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Вступ

Розлад соціальної тривоги (в минулому використовували термін соціальна
фобія) - є третьою за поширеністю проблемою психічного здоров”я у сучасному
світі, згідно останніх даних досліджень уряду США. Вищі показники мають лише
такі розлади, як тяжкий епізод депресії та алкоголізм. Ці дані свідчать про те, що
7% населення страждають на розлад соціальної тривоги. А шанси розвинути
соціальну фобію протягом життя є вищі за 13% (NIMH, 2012)
Розлад соціальної тривоги починається найчастіше у ранньому дитинстві або
у підлітковий період і як правило має хронічний перебіг. Розлад соціальної
тривоги– це є страх взаємодії з іншими людьми, страх бути оціненим чи
осудженим іншими людьми. Веде до відчуття неадекватності, низької
самооцінки, заплутаності, приниження депресії і як результат веде до уникання.
Цей розлад впливає на всі сфери життя людини, є хронічним, і сам по собі не
проходить.
На жаль, велика кількість осіб з розладом соціальної тривоги не приходять на
терапію допоки не розвинуться додаткові розлади). Найчастіше такими
коморбідностями (додатковими діагнозами) є фобії, агарофобії, тяжкий епізод
депресії або узалежнення від алкоголю.
Особи, які страждають на соціальну тривогу, відчувають занепокоєння, коли
вони перебувають серед інших осіб чи спілкуються з ними. Вони бояться, що
зроблять щось неправильне чи принизливе або, що інші погано про них
подумають чи будуть засуджувати їх. Цей страх негативної оцінки часто
супроводжується думкою “Треба робити все правильно, щоб мене прийняли”
Такі особи зазвичай є тихими, сором”язливими, боязкими, стриманими,
замкненими, тримаются на відстані, так трохи осторонь, неспокійні, та
виглядають незацікавлені... І як би це не парадоксально звучало, вони хочуть
мати друзів, бути членами команди, бути залученими у соціальні взаємодії. Але
цей розлад перешкоджає таким людям бути готовими робити те, що вони хочуть.
Відповідно до сучасних протоколів лікування Соціальної фобіїї (протоколи
APA, NICE) рекомендовано когнітивно – поведінкову терапію та медикаментозне
лікування. Було проведено багато досліджень, результати яких твердять, що
після проходження курсу конітивно – поведінкової терапії (надалі КПТ), життя
людей із розладом соціальної тривоги змінилось на краще і було досягнуто
стійких довгострокових зміни. Вони тепер живуть більш якісним життям, яке
більше не котролються страхом і тривогою.
КПТ – це не є складно, це психотерапія, яка вводить в практику нові методи і
способи мислення і поведінки. Коли клієнт вивчить та наполегливо практикує
відповідні методи і стратегії, щоб зменшити тривогу, то це в свою чергу викликає
незворотні зміни в тому, як наш мозок діє і реагує.
Стосовно медикаментів – то згідно даних досліджень
використання
медикаментів заспокійливих і деяких антидепресантів в поєднанні з КПТ дає

