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Introduction: Social anxiety is one of the most common mental disorder among ado-
lescents. Recent developments in the treatment of anxiety disorders  have been attention 
bias modification (ABM). The aim of this study was to determine effectiveness of ABM 
using computerized attention training in reducing social anxiety and attentional bias in 
adolescents.
Methods: In this study, we used an experimental pretest and posttest design with control 
group. Thirty-two high social anxious adolescent girls and boys aged 12–17 years, who 
met all inclusion criteria to be enrolled in the study were selected by using the multi-
stage cluster random sampling method and then randomly divided into two 16-participat 
groups: attention training group (ATG, N=16) and control group (CG, N=16). In ATG, the 
participants performed computerized attention training using modified dot-probe task de-
signed to facilitate attentional disengagement from disgusted faces or a control dot-probe 
task group. In control group, the participants conducted the unmodified dot-probe task.  
Results: After eight, twice-weekly computer sessions of training, the participants in the 
attention-training group compared to the control group, showed a significant decrease 
in attentional bias for disgusted faces and self-reported of social anxiety from pre- to 
post-assessment. 
Conclusion: The results support cognitive models of social anxiety and causal role of at-
tentional bias in development and maintenance of social anxiety. The finding of the cur-
rent research clearly indicate that use of computerized attention training procedures can 
be a promising alternative or complementary intervention in treatment of social anxiety. doi.org/10.30699/icss.21.2.108
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مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از شایع ترین اختالالت روانی در نوجوانان است. تحول اخیر در زمینه درمان اختالالت 

اضطرابی اصالح سوگیری توجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی اصالح سوگیری توجه با استفاده از آموزش توجه 

رایانه ای درکاهش اضطراب اجتماعی و سوگیری توجه در نوجوانان مضطرب اجتماعی بود. 

روش کار: از یک طرح آزمایشی پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل در این مطالعه استفاده شد. 32 نوجوان دختر 

و پسر 12 تا 17 سال که اضطراب اجتماعی باالیی داشتند با دارا بودن تمام شرایط الزم برای ورود به مطالعه با روش 

نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه 16 نفره آموزش توجه 

و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایش توجه آزمودنی ها آموزش توجه رایانه ای را با استفاده از تکلیف اصالح شده دات 

پروب به منظور تسهیل بازگیری توجهی از چهره های متنفر انجام  دادند و گروه کنترل تکلیف غیر اصالح شده دات پروب 

را انجام دادند. 

یافته ها: پس از 8 جلسه آموزش رایانه ای به صورت دو بار در هفته، آزمودنی های گروه آموزش توجه در مقایسه با گروه 

کنترل، در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، کاهش معناداری را در سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی متنفر و 

نمره اضطراب اجتماعی نشان دادند. 

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در تایید نظریات شناختی اضطراب اجتماعی و نقش علیتی سوگیری توجه در ایجاد و 

تداوم اضطراب اجتماعی است. نتایج پژوهش حاضر به روشنی نشان می دهد که استفاده از فرآیند  های رایانه ای آموزش 

توجه می تواند نویدبخش مداخله ای جایگزین یا مکمل در درمان اضطراب اجتماعی باشد.
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مقدمه
موقعیت هاي  از  پیوسته  و  آشکار  ترس  به  اجتماعي  اضطراب  اختالل 
باور فرد ناشي مي شود که  از این  اجتماعي یا عملکردي اشاره دارد و 
تحقیرآمیزي عمل خواهد  یا  به طرز خجالت آور  موقعیت ها  این  در  او 
کرد )1(. اختالل اضطراب اجتماعی اختاللی شایع و ناتوان کننده است. 
اضطراب اجتماعی یکی از سه اختالل شایع تشخیصی در دروه کودکی 

اضطراب  تحولی  الگوی  بررسی  به  که  مطالعاتی   .)2( است  نوجوانی  و 
تاکید کرده اند که در  اجتماعی در نوجوانان دختر و پسر پرداخته اند، 
افزایش  فزاینده ای  طور  به  اجتماعی  اضطراب  تجربه  نوجوانی  دوره 
می یابد. برخی از مطالعات، اوایل دوره نوجوانی )12 تا 13 سالگی( را 
دوره ظهور دل مشغولی های مضطرب کننده دانسته اند )3(. نظریه های 
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شناختی اضطراب بیان می دارند که سوگیری های در پردازش اطالعات 
نقش اساسی در علت شناسی و تداوم اختالالت هیجانی بازی می کنند 
نشانه های  می باشند،  اجتماعی  اضطراب  دارای  که  کسانی  برای   .)4(
تهدید شامل: تظاهرات هیجانی چهره تهدیدکننده که بیانگر خشم یا 
نفرت است و یا کلماتی که داللت بر تهدید اجتماعی دارند )برای مثال 
تحقیر( می باشد. یکی از ابزارهای سنجش سوگیری توجه تکلیف دات 
اجتماعی  اضطراب  که  کسانی  پروب  دات  تکلیف  در  می باشد.  پروب 
اجتماعی  تهدید کننده  نشانه های  جایگزین  که  کاوش هایی  به  دارند 
می شوند سریع تر از کاوش هایی پاسخ می دهند که جایگزین نشانه های 
به  نسبت  توجه  سوگیری  افرادی  چنین  نتیجه  در  و  می شوند  خنثی 
تهدید را نشان می دهند که در افراد گروه کنترل غیر مضطرب وجود 
ندارد )5، 6(. مطالعات متعددی نشان داده اند که اضطراب بالینی زمانی 
یا  کرده  پیدا  کاهش  توجه  سوگیری های  شود  درمان  موفقیت  با  که 
حتی ناپدید می شوند )7(. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه درمان 
موفقیت آمیز اضطراب اجتماعی منجر به بهنجارسازی سوگیری توجه به 
تهدید می شود )8(. این یافته همسو با دیدگاهی است که بیان می دارد 
با تهدید نقشی محوری در  به اطالعات مرتبط  سوگیری توجه نسبت 
بالینی مطالعات متعدد نشان  تداوم اضطراب اجتماعی دارد. در سطح 
داده اند که سوگیری توجه به محرک های تهدیدکننده را می توان تغییر 
داد و این تغییر دارای منافع شناختی و رفتاری است )9، 10(. سوگیری 
مداخالت  طریق  از  هم  و  درمانی  دارو  طریق  از  هم  می توان  را  توجه 
اثر  به نظر می رسد مداخالت دارویی اساساً  روان شناختی اصالح کرد. 
خودشان را از طریق عصبی با تاثیرگذاری روی سامانه ارزیابی محرک ها 
در آمیگدال اعمال می کنند، در حالی   که مداخالت روان شناختی توجه 
را با تغییر در فعالیت قشر پیش پیشانی جانبی تحت تاثیر قرار می دهند 
)9(. مطالعات منحصر به فردی که به بررسی اثر رفتار درمانی  شناختی 
کارکردهای  روی  بر   (Cognitive behavior therapy (CBT))

