود /به کارگیری عناصر جدید در روایت ها/
بررسی اولویت ها  ،آرزوها  ،اهداف و افراد مهم در زندگی/

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  ،SPSSو

نکاتی در خصوص نیرو دهندگان مشکل /ایفای نقش/

آزمونهای تحلیل کواریانس یکطرفه استفاده شد .نتایج

توضیح تمرین جمالت ناتمام .جلسه هفتم با موضوع

حاصل از آمار توصیفی این تحقیق به تفکیک گروههای

بازسازی و بازگویي روایت زندگي :تکیه بر نکات قوت

آزمایشی و کنترل و پیشآزمون و پسآزمون در جدول 1

مراجع /تحلیل ارتباط روایت جدید با زندگی فرد /جریان

آمده است .براساس نتایج مندرج در این جدول ،میانگین

بخشیدن به روایت جدید /مشخص کردن نکته بحرانی /بیان

نمرات پیشآزمون گروه آزمایش در اضطراب اجتماعی

داستان هایی از تصورات شخصی در مورد رویدادهای

برابر  218/20میباشد .میانگین نمرات پسآزمون گروه

زندگی .جلسه هشتم با موضوع بازنویسي داستان زندگي:

آزمایش در اضطراب اجتماعی برابر  173/40است .همچنین

بررسی داستان های تازه فرد /پیش بینی مشکالت احتمالی/

بر اساس نتایج جدول فوق ،میانگین نمرات پیشآزمون

بحث گروهی و بررسی احساسات فرد /بازنویسی روایت

گروه کنترل در اضطراب اجتماعی برابر  189/40و میانگین

زندگی از گذشته تا حال .جلسه نهم با موضوع ایجاد

نمرات پسآزمون گروه کنترل در اضطراب اجتماعی برابر

روایت جدید :بازنویسی روایت زندگی درباره حال و

 189/40میباشد.

آینده /دادن عنوان جدید به روایت زندگی /ویرایش نهایی
روایت جدید /ایفای نقش در داستان جدید .جلسه دهم با
جدول  .1نتایج آمار توصيفي
گروه

متغیر

آزمایشی

اضطراب اجتماعی

کنترل

اضطراب اجتماعی

آماره

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

پیشآزمون

12

218/20

9/10

208

234

پسآزمون

12

173/40

15/09

150

197

پیشآزمون

12

189/40

14/84

160

207

پسآزمون

12

189/40

14/84

160

207

آزمون فرضيه پژوهش
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برای آزمون این فرضیه از روش تحلیل کوواریانس یک-

فرضیة پژوهش بیان میکند که «روایت درمانی گروهی

طرفه استفاده میکنیم.

بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز تأثیر دارد».

جدول .2نتایج آزمون تحليل کوواریانس یکطرفه برای آزمون فرضيه پژوهش
مجذور

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

مقدار احتمال

مدل اصالح شده

4512/28

2

2256/14

14/76

0/000

0/635

عرض از مبدا

700/99

1

700/99

4/59

0/047

0/212

همپراش

1913/08

1

1913/08

12/51

0/003

0/424

گروه

4341/12

1

4341/12

28/40

0/000

0/626

خطا

2598/92

17

152/88

کل

813524

20

کل اصالح شده

7111/20

19

اتا

با توجه به جدول  2مشاهده میشود که مقدار آماره-

فرضیه پژوهش در مورد اثربخشی روایتدرمانی

ی  Fبرای متغیر مستقل (گروه) برابر  28/40و مقدار

گروهی اضطراب اجتماعی در نوجوانان در مرحله

احتمال آن تقریباً برابر صفر است .چون مقدار احتمال

پسآزمون بود .نتایج پژوهش نشان داد که روایتدرمانی

کمتر از  0/05میباشد .لذا تفاوت معنیداری در میزان

گروهی به طور معناداری موجب کاهش اضطراب

اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز در گروههای

اجتماعی در نوجوانان در پسآزمون میشود .اگر چه

آزمایشی و کنترل وجود دارد .به عبارت دیگر

موضوع این پژوهش عیناً در تحقیقات دیگر بررسی نشده

روایتدرمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی

است ،اما به نوعی دیگر در پژوهشهای پیشین آمده؛

نوجوانان شهر تبریز تأثیر معناداری دارد .همچنین مقدار

بنابراین میتوان گفت ،نتایج این پژوهش با نتایج

مجذور اتا برای متغیر گروه نشان دهندة این است که

تحقیقات ،نظیری ،قادری و زارع ( ،)1389نریمانی،

 62/6درصد تغییرات نمرات گروه آزمایش در متغیر

عباسی ،بگیان و بخشی ( ،)1393شاپیرو و راس

1

اضطراب اجتماعی (تفاوت گروهها در پسآزمون) ناشی

( ،)2006کوزلوسکا و خان ،)2011( 2لوپز ،گانچالویز،

از اجرای روایتدرمانی گروهی میباشد؛ لذا فرضیه

ماچادو ،سینایی ،بنتو و سالگادو ،)2014( 3مبنی بر

پژوهش پذیرفته میشود .لذا میتوان گفت روایتدرمانی

اثربخشی شیوه روایتدرمانی همسو است .در تبیین نتایج

گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز

این پژوهش میتوان گفت با توجه به این اصل که هدف

تأثیر دارد.