добрі результати. Використання медикаметів без поєднання з когнітивно –
поведінкова терапією не має добрих довгострокових результатів.
Багато психотерапевтів єдині в тому, що розлад соціальної тривоги, як і більшість
розладів не є наслідком лише одного чинника, але поєднання кількох факторів.
Фактори генетичної схильності, родинне середовище і важливий досвід можуть
взаємодіяти і призводити до глибоко закоренілих переконань про себе самого про світ
та про майбутнє.
2. Розуміння та визначення терміну соціальна тривога.
Визначення розладу соціальної тривоги згідно з ДСМ-4 (2000) – розлад
соціальної тривоги - характеризується вираженим або стійким страхом
соціальних або робочих ситуацій у яких людина відчуває, що вона є у фокусі уваги
інших людей і боїться сорому чи приниження. Страх обмежується соціальними
ситуаціями і хворий зосереджується на своїх фізичних симтомах і поведінковій
продуктивності.
В ДСМ-5 (2013) внесено дуже незначні зміни у визначення, а саме, що симптоми
розладу соціальної тривоги - тривають 6 і більше місяців.
Той хто має соціальну фобію дуже нервує в присутності інших людей. Він
боїться того, що про нього подумають інші люди, він намагається справити
хороше враження на людей, але сумнівається в тому, що дійсно справляє хороше
враження. І тому такі особи стараються бути непримітними. Вони уникають
ситуацій, де вони можуть бути відкинені. Уникнення – це поширена коупінг
стратегія при соціальній фобії (наприклад, уникання зорового контакту) а це
сприяє збереженню проблеми.
Соціальна тривога може викликати дуже неприємні, але фізично не шкідливі
реакції: тремтінням рук, почервоніння, посиленим потовиділення, тошнотою чи
скутістю.
Найчастіше зустрічається страх бути відкиненим іншими людьми в різних
соціальних ситуаціях. Людина тоді боїться всіх видів критики про свої зовнішність,
про характер чи поведінку.
У кожної людини з розладом соціальної тривоги свої страхи: один боїться, що він
погано виглядає, інша людина боїться, бо вважає себе в очах інших людей
нервовою, неспокійною, незграбною і т. д В будь якому випадку – це очікувана
негативна думка про себе зі сторони оточуючих. Або очікування, що інші щось
помітять нехороше в поведінці чи зовнішності людини із соціальною травогою.
Деякі клієнти із соціальною тривогою бояться наслідків, які їм принесуть
соціальні контакти, інші не хвилюються за наслідки, а більше переживають за
відповідність власної значимості з думкою оточуючих про них.
Якщо страх в деяких ситуаціях особливо сильний, то така особа буде старатися
уникати цих ситуації. На роботі особи із соціальною фобією тримаються
осторонь, не задають запитань. Людина не уникає проблемної ситуації, а
намагається звести до мінімуму ризик звернення уваги на себе з боку оточуючих.
Також особа із розладам соціальної тривоги може непримітно одягатись, не

ініціювати розмови, уникати поглядів іших людей, а на запитання, які їй задають
відповідати коротко і лаконічно.
Деякі особи із соціальною фобією в компаніях ведуть себе занадто жваво і
“заіскивающе”. Таким чином вони маскують свою тривогу і намагаються
попередити можливе негативне відношення до них від оточуючих, які навіть не
здогадуються про справжні переживання цих людей.
Майже кожен з нас в житті відчував тривогу чи напругу в спілкуванні з іншими.
Переважно це було пов”язано з конфліктом колегою, або з отриманою відмовою, або
публічним виступом перед великою аудиторією. Якщо тривога, яка відчувається не
приводить до уникнення ситуації і пов”язаних з цим переживань, то мова про соціальну
фобію не йде. Якщо проблема не сильно турбує, то ми говоримо про соціальну тривогу.
Не завжди просто відрізнити соціальну тривогу від соціальної фобії.
В наслідок генетичної схильності (генетичних факторів), впливу сімейного
середовища та важливого життєвого досвіду особи з розладом соціальної тривоги
розвивають негативні переконання стосовно самих себе, інших та світу. Одне з
найбільш частих переконань таких осіб є таким: “Що мені бракує важливих соціальних
навичок, “Я не вмію поводитись в соціальних ситуаціях”, “Моя поведінка є незграбною
і неефективною”.