توجهی در اختالالت اضطرابی پرداخته اند به این نتیجه رسیده اند که 
درمان  از  قبل  در  که  منفی  توجهی  سوگیری  شناختی  درمانی  رفتار 
وجود دارد را کاهش می دهد )11(. اما پیچیدگی و تنوع در CBT باعث 
ایجاد محدودیت در به کارگیری آن در شرایط کنترل  شده آزمایشگاهی 
می شود )12(. تحول اخیر در زمینه درمان اختالالت اضطرابی اصالح 
است.   (Attention bias modification (ABM)) توجه  سوگیری 
ABM ریشه در الگوهای اخیر اضطراب دارد و بر پایه داده های آزمایشی 

مانند  مختلف  شرایط  در  تهدید  به  مرتبط  سوگیری های  خصوص  در 
اضطراب اجتماعی است. این درمان از برنامه های رایانه ای آموزش توجه 
در جهت اصالح الگوهای توجهی سوگیردار در بیماران مضطرب استفاده 

می کند )4(. مداخالت آموزش توجه دارای شواهد اولیه ای هستند که 
مطالعات   .)13( است  اضطراب  درمان  در  آنها  کارآمدی  دهنده  نشان 
در  هیجانی  توجه  مقادیر  روی  توجه  آموزش  تکالیف  اثرات  متعددی 
جمعیت بالینی و سالم را مورد ارزیابی قرار داده اند )9(. آموزش توجه 
در کاهش اضطراب بسیار موثر و موفق بوده است. برای مثال 50 درصد 
آزمودنی هایی که آموزش توجه دور از تهدید دریافت کرده بودند بعد از 
اجرای آموزش دیگر مالک های تشخیص اختالالت اضطراب را نداشتند 
این که به کارگیری  بر  افزایشی وجود دارد مبنی  به  )14(. شواهد رو 
اجتناب  )آموزش  مثبت  توجهی  سوگیری  ایجاد  برای  تکالیفی  چنین 
بیماری می گردد )7،  بهبود عالئم  باعث  بالینی  از تهدید( در جمعیت 
تا  15-18(. تردید در مورد تعمیم پذیری و تداوم چنین آموزش هایی 
اندازه ای توسط شواهد اولیه ای که نشان داده اند اثرات سودمند آنها بر 
روی عالئم اضطراب تقریباً 4 ماه پس از آموزش نیز ادامه دارد )18( 
اثربخشی اصالح  در مورد اضطراب اجتماعی، De Voogd و همکاران 
کاهش  در  دیداری  تکلیف جستجوی  از  استفاده  با  را  توجه  سوگیری 
پژوهش  نتایج  دادند.  قرار  بررسی  مورد  نوجوانان  اجتماعی  اضطراب 
در   ABM گروه  توجه  آموزش  جلسه  دو  از  پس  که  داد  نشان  آنان 
مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری را در سوگیری توجه نسبت به 
 Sportel .)19( اطالعات منفی و اضطراب اجتماعی خود گزارش دادند
و همکاران به مقایسه اثربخشی 20 جلسه ارائه اینترنتی اصالح سوگیری 
جلسه   10 و   (Cognitive bias modification (CBM)) شناختی 
CBT بر کاهش اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان نوجوانان 13-15 

سال پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو شیوه CBM و 
 .)20( گردیدند  نوجوانان  در  اجتماعی  اضطراب  کاهش  موجب   CBT