اصلی روایتدرمانی ،توجه دادن افراد به باورهای
ناکارآمد و تغییر آنها ،برونی کردن و از توان انداختن

بحث و نتيجهگيری

مشکل ،ایجاد نگاه بیرونی به مشکل از زوایای مختلف و
.Shipiro & Ross
Kozlowska & Khan

1

Lopes, Goncalves, Machado, Sinai, Bento & Salgado

2.
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-

در نتیجه خلق تفسیری دگرگون و تألیفی دوباره برای

بنجامین ،جمیز ،سادوک؛ ویرجینیا آلکوت ،سادوک و

روایت داستان زندگی است؛ لذا افراد با کمک

پدرو ،روئیز .)1395( .خالصه روان پزشكي .ترجمه،

روایتدرمانی میتوانند دیدگاهی تازه به واقعیات پیدا

فرزین رضاعی ،تهران :انتشارات ارجمند.
-

کنند .نهایتاً اینکه یافتههای پژوهش حاضر از نقش

رضاعی ،فرزین .فخرایی ،علی .فرمند ،آتوسا .نیلوفری،
علی .هاشمیآذر ،ژانت .و شاملو ،فرهاد .)1393( .راهنمای

روایتدرمانی بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی در

تشخيصي و آماری اختاللهای رواني ( .)DSM-5تهران،

نوجوانان خبر داده و این درمان را به عنوان به یکی از

انتشارات :ارجمند.

انواع درمانهایی که میتواند به افراد کمک کند تا به

-

تجارب ناتمام خویش ،کلیت و معنای خاص ببخشند،

کار ،آلن .)1384( .خانواده درماني مفاهيم ،فرآیندها و
تمریناتي برای زوج درماني) .ترجمه :غالمرضا تبریزی.

معرفی میکند .از جمله محدودیتهای پژوهش ،عدم

تهران :انتشارات مرندیز.

آشنا بودن افراد نمونه با رویکرد روایت درمانی و

-

همچنین مقاومت در بیان روایات در گروه مورد اشاره

مرادی ،اعظم و غالمی رنانی ،فاطمه .)1385( .درمان
هراس اجتماعي .تازههای رواندرمانی41 .و.118-130، 42

بود .بنابراین پیشنهاد میشود که تأثیرگذاری رویکرد

-

روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی سایرگروه ها مورد

مســعود نیــا ،ابــراهیم )1388( .بررسي رابطه بين
عــزتنفــس و اضــطراب اجتمــاعي در

بررسی قرار گیرد .همچنین از آنجا که روایت درمانی ،بر

دانشــجویان دوره کارشناسي .ماهنامه علمی  -پژوهشی

کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان تأثیر داشت ،لذا

دانشگاه شاهد .دوره  ،3شماره .26-11 ،37

توصیه میشود از این آموزش ،که موجب کاهش

-

نریمانی ،محمد .عباسی ،مسلم .بگیان کوله مرز،

اضطراب اجتماعی میشود ،برای دانش آموزان مورد

محمدجواد .و بخشی ،مجتبی .)1393( .مقایسه اثربخشي

استفاده قرار گیرد.

دو رویكرد آموزش مبتني بر پذیرش و تعهد ( )ACTو
روایت درماني گروهي بر تعدیل طرحوارههای ناسازگار
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Abstract
In recent years, the attention of clinical psychologists has increased in research into the causes, nature,
and treatment of social anxiety in adolescents. This study aimed to investigate the effectiveness of group narrative
therapy on social anxiety in adolescents in tabriz. The present study was a quasi-experimental study with pre-test
and post-test with control group. The sample consisted of 24 subjects (12 girls and 12 boys) who were selected
through convenience sampling and randomly assigned to two groups of 12 (experimental and control). The social
anxiety scale of adolescents was used to collect data. First, all the samples responded to the questionnaire. Then,
group therapy was performed on the experimental group in 10 sessions, and finally, the post-test was taken from
the experimental and control group. Data were analyzed by spss software and one-way covariance analysis. The
findings of this study showed that the group therapy group's narrative therapy sessions reduced the social anxiety
of adolescents in the experimental group compared to the control group (p <0.05). The results of this study indicate
that group therapy has a significant effect on social anxiety in adolescents (p <0.05).
Key words: Social anxiety, narrative therapy, adolescence.
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