3. КПТ модель розуміння тривожних розладів.
КПТ модель тривожних розладів пояснює механізм переходу нормальної реакції
тривоги, яка має лінійний характер у тривожний розлад, де тривога має циклічний
характер.
Хочу повернутися до природи тривоги, як зазначає Д. Вестбрук, реакція тривоги є
нормальною, життєво важливою реакцією на небепеку. Є три класичні реакціїї на
небезпеку: 1) Битися/ боротися; 2) втікати і 3) завмерти. Коли ми зіштовхуємось з
очікуваною небезпекою, то відчуваємо страх, а розум і тіло готується до того, щоб
справитись з небезпечною ситуацією, розум розглядає найгірший сценарій, а тіло
готується до того, щоб впоратись з ним. Частота дихання збільшується, щоб забезпечити
більше кисню, серце б”ється швидше щоб донести збагачену киснем кров до основних
м”язів; потові залози стають активнішими, щоб охолодити тіло під час активності, кров
відводиться від шкіри, що може призвести до неприємних відчуттів і блідості.
Нормальна реація тривоги – це лінійний процес, який приходить до природного
розв”язку:

Студента викликають відповідати до дошки

Виділення адреналіну

Сфокусоване мислення і підвищення енергії, що дозволяє студенту
успішно відповідати

Тривога знижується
Рис. 1 Лінійний процес нормальної рекції тривоги
А в тривожної студентки – реакція тривоги зациклюється, отже утворюється
підтримуючий цикл, який веде не до зменшення тривоги, а до її підтримки. (рис 2)
Наприклад, клієнтка Ксеня, яка є студенткою і їй кожен раз складно відповідати біля
дошки на парі. Коли викладач задає запитання, поки відповідає одногрупник Ксені, а
вона чекає , що зараз можуть викликати її - Вона чує як сильно б”ється її серце, їй стає
дуже гаряче, вона червоніє, переживає, що буде виглядати по-дурному, коли почне
відповідати, що буде тремтіти її голос і в голові в неї буде пусто. Роздумує чи не краще
– якщо її спитають - сказати зразу незнаю і не позоритись. Бо як дуже знервується – то
і так нічого не зможе сказати і буде бурмотіти собі під ніс. Тож коли підходить її черга і
викладач викликає її – то вона зразу каже, що неготова і підготується на наступний раз.
На наступний раз відбувається все те саме, Ксеня не наважується відповідати, хоч
готувалась до заняття, а знову відчуває всі ті самі симптоми і відступає. Кількість
незадовільних оцінок зростає, клієнтка чується у замкненому колі.
Студентку Ксеню викликають до дошки відповідати:

Я буду виглядати по- дурному, в
мене в голові пусто
Відмовляється
відповідати, каже , що
підготується на наступний
раз

відчуває страх

Сильно б”ється серце, стає
гарячо, червоніє
Натомість її
одногрупники хвилюються ,
але все ж відповідають біля дошки, щось знають, щось – ні , але дістають позитивну
оцінку. І їх тривога спадає.
Таким чином реакція тривоги є нормальним і значною мірою підсвідомим процесом,
що постійно відбувається в житті кожного з нас. Тривога лише тоді стає проблемою,
коли нормальна реакція перебільшується при відсутності реальної загрози.
У прикладі клієнтки Ксені страх і небезпека були пребільшеними, тут тривога, яка є по
суті нормальною реакцією, стала надмірною і більше їй не допомагає, а шкодить. На
цьому прикладі, також добре можна помітити як інтерпретація подій людиною
визначає її реакцію. Як сприймається загроза одногрупником дівчини, які відповідають,
і як свої реакції інтерпретує клієнтка. А саме, як щось погане, як загрозу. В той час як
одногрупник сприймає ці симтоми нормально і справляється із завданням і його
тривога падає.
Цей приклад описує тілесні відчутття, які особа має в ситуаціях, коли переживає страх,
і це дуже суттєва частина страху і часто клієнти звертають на неї увагу найперше. В
описаній вище ситуації бачимо, що клієнтка має 2 симтоми фізичні - сильне серцебиття
та червоніння. Також можна мати ці симтоми з інших причин – особа може мати нудоту
з приводу страху або з приводу їжі, яку з”їла на обід. В деяких випадках такі ж симтоми
можуть означати проблеми медичні. Наприклад сильне серцебиття – може вказувати
на проблеми кардіологічні, а нудота може бути пов”язана з виразкою. Але якщо
виключити медичні проблеми і особа зауважує, що має ці симптоми, коли чогось
боїться, то тоді найправдоподібніше, що ці симтоми є частиною її переживання страху.
Перелік частих фізичних симтомів страху можна переглянути в табл 1
Табл. 1
Фізичні симтоми страху
Сильне серцебиття
Головний біль
Головокружіння
М”язеві болі
Нудота
Напруга в грудній клітці
Відчуття задухи (брак повітря)
Шум у вухах
Комок в горлі
Сплутне дихання(уривчасте дихання)
Тремтіння рук, голови, колін
Діарея
Неясне бачення
Почервоніння
деперсоналізація
Поколювання на лиці,в пальцях рук, ніг
При обстеженні виявляється, що досить часто клієнти добре усвідомлюють
тілесні симптоми свого страху, але насправді мало звертають увагу на інші
складові цих переживань. А саме на когнітивну складову, тобто мислення. Бо у
розвитку підтримуючих циклів важливу роль відіграє неадекватна когнітивна
інтерпретація подій. Яка веде до сприйняття “нейтральних або “умовно
безпечних подій – як до небезпечних. Інтерпретація чи оцінка ситуації як
небезпечної відображає те, що клієнт про неї думає: “Буду виглядати подурному, не буду знати, що сказати” Мислення клієнтів із соціальною тривогою