Boettcher و همکاران با ارائه اینترنتی اصالح سوگیری توجه با استفاده 

از الگوی دات پروب به مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزش توجهی مثبت 
و منفی در آزمودنی های دارای اختالل اضطراب اجتماعی پرداختند. 
نتایج آنان نشان داد که میزان اضطراب اجتماعی در دو حالت آموزش 
توجهی مثبت و منفی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادری کاهش 
پیدا کرده است )Heeren .)21 و همکاران برنامه آموزش توجهی را با 
استفاده از چهره های هیجانی خشمگین در دو حالت توجه به محرک 
اختالل  دارای  آزمودنی های  روی  بر  مثبت  محرک  به  توجه  و  تهدید 
اضطراب اجتماعی فراگیر اجرا کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که 
در شرایط آموزش توجهی مثبت در مقایسه با تهدید و کنترل، میزان 
به  اضطراب  فیزیولوژیکی  و  رفتاری  های  مقیاس  و  اجتماعی  اضطراب 
 Ollendick و Cowart .)22( طور معناداری کاهش پیدا کرده است
تشخیص  با  کودک  دو  در  توجه  آموزش  تکنیک  اثربخشی  بررسی  به 
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اختالل اضطراب اجتماعی پرداختند و نشان دادند که پس از 10 جلسه 
معناداری  طور  به  آزمودنی ها  اجتماعی  اضطراب  میزان  توجه  آموزش 
اثربخشی  بررسی  به  Amir و همکاران  پیدا کرده است )23(.  کاهش 
اجتماعی  اضطراب  اختالل  دارای  آزمودنی های  در  توجه  اصالح  برنامه 
برنامه اصالح توجه  این پژوهش نشان داد که  نتایج  فراگیر پرداختند. 
همکارانش  و   Li  .)24( است  تاثیرگذار  اجتماعی  اضطراب  کاهش  در 
نشان دادند که 7 روز آموزش توجه به سمت چهره های مثبت موجب 
این  همچنین  است.  شده  منفی  چهره های  به  توجه  سوگیری  کاهش 
آموزش موجب کاهش ترس خودگزارشی از تعامالت اجتماعی گردید 
)Amir .)25 و همکاران افراد دارای ترس اجتماعی را در یک جلسه 
آموزش دادند که به چهره های خنثی توجه کنند و نتایج این پژوهش 
حاکی از کاهش اضطراب در این افراد و بهبود عملکرد بیانی در آنها بود 
)Schmidt .)26 و همکاران دریافتند که آموزش توجه افراد مبتال به 
ترس اجتماعی به توجه چهره های خنثی باعث کاهش معنادار اضطراب 

اجتماعی و اضطراب خصلتی در مقایسه با گروه کنترل گردیده است. 
کارگیری  به  در  شده  اشاره  محدودیت های  و  مشکالت  به  توجه  با 
اختالل  برای  دارودرمانی  و   CBT مانند  متداول  درمانی  روش های 
در حوزه سالمت  نگران کننده  و  شایع  اختاللی  که  اجتماعی  اضطراب 
روان دوران نوجوانی است و با عنایت به اینکه تکنیک اصالح سوگیری 
توجه شیوه ای نوین در درمان اختالالت اضطرابی است و در ایران ابزار و 
پژوهش های مشابهی در این خصوص وجود نداشته و در مقایسه با ادبیات 
پژوهشی بزرگساالن در جهان نیز مطالعات کمی در این خصوص روی 
نوجوانان صورت گرفته است. لذا مطالعه حاضر با به کارگیری پروتکل 
رایانه ای آموزش توجه به عنوان یک مداخله درمانی به اثربخشی آن در 
اصالح سوگیری توجه و کاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان  پرداخت.

روش کار
این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی بود و از روش تجربی با طرح پیش 
آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل برای پاسخگویی به فرضیات استفاده 
نمود. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر 12 
تا 17 سال مدارس شهرستان دلیجان در سـال تحـصیلي 97-96 بود. 
این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: در مرحله اول برای غربال گری، 
خوشه اي  تصادفی  نمونه گیري  روش  از  استفاده  با  اجتماعی  اضطراب 
چند مرحله ای مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان در بین دانش آموزان 
اجتماعی  اضطراب  اختالل  دارای  نوجوانان  دوم  مرحله  در  شد.  توزیع 
نیمه  بالینی  مصاحبه  یک  اجرای  با  و  مقیاس  این  نمره هاي  اساس  بر 
اساس  بر  اجتماعی  اضطراب  اختالل  بودن  دارا  جهت  از  ساختاریافته 

مغزی،  مشکالت  بینایي،  مشکالت  وجود  عدم  و   DSM-5 معیارهای 
مصرف دارو، دریافت CBT، سوءمصرف مواد، اختالل افسردگی اساسی، 
دیستایمی، اختالل دوقطبی و پیش فعالی/کمبود توجه مورد غربال گری 
مقررات  و  قوانین  کلیه  رعایت  با  و  داوطلبانه  صورت  به  و  گرفته  قرار 
آموزش و پرورش انتخاب شدند. نمونه نهایی شامل 32 نوجوان دانش 
آموز )12 تا 17 سال( دختر و پسر بودند که به شیوه تصادفي در دو 
گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 16 نفر( قرار گرفتند. روش آموزش 
در  توجه  سوگیری  دستکاری  جهت  مستقل  متغیر  عنوان  به  توجهی 
گروه آزمایش به مدت 4 هفته هر هفته 2 جلسه اعمال شد و میزان 
گوش به زنگی توجه به تهدید و اضطراب اجتماعی به عنوان متغیرهای 
آزمون  پیش  آزمودنی ها،  حضور  شدن  نهایی  از  پس  هستند.  وابسته 
سطح  تعیین  منظور  به  نوجوانان  اجتماعی  اضطراب  مقیاس  شامل: 
اضطراب اجتماعی پایه و تکلیف اصالح شده دات پروب تصویری جهت 
از اجرای  انجام گرفت. پیش آزمون قبل  پایه  سنجش سوگیری توجه 
انجام  توجه  آموزش  از  پس  هفته  چهار  آزمون  پس  و  توجه  آموزش 
گرفت. پروتکل رایانه ای آموزش توجه و تکلیف اصالح شده دات پروب 
اینتل  پردازشگر  با   Fujitsu لپ تاپ  رایانه  یک  از  استفاده  با  تصویری 
5 هسته ای و نمایشگر 15/6 اینچی اجرا گردید. آزمودني ها به فاصله 
و  خالي  کادر  تکلیف،  شروع  در  گرفتند.  قرار  رایانه،  از  سانتي متر   50
از  بعد  شوند.  مي  ارائه  ثانیه  هزارم  مدت 500  براي   )+( تثبیت  نقطه 
این مرحله، دو چهره در چپ و راست نقطه تثبیت صفحه نمایش براي 
مدت 500 هزارم ثانیه ارائه مي گردند سپس نقطه اي جانشین یکي از 
چهره ها مي گردد وظیفه آزمودنی این است که در ابتدای هر کوشش 
به نقطه تثبیت نگاه کند و در مراحل بعدی به محض دیدن نقطه، به 
طور دقیق و سریع با فشار دادن کلیدهاي جهت نما بر روي صفحه کلید 
رایانه، جهت نقطه ظاهر شده )چپ یا راست( را مشخص کند و بر این 
اساس، زمان واکنش آزمودني تا یک هزارم ثانیه توسط رایانه ثبت مي 
گردد. جهت آشنایی آزمودنی 10 کوشش تمرینی خنثی_ خنثی نیز با 
تکالیف ارائه شد. کوشش هایی که در آنها آزمودنی ها جهت نقطه ارائه 
شده را اشتباه تعیین کرده بودند به عنوان خطا در نظر گرفته شده و از 

تحلیل حذف شدند.
 Social anxiety scale( نوجوانان  اجتماعی  اضطراب  مقیاس 
نگرانی ها،  است که  for adolescents (SASA)A(: شامل 28 گویه 

اجتماعی  موقعیت های  در  را  نوجوانان  اجتنابی  رفتارهای  و  ترس ها 
مختلف، مانند تعامل با دوستان و تعامل در مدرسه اندازه گیری می کند. 
از  بیم و ترس  زیر مقیاس  سوال ها در یک مقیاس 5 درجه ای در دو 
که  این هستم  نگران  )مثاًل:  گویه  )بعد شناختی( 15  منفی  ارزشیابی 
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همساالن مرا دوست نداشته باشند( و در زیر مقیاس تنش و بازداری 
در برخورد اجتماعی )بعد رفتاری( 13 گویه )مثاًل: در گروه همساالن 
ناآشنا، ترجیح مي دهم شنونده باشم تا گوینده( نمره گذاری می شوند. 
انتظار  و  نگرانی ها  ترس ها،  منفی  ارزشیابی  از  ترس  و  بیم  زیرمقیاس 
اندازه گیری می کند.  را  از طریق همساالن  ارزیابی های منفی احتمالی 
زیر مقیاس تنش و بازداری در برخورد اجتماعی نیز تنش/تنش زدایی، 
اجتماعی  موقعیت های  با  مواجهه  برای  آمادگی  و  بازداری  یا  صحبت 
مختلف مانند برخورد با افراد آشنا و ناآشنا، همساالن غیر هم جنس و 
شرکت در بحث های کالسی را اندازه گیری می کند. همسانی درونی این 
زیر مقیاس ها در مطالعات مختلف تایید شده است )27(. نتایج تحلیل 
عاملی خدایی و همکاران با هدف بررسی روایی عاملی SASA نشان 
داد که ساختار دو عاملی برازش خوبی با داده ها دارد )27(. ضرایب آلفا 
برای زیر مقیاس های بیم و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در 
برخورد اجتماعی و نمره کل اضطراب اجتماعی به ترتیب برابر با 0/84، 

0/68 و 0/86 به دست آمد.
 Pictorial version تصویری  پروب  دات  شده  اصالح  تکلیف 
شده  اصالح  نسخه  تکلیف  این   :of Modified Dot-probe Task

تکلیف اصلي است که توسط MacLeod و همکاران برای بررسی انتقال 
روان شناسي  الگوي  اساس  بر  توجه  سوگیری  و سنجش  بینایی  توجه 
از  به جاي کلمات  این تکلیف  ارائه گردید )28(. در  تجربي_ شناختي 
چهره های هیجانی متنفر و خنثی استفاده شد. به کارگیری چهره متنفر 
ابتدا اینکه شواهد علمی وجود دارد  به دالیل متعددی صورت گرفت. 
هیجانی  چهره  یک  مانند  نفرت  با  مرتبط  محرک های  اینکه  بر  مبنی 
متنفر نواحی مغزی را فعال می سازد که این نواحی در پردازش سایر 
متنفر  چهره   .)29( دارند  نقش  نیز  ترس  مانند  هیجانی  محرک های 
منتقل کننده پیام بیزاری و طرد شدن است که نگرانی اصلی افراد دارای 
اضطراب اجتماعی است و نسبت به سایر هیجان ها، افراد دارای اضطراب 
در  همچنین  دارند.  آن  به  بیشتری  آن حساسیت  به  نسبت  اجتماعی 
مقایسه با افراد غیر مضطرب، افراد دارای اضطراب اجتماعی چهره های 
متنفر را در مقایسه با چهره های هیجانی خشمگین، منفی تر درجه بندی 
می کنند )6، 30، 31(. با توجه به اینکه برای افراد مضطرب اجتماعی 
چهره خنثی حالت تهدید کنندگی دارد )30( بنابراین در این پژوهش 
مانند پژوهش های مشابه از تظاهر چهره هیجانی با 40 درصد لبخند 
 4 شامل  نفر   8 )22(. چهره  شد  استفاده  خنثی  چهره  جای  به  بسته 
مرد و 4 زن با استفاده از نرم افزار رایانه ای تولید چهره طراحی شد. این 
نرم افزار بر اساس مدل سازی آماری مجموعه ای از چهره های واقعی بر 
مبنای تنوع قومیتی، سنی و جنسیتی طراحی شده است. برای الگوسازی 