характеризується когнітивними спотвореннями наприклад – перебільшення : Всі
побачуть як я жахливо почервоніла, або передбачення Якщо люди побачуть як я
тривожусь – не захочуть зі мною спілкуватись. Повні страху думки часто мають в
собі прогноз, що станеться шось погане

Згідно досліджень Z. Hope D.A., Burns J.A., Hayes S.A., I Wagner M.D. Cognitive Therapy
and Research, 2006
У осіб із соціальною тривогою найбільш поширені є три типи думок :
1. Пов”язані з виконанням своїх завдань: Наприклад: “Не буду знати, що сказати”,
2. З негативним результатом: Напр: “Не захоче зі мою розмовляти”
3. Етикетки: “Подумають, що я дурна” думки, що я неадекватний
Ці три типи думок становить більше половини всіх думок у осіб з роладом соціальної
тривоги див табл 3
Таблиця 3 Описи категорій, приклади автоматичних думок

Також у розвитку підтримуючого циклу тривоги важливу роль відіграють неадекватні
поведінкові відповіді. Тому ми звертаємо увагу на поведінку особи в таких ситуаціях. Те
що робить особа в ситуаціях, які викликають страх, щоб зменшити тривогу – Захисна
поведінка і те чого уникає – поведінка уникнення . При соціальній тривозі, як і при інших
тривожних розладах – діїї, які робляться щоб зменшити небезпеку переважно є
неадекватними і ведуть до посилення розладу.
Поведінка Уникання - це уникання всіх ситуацій, які пов”язані з розвитком тривоги
також не роблення чогось, що лякає або виконання в такий спосіб , щоб уникнути тих
аспектів, які пробуджують страх. Наприклад, клієнтка Наталя, відмовлялась прийти на

фірмову презентацію, бо вважала, що не вміє підтримати розмову в неформальній
обстановці, що всі помітять, що вона почервоніла. А все ж коли не могла уникнути і
приходила - тоді – була на тих презентаціях у найвіддаленіших куточках, розмовляла
тільки з тими кого знала і чулася з ними добре.
Уникнення – це поширена коупінг стратегія при соціальній тривозі (включаючи
вживання алкоголю для того щоб справитись у соціальній ситуації або уникнення
зорового контакту), це сприяє збереженню проблеми. Іноді проблема підтримується
тому, що симтоми тривоги погіршують соціальну продуктивність- людина не в змозі
чітко думати або тремтить- а це підвищує відчуття ніяковості й соціальні страхи.
Поведінка уникання є важливим аспектом соціальної тривоги, бо є “ефективним”
короткотерміновим розв”язком який знижує тривогу. Так у випадку студенки Ксені,
коли вона переживає як буде відповідати, а потім відмовляється відповідати взагалі.
То спочатку, коли вона сідає після відмови відповідати, то на короткий проміжок часу
їй стає легше. Але проходить час і як вона може чутися, що уникнула відповідати?
Вона чується зле, пригнічено, думає, що є слабка і некомпетентна. Злиться на себе за
те, що не була в стані зібратись і відповідати. І на наступний раз їй ще важче
виступити. А кількість її негативних оцінок, перездач, відробок до яких знову потрібно
готуватись з різних предметів збільшується. Тож як бачимо уникання спочатку
зменшує тривогу, але як правило пробуджує інші негативні відчуття і проблеми.
Уникання є великою проблемою для осіб із соціальною тривогою, тому що
поведінка уникання кількох ситуацій, які пробуджують тривогу, може швидко
перейти, в геометричній прогресії в загальний коупінг уникання багатьох ситуацій.
Намагання зупинити уникання в ситуаціях, які пробуджують страх, є досить складно
втілити, через негайне полегшення в тривозі, яке забезпечує уникання. Це відчуття
полегшення є “нагородою” для особи за уникання. І все, що робить особа, і що є
винагороджене, швидше за все буде повторюватись в майбутньому.
Для того, щоб розірвати – це замкнене коло в КПТ викорстовують експпозицію та
поведінкові експеременти, про які ми згадаємо в наступних розділах нашої статті
Не менш важливою є захисна поведінка у формування підтримуючих циклів є
Захисна поведінка – це поведінка або психічна активність, яка здійснюється для того,
щоб не трапилось чогось поганого. Наприклад, клієнт Іван – тримає горнятко кави
обома руками, щоб інші не побачили як в нього трясуться руки. Така реакція не дає
людині змогу дізнатися, що вона переоцінює небезпеку, бо кожний позитивний
досвід – трактується як успіх захисної поведінки.
Моделі розладу соціальної тривоги, які розробили Кларк І Веллс ( Clarrk and Wells, 1995)
та Батлер і Гакман ( Butler and Hackmann, 2004) включають:




Сприйняття соціальної небезпеки. Типові припущення і прогнози соціалної
тривожної осособи такі: “Якщо я заговорю з ними, то вони побачать, що я
нудний і відкитуть мене”, або ж “Якщо я цього не зроблю правильно, то буду
принижений” Як уже зазначалось вище ці страхи побудовані на тому, що
людина боїться негативної оцінки і боїться, що не справитья з цим.
Увага людини зосереджена на собі. Цикл соціальної тривоги урухомлюється
інтенсивною самосвідомістю, яка може проявлятися як самореферентні образи
( образи про себе ) ( Hackmann,1998 ) Така півищена самосвідомість відволікає,
а отже “виводить з ладу”, оскільки тоді неможливо належним чином дивитись

на ситуацію і продуктивно вирішувати проблеми. Зосередженість на собі також
заважає клієнтові дивитись на ситуацію об”єктивно, а потім він помилково
(негативно) інтерпретує реакції інших.
Когнітивна модель соціальної тривоги:

тріггер
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Емоційне мислення. Інтенсивний самоаналіз відчуттів тривоги дає клієнту гостре
усвідомлення таких симптомів, як тремтіння чи почервоніння. Це підвищує його
самосвідомість і він почувається більш сором”язливим. Через те, що він почувається
сором”язливим, він робить висновок, що інші бачать його симптоми настільки явно,
як їх бачить він – отож він думає, що інші осудять його.
Захисна поведінка. Зрозуміло, що соціально тривожна людина намагатиметься
уникнути прогнозованого приниженни чи сорому, уникаючи соціальних контактів –
наприклад допомагатиме на кухні під час вечірки, уникати зорового контакту під час
розмови. І через таку поведінку людина не отримує коригуючого досвіду і її страх
залишається незмінним й обов”язково проявиться в наступній ситуації. У деяких
випадках захисна поведінка подвійно неефективна. Наприклад, якщо людина цілий
вечір проведе на кухні або уникатиме зорового контакту, то вона може справити
враження цілком дивної. Д. Вестбрук Вступ у когнітивно-поведінкову терапію” Д
Вестбрук “Вступ у когнтивно –тповедінкову терапію”с. 312