چهره، این نرم افزار بیش از 100 مولفه چهره از جمله اندازه چشم، دهان 
یا لب را قابل تغییر می سازد. این نرم افزار دارای گواهی نامه های معتبر 
از مجامع علمی جهت تحقیقات در زمینه چهره بوده و در پژوهش های 
علمی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است )22(. جهت بررسی پایایی 
نرم افزار  با  تصادفی  صورت  به  چهره ها  این  شده،  ایجاد  چهره های 
پاورپوینت به 120 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور در رشته های 
روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی ارائه شدند و از آنها خواسته شد که 
میزان تهدید کنندگی چهره های هیجانی را در یک مقیاس 7 درجه ای 
طیف لیکرت از 3- )کامال منفی( تا 3+ )کامال مثبت( و صفر )نه مثبت 
و نه منفی( درجه بندی نمایند. پایایی چهره های های هیجانی با استفاده 
برای  و   0/94 متنفر  هیجانی  چهره های  برای  کرونباخ  آلفای  روش  از 
چهره های خنثی 0/95 بدست آمد. همچنین پایایی با استفاده از روش 
بازآزمایی پس از یک هفته درجه بندی مجدد برای چهره های هیجانی 
خنثی  هیجانی  های  چهره  برای  و   )r=0/89،  P>0/0005( متنفر 
)r=0/90، P> 0/0005( به دست آمد. به منظور بررسی روایی افتراقی 
اجتماعی  اضطراب  مقیاس  از  استفاده  با  چهره ای  پروب  دات  تکلیف 
نوجوانان و انجام مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته دو گروه از نوجوانان 
از هم دیگر  نفر(  پایین )15  نفر( و  باال )15  دارای اضطراب اجتماعی 
تحصیالت همتاسازی شدند.  و  نظر جنسیت، سن  از  و  تفکیک شدند 
سپس تکلیف دات پروب چهره ای بر روی هر دو گروه اجرا شد. مقایسه 
میانگین های سوگیری توجه به چهره هیجانی متنفر در دو گروه دارای 
اضطراب اجتماعی باال و پایین با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد 
که بین این دو گروه در سوگیری توجه به چهره هیجانی متنفر تفاوت 
روایی  بیانگر  که   )t)28(=-2/12،  P=0/042( داشت  وجود  معناداری 
افتراقی تکلیف دات پروب چهره ای در ایجاد تفاوت بین دو گروه بود. 
هر جلسه تکلیف شامل 48 کوشش بود که در 32 کوشش آن دو چهره 
هیجانی خنثی و متنفر به مدت 500 هزارم ثانیه ارائه می شد و اهداف 
)نقطه( به صورت مساوی در موقعیت چهره هیجانی خنثی و متنفر قرار 
می گرفت. در 16 کوشش باقی مانده نیز دو چهره هیجانی خنثی ارائه 

می شد. 
Computerized attention- توجه  آموزش  رایانه ای  برنامه 

training program: فرایندهای آموزش توجه، تنظیم و بهنجارسازی 

سوگیری های توجهی را در دو جهت )به سمت و دور از تهدید( مهیا 
استفاده  پروب  دات  اصالح شده  تکلیف  از  توجه  آموزش  در  می کنند. 
می شود که در آن موقعیت هدف به صورت نظام داری به منظور افزایش 
سوگیری  آموزش  نظر  مورد  موقعیت  در  اهداف  شدن  آشکار  میزان 
 4 مدت  به  توجه  آموزش  برنامه  پژوهش  این  در  می شود.  دستکاری 
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جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمره سوگیری توجه به چهره هیجانی متنفر در پیش وپس آزمون گروه آزمایش و کنترل

جدول 2. خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای )پیش آزمون و پس آزمون سوگیری توجه به چهره هیجانی متنفر(

هفته هر هفته 2 جلسه آموزش که در مجموع شامل 8 جلسه آموزش 
توجه بود که به منظور القای سوگیری توجه اجتناب از تهدید )چهره 
هیجانی متنفر( در گروه آزمایشی نوجوانان مضطرب اجتماعی اجرا شد. 
چهره 8 نفر شامل 4 مرد و 4 زن با استفاده از نرم افزار رایانه ای تولید 
چهره طراحی شد. هر جلسه آموزش توجه شامل 160 کوشش بود که 
به مدت 500  متنفر  و  آن دو چهره هیجانی خنثی  در 128 کوشش 
هزارم ثانیه ارائه شد و اهداف )نقطه( با فراوانی بیشتری در 95 درصد 
موارد در موقعیت چهره خنثی قرار گرفتند تا چهره هیجانی متنفر و 
در 32 کوشش باقی مانده نیز دو چهره هیجانی خنثی ارائه شد. فرض 
بر این است که وقوع چنین احتمالی می تواند عملکرد آزمودنی را در 
از  اجتناب  سوگیری  آزمودنی  ضمنی  صورت  به  و  کند  آسان  تکلیف 
یا صدها کوشش  نظام دار ده ها  تکرار  با  به طور تدریجی  را که  تهدید 
القا می شود بیاموزد. هر جلسه آموزش توجه یه طور متوسط 10 دقیقه 
طول می کشید. در گروه کنترل تمام ویژگی ها و شرایط برنامه آموزش 
چهره  حالت  در  نقطه  وقوع  احتمال  اینکه  جز  به  داشت،  وجود  توجه 

خنثی_متنفر برابر است. 