Огляд моделі Когнітивно – поведінкової терапії соціальної фобії
Згідно протоколу NICE пропонується психотерапія – 15 сесій тривалість 60 хв і одна сесія
90 хв для експозиції’6 яка триватиме 4 місяці і включатиме наступне
1- обстеження, побудова формулювання, терпевтичний альянс, соціалізація в кпт
2- психоедукація про соціальну тривогу , нормалізація симтомів, створення
терапевтичного альянсу;
3- Когнітивна рестуктуризація
4- Покрокова експозиція до страху соціальних ситуацій в обидвох випадках і на
сесіях і в якості домашнього завдання
5- Модифікація глибинних переконань
6- Запобігання рецидиву

4. Стиль терапіїї,і терапевтичий альянс і настрій на сесіях КПТ
Характерною особливістю когнітивно – поведінкової терапії є “Емпіризм опертий
на співпрацю” (А . Бек, 1995) В терапії цей емпіризм опертий на співпрацю означає
спільну працю знаючого терапевта та активного пацієнта в подоланні розладу
соціальної тривоги. Терапевт вносить свій досвід і знання в напрямі розладу
соціальної тривоги та КПТ. А клієнт вносить досвід в розумінні себе самого та
мотивацію до здійснення змін в своєму житті. Часом терапевт приймає роль
“просвітника”- особливо, коли проводить психоедукацію і коли навчає вмінню
когнітивної реструктуризації. В решту моментах терапевт є швидше тренером або
помічником, щоб допомагати клієнтам далі розпізнавати і розуміти природу їх
розладу соціальної тривоги в розумінні їхніх когнітивних, поведінкових чи
емоційних реакцій на ситуації, які провокують розлад. В кожному разі терапевт має
моделювати і заохочувати до інтерактивного обміну з клієнтом. Терапевт слухає
уважно і завжди комунікує з емпатією відповідно до проблем і турбот пацієнта. А з
іншого боку, терапевт повинен передавати в рамках моделі КПТ, впевненість, що
клієнт справиться зі своїми труднощими. І що лікування буде неприємне , але
безпечне і терапевт допомагає клієнтові будувати впевненість в його здатності
припинити уникання.
Важливо пом”ятати про пастки, в які можна потрапити психотерапевту в часі сесій
це : бути дуже контролюючим або занадто пасивним. Часто захоплюючись
психоедукацією ми можемо прийняти сесії з невеликим вкладом праці клієнта.
Немає нічого дивного, багато клієнтів з розладом соціальної тривоги неохоче
розмовляють на перших етапах терапії. Цей фруструючий досвід як для клієнта так
і для терапевта вносить мало для доброго стосунку терапевта і клієнта.
Альтернативою для читання лекції, коли клієнт тихий – є зменшити темп і розрухати
клієнта. Добрим початком в такому випадку – є конкретні питання щодо враження
клієнта з книжки про самодопомогу про соціальну тривогу. Коли клієнт починає
розповідь – то тоді важливі будуть навички активного слухання, такі як
відзеркалення, підсумовування, можуть заохотити його до подальшого діалогу. Це