یافته ها
از طریق کم کردن  نمره سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی 
زمان واکنش آزمودنی در حالتی که نقطه همایند با چهره بود از زمان 
نمره  گردید.  محاسبه  بود  چهره  با  ناهمایند  نقطه  که  حالتی  واکنش 

مثبت نشان دهنده گوش بزنگی توجهی نسبت به چهره هیجانی و نمره 
به منظور  از چهره هیجانی است.  اجتناب توجهی  منفی نشان دهنده 
بررسی اثربخشی آموزش توجه بر سوگیری توجه به چهره های هیجانی 
واریانس  تحلیل  از  باال،  اجتماعی  اضطراب  دارای  نوجوانان  در  متنفر 
و  )آزمایش  آن 2 گروه  در  استفاده شد که  اندازه گیری مکرر 2*2  با 
به  توجه  )سوگیری  زمان   2 و  آزمودنی  بین  عامل  عنوان  به  کنترل( 
عامل  عنوان  به  آزمون(  آزمون_ پس  پیش  متنفر:  هیجانی  چهره های 
درون آزمودنی بودند. خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر 
در جدول های 1 و 2 ارایه شده است. نتایج نشان داد که اثر اصلی زمان 
0/73=المبدای   F)1،  30(=10/57،  P=0/003،  Partial η2=0/26(
 P=0/004،  Partial η2=0/24( گروه×زمان  تعاملی  اثر  و  ویلکز( 
،F)1، 30(=9/63 0/75=المبدای ویلکز( معنادار است. سپس اثر اصلی 

معنادار بر اساس اثر تعاملی مورد تحلیل قرار گرفت.
 پیگیری این اثر تعاملی معنادار با استفاده از آزمون t جفت شده نشان داد 
که تفاوت سوگیری توجه نسبت به چهره ها ی هیجانی متنفر پیش آزمون 
و پس آزمون در گروه کنترل معنادار نبود )t)15(=-0/10، P=0/91( در 
حالی که در گروه آزمایش تفاوت سوگیری توجه نسبت به چهره ها ی 
بود  معنادار  معنادار  آزمون  پس  و  آزمون  پیش  در  متنفر  هیجانی 

 .)t)15(=-4/45، P> 0/0005(
آموزش  تکنیک  کارگیری  به  که  است  آن  بیانگر  تحلیل  این  نتایج 
به چهره  نسبت  توجه  تغییر سوگیری  موجب  آزمایش  گروه  در  توجه 

تعدادگروه
انحراف معیارمیانگین

پس ازمونپیش آزمونپس ازمونپیش آزمون

21/3915/4530/6418/95-16آزمایش

13/1123/8416/79-13/97-16کنترل

مجموع منبع واریانس
مجذورات

میانگین 
مجذو ر اتا FPη2درجه آزاديمجذورات

5687/265687/26110/570/0030/26زمان

5181/495181/4919/630/0040/24گروه× زمان

--16140/09538/0030خطا )زمان(
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جدول 3. میانگین و انحراف استاندارد اضطراب اجتماعی پیش و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل

نمودار 1. نمرات پیش آزمون و پس آزمون سوگیری توجه به چهره های هیجانی متنفر درگروه آزمایش و کنترل

جدول4. خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای گروه×زمان )اضطراب اجتماعی: پیش آزمون و پس آزمون(

تعدادگروه
انحراف معیارمیانگین

پس ازمونپیش آزمونپس ازمونپیش آزمون

16106/4492/427/5812/22آزمایش

16104/69101/639/1511/58کنترل

مجموع منبع واریانس
مجذورات

میانگین 
مجذو ر اتا FPη2درجه آزاديمجذورات

1164/511164/51121/950/00010/42زمان

478/51478/5119/020/0050/23گروه× زمان

--1591/4653/0430خطا )زمان(

این   1 نمودار  است.  آزمون شده  پس  در   )M=15/45،  SD=18/95(
نتایج را نشان می دهد.

هیجانی متنفر در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی از حالت اجتنابی 
زنگی  به  به حالت گوش   )M=-21/39،  SD=30/64(آزمون در پیش 
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به منظور بررسی اثربخشی آموزش توجه در کاهش میزان اضطراب اجتماعی 
در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی باال از تحلیل واریانس با اندازه گیری 
مکرر 2*2 استفاده شد. 2 گروه )آزمایش و کنترل( به عنوان عامل بین 

آزمودنی و 2 زمان )اضطراب اجتماعی: پیش آزمون_ پس آزمون( به عنوان 
با  واریانس  نتایج  بودند. جدول های 3 و 4 خالصه  آزمودنی  عامل درون 

اندازه گیری مکرر برای اضطراب اجتماعی نوجوانان را نشان می دهند. 
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 P> 0/0005، Partial η2=0/42( نتایج نشان داد که اثر اصلی زمان
گروه×زمان  تعاملی  اثر  و  ویلکز(  0/57=المبدای   F)113/95=)30و،
0/76=المبدای   F)1،  30(=9/02،P=0/005،  Partial η2=0/23(
تعاملی  اثر  اساس  بر  معنادار  اصلی  اثر  سپس  است.  معنادار  ویلکز( 
استفاده  با  معنادار  تعاملی  اثر  این  پیگیری  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد 
t جفت شده نشان داد که تفاوت اضطراب اجتماعی پیش  از آزمون 

)15(=1/23، P=0/23( آزمون و پس آزمون در گروه کنترل معنادار نبود
t( در حالی که تفاوت اضطراب اجتماعی پیش آزمون و پس آزمون در 
گروه آزمایش معنادار بود )t)15(=5/25، P> 0/0005(. نتایج بیانگر آن 
به  اجتماعی  اضطراب  کاهش  موجب  توجه  آموزش  تکنیک  که  است 
صورت معناداری در گروه آزمایش شده است. نمودار 2 این یافته را 

نشان می دهد.

نمودار 2. اضطراب اجتماعی پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که در گروه آزمایش، آموزش توجه موجب 
تغییر در سوگیری توجه به محرک تهدیدکننده چهره هیجانی متنفر از 
حالت اجتنابی در پیش آزمون به حالت گوش به زنگی در پس آزمون و 
همچنین کاهش عالئم اضطراب اجتماعی در مقایسه با گروه کنترل شده 
است. این یافته بیانگر اثربخشی تکنیک آموزش توجه رایانه ای در اصالح 
سوگیری توجه و کاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان دارای اضطراب 
الگوهای  از  حمایت  جهت  در  پژوهش  این  نتایج  است.  باال  اجتماعی 
سوگیری  معتقدند  که   ،)34-32( است  اجتماعی  اضطراب  شناختی 
توجه به اطالعات تهدیدکننده اجتماعی تاثیر علیتی در تداوم اضطراب 
اجتماعی دارد. این یافته همسو با نتایج پژوهش هایی است که فرضیه 
تاثیر علیتی سوگیری توجه بر اضطراب را مورد تایید قرار داده اند )35-

اضطراب  و  بالینی  اضطراب  که  داده اند  نشان  متعددی  مطالعات   .)38
بهنجارسازی  به  منجر  شوند  درمان  موفقیت  با  که  زمانی  اجتماعی 

سوگیری توجه به تهدید و کاهش یا حتی ناپدید شدن آن می شود )7، 
8(. نتایج این پژوهش در جهت تایید پژوهش های تجربی روبه رشدی 
است که کارآمدی فرایندهای آموزش توجه رایانه ای را در کاهش عالئم 
بالینی بزرگساالن دارای یک اختالل اضطرابی )20-10، 22، 26-24، 
 )50-46  ،23  ،20  ،19  ،12  ،7( نوجوانان  و  کودکان  در  و   )45-39
روی  بر  که  مطالعاتی  یافته  با  پژوهش  این  نتایج  رسانده اند.  اثبات  به 
فرایندهای  اجتماعی در طی  افراد دارای اضطراب  از  نمونه های مشابه 
آموزش توجهی کوتاه مدت )تک جلسه ای( به دست آمده همسو است 
)25، 26(. همچنین نتایج این پژوهش در مورد اثربخشی آموزش توجه 
در کاهش اضطرب اجتماعی نوجوانان با یافته های فیزیولوژیکی به دست 
آمده در مورد اثربخشی آموزش توجه همسو است )51-53(. توضیحات 
متعددی را می توان برای کاهش اضطراب اجتماعی با استفاده از تکنیک 
آموزش توجه در گروه آزمایش در نظر گرفت. مطالعات پیشین نشان 
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اجتماعی  اطالعات  ترجیحاً  اجتماعی  اضطراب  دارای  افراد  که  داده اند 
تهدید  از  توجه  بازگیری  در  ناتوانی   .)54( می کنند  پردازش  را  منفی 
نشخوار  به  اجتماعی  مضطرب  افراد  گرایش  افزایش  باعث  اجتماعی 
افزایش  را  آنها  اضطراب  و  آنها شده  در  منفی  ارزیابی  کردن خاطرات 
می دهد )42، 55(. پردازش چهره های هیجانی ارتباط باالیی با اضطراب 
اجتماعی دارد به طوری که اضطراب اجتماعی از طریق توجه سوگیرانه 
افزایش پیدا می کند )56(.  یا طرد کننده  به تظاهرات چهره ای منفی 
اطالعات  سمت  به  را  توجه شان  اجتماعی  اضطراب  دارای  افراد  اگر 
منفی جهت گیری کنند و این سوگیری توجه به صورت علی در تداوم 
اضطراب نقش داشته باشد، بنابراین هرگونه فرایندی که بتواند چنین 
سوگیری را بهنجار سازد انتظار می رود که موجب کاهش عالئم اضطراب 
غیر  نشانه های  به  توجه  به  مضطرب  آزمودنی های  آموزش  گردد.  نیز 
تهدیدکننده چرخه معیوب شکل گرفته بین اضطراب و سوگیری توجه 
را قطع می کند. اصالح سوگیری توجه این فرصت را برای آزمودنی ها 
بازگیری  با تهدید  از اطالعات مرتبط  را  فراهم می سازد که توجه شان 
کرده و به آنها می آموزد که بر اطالعات مثبت متمرکز شوند، که این 
تمرکز روی اطالعات مثبت به زندگی روزمره آنها تعمیم پیدا می کند 
و تجارب اجتماعی مثبتی را خواهند داشت. آموزش توجه نگرش آنها 
تغییر داده و موجب کاهش ترس  به تجارب اجتماعی قبلی  را نسبت 
اولیه در پردازش  به عنوان فیلتر  اگر توجه  آنها می شود.  اجتماعی در 
نشانه های محیطی باشد، بنابراین انتظار می رود کاهش سوگیری توجه 
به تهدید فرصت پردازش بیشتر سایر انواع اطالعات اجتماعی یا تغییر 
زنجیره  شدن  فعال  از  قبل  و  ارزیابی  فرایند  ابتدای  در  تهدید  ادراک 
شناخت ها و رفتارهای ناسازگار و رویدادهای هیجانی مرتبط با اضطراب 
را فراهم سازد. مطالعات پیشین بیانگر آن هستند که سوگیری توجه که 
از ویژگی افراد مضطرب است توسط تفاوت های فردی در کنترل توجهی 
تعدید می شود، به طوری که آزمودنی های مضطربی که کنترل توجهی 
ضعیفی دارند در بازگیری توجهی از نشانه های تهدید بسیار کند هستند 
توجه  انتقال  در  دارند  خوبی  توجهی  کنترل  که  افرادی  که  حالی  در 
توجهی  بازگیری  بهتر هستند )57(.  از آن  توجه  بازگیری  و  تهدید  از 
دارد  وجود  خوب  توجهی  کنترل  دارای  مضطرب  افراد  در  که  بیشتر 
از محرک های  ناشی  ایجاد محدودیت در شکل گیری اضطراب  موجب 
اطالعات  سایر  به  که  می دهد  اجازه  افراد  این  به  و  شده  تهدیدکننده 
مرتبط با ایمنی یا نتایج غیر ترسناک دسترسی پیدا کنند و این شرایط 
در حقیقت شواهدی  ایجاد می کند.  فرد  برای  را  موثرتری  آمدن  کنار 
علمی وجود دارد مبنی بر اینکه کنترل توجهی خوب عاملی محافظت 
ایجاد اضطراب می باشد )58، 59(. آموزش توجه در  کننده در مقابل 

گروه آزمایش موجب شد که آزمودنی ها موقعیت های اجتماعی بیرونی 
را کمتر تهدید کننده بدانند و کاهش ارزیابی تهدید منجر به رفتارهای 
اجتنابی کمتر شد، برای این گروه آموزش توجه فرصت و مجال بیشتری 
برای تمرین مهارت های اجتماعی و ارزیابی عینی تری از موقعیت های 
اجتماعی فراهم می کند که این فرصت ایجاد شده موجب کاهش عالئم 
 Bar-Haim اضطرابی در آنها می شود. مطالعه مروری که اخیراً توسط
بیانگر آن است که  توجه صورت گرفته  )4( در مورد مطالعات اصالح 
ارزش های  با  مرتبط  توجهی  سوگیری های  توجه،  آموزش  برنامه های 
توجه  آموزش  روش های  این  عموماً  بلکه،  نمی دهند  آموزش  را  خاص 
این  نتایج  می شوند.  توجهی  فرایندهای  روی  کنترل  بهبود  موجب 
پژوهش همسو با تحقیقاتی است که نشان داده اند برانگیختگی عصبی 
که در سوگیری های پردازش توجهی وجود دارد را می توان با کنترل های 
نزولی تغییر داد. بنابراین آسیب پذیری هیجانی ناشی از سوگیری های 
توجهی را می توان با آموزش های توجهی اصالح کرد. مطالعات مبتنی 
 Functional magnetic بر تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی
این موضوع حمایت کرده اند  از  نیز   resonance imaging (FMRI)

توجه  سوگیری  اصالح  می رسد  نظر  به  مجموع  در  بنابراین   .)60(
مولفه های محرک_ مدار  اینکه  تا  می شود  توجهی  کنترل  بهبود  باعث 
)صعودی( سوگیری توجه به تهدید را مد نظر قرار دهد. در حمایت از 
این فرضیه، Koster و همکارانش )2010( دریافتند که اصالح سوگیری 
تاثیر  تحت  را  تهدید  پردازش  ثانیه(  هزارم   1500( آخر  مراحل  توجه 
 .)52( ثانیه(  هزارم   100 تا   30( را  آن  اولیه  مراحل  تا  می دهد  قرار 
 (Electroencephalography (EEG)) نتایج آزمایش الکترانسفالوگرافی
توجه  نزولی  اجرایی  کنترل  بر  توجه  آموزش  که  است  آن  بیانگر  نیز 
ابتدایی توجه )51(. همچنین داده های  تا جهت گیری  تاثیر می گذارد 
تصویربرداری عصبی اخیر نیز نشان داده اند که نواحی قشر پیش پیشانی 
در اصالح سوگیری توجه میانجی گری می کنند که موید پردازش کنترل 

شده است )61(.

نتیجه گیری
آموزش توجه یا اصالح سوگیری توجه را می توان به صورت مستقل 
جهت  دارودرمانی  یا   CBT چون  دیگری  درمان های  بر  افزون  یا 
مانند:  هستند  شناختی  سوگیری های  دارای  که  اختالالتی  درمان 
اختالالت اضطرابی، اعتیاد، اختالالت خوردن، افسردگی، درد مزمن، 
در  توجه  آموزش  کارگیری  به  داد.  قرار  استفاده  مورد  پرخاشگری 
بازتوانی اختالالت نوروسایکولوژیکی نیز بیانگر اثربخشی این تکنیک 
چنین  ارائه  سهولت  زمینه هاست.  این  در  بالینی  تغییرات  ایجاد  در 
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رایانه  تبلت،  همراه،  تلفن  گوشی  اینترنت،  طریق  از  درمانی  مداخله 
و  اقتصادی  هزینه های  می تواند  منزل  و  درمانی  مراکز  در  و  خانگی 
اجتماعی اختالل ناتوان کننده اضطراب اجتماعی را به طور معناداری 
به  توجه  آموزش  برنامه  که  می شود  موجب  امر  این  دهد.  کاهش 
عنوان درمانی قابل دسترس برای عموم افراد دارای اختالل اضطراب 
دسترسی  اختالل  این  متداول  درمان های  به  که  باشد  اجتماعی 

انتخاب نمی کنند. را  یا چنین درمان هایی  نداشته 

تشکر و قدردانی
این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه پیام نور انجام شده 
است و از کلیه کسانی که در اجرای این تحقیق با ما همکاری نمودند 

کمال سپاس گزاری و تشکر را داریم.
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