може забрати досить багато часу. Але як на мене значно краще є рухатись поволі і
бути впевненим, що клієнт застосовує цю інформацію до себе, а терапевт добре
розуміє як рухається клієнт.
Іншою пасткою є дозволяти клієнтові занадто довгі описи його переживань
звязаних із соціальнох тривогою. Традиційно навчені терапевти часто є звиклі до
того, щоб дати клієнтові виговоритися. І будь які спроби розпочати психоедукацію
можуть розбиватись в розширені і докладні описи досвіду клієнта. Цей стиль сесії
на початку допомагає збудувати взаємне розуміння, коли клієнт чується
вислуханим і це допомагає зрозуміти індивідуальний досвід клієнта з розладом
соціальнох тривоги. Але він швидко стає проблемтичним, коли клієнт і терапевт
розуміють, що в терапії не має поступу і не досягаються поставлені цілі. Якщо не є
проведена добре психоедукація, то когнітивна рестуктуризація і експозиція – не
мають доброго грунту під ногами, і їх складно добре провести.
5. Експозиція – підготовка та проведення експозиціїї. Побудова
ієрархії страху та уникань. Перша експозиція. Обговореня після
експозиції.
Важливими етапами в терапії розладу соціальної тривоги є правильна діагностика та
психоедукація, когнітивна ресруктуризація , домашнє завдання, але в цій статті я б
хотіла більше присвятити уваги іншим важливим складовим в лікуванні соціальної
тривоги, а саме: систематичній покроковій еспозиціїї та поведінковим експерементам.
Отже, Систематична покрокова експозиція. Що це означає - експозиція? Це означає
коли клієнт йде на зустріч свому страху в терапевтичний спосіб, іншими словами робить
те, що пробуджує в нього страх. Остаточною ціллю проведення експозиції є те , щоб
клієнт почував себе достатньо комфортно в ситуаціях, в яких зараз відчуває страх. На
завершення клієнт проходить ті ситуації, які можливо дуже довго уникав. Існує кілька
способів йти на зустріч своєму страху. Мені подобається аналогія з навчанням плавати.
Можна навчитись плавати стрибаючи зразу на глибишу частину басейну і смикатись,
шарпатись намагаючись дістатись до берегу басейну. Після декількох жахливих ситуацій
і ковтання води людина таки навчиться триматись на воді, і махати руками і ногами, щоб
рухатись у воді. Але це буде досить неприємно. З іншого боку можна починати вчитися
плавати в плиткій частині басейну. Спочатку мочити ноги, призвичаюватись до
перебування у воді. Потім вчитися занурювати лице, і триматись на воді. З часом можна
розвинути достатнє вміння, щоб бути в стані стрибнути у воду, в глибоку частину
басейну. Найімовірніше в такій ситуації все ще буде відчуття страху, коли перший раз
будемо стрибати на глибину. Але в той же ж час , клієнт вже збудував свою впевненість
під час багаторазових вправ в сприятливіших ситуаціях. В КПТ ми є прихильниками
виконання експозиції в такий самий спосіб. Якщо хтось відчуває страх при розмові із
співпрацівником протилежної статі, то ми думаємо, що має сенс приготування до цього
через серію розмов з особами, які пробуджують менше страху.
Коли пояснюємо це клієнту важливо обговорювати це так, щоб не спровокувати досить
сильного страху, щоб клієнт не почав уникати сесій. Важливо наголосити, що зустрітись
зі своїми страхом – це теж провокує страх і тривогу, але це дає добрий довготерміновий
ефект і це є інвестиція в спокійне майбутнє.
Також ідея про те, що для того щоб
подолати страх - треба подивитись в очі страху, побороти його і не втекти – є відома

багатьом людям і є частиною народної мудрості. Це допомагає мені мотивувати клієнтів
до систематичної експозиції. Також при обговоренні експозиції варто зазначати, що вона
не відбувається сьогодні, а через кілька сесій. Експозиція відбувається від найпростіших
ситуацій до складніших, коли клієнт бачить свій успіх і відчує впевненість, а також коли
клієнт розвине навички когнітивної реструктуризації.
Чому експозиція є ефектиною при подоланні соціальної тривоги? По- перше, коли
особа потрапляє в ситуації, які пробуджують страх з часом фізичні симтоми
зменшуюються. Хоч здається, що коліна ніколи не перестануть труситись, а серце дуже
сильно битись. Але габітуація (звикання) є нормальним фізіологічним процесом в якому
спочатку рівень збудження іде до гори, а потім з часом зменшується. Габітуація
з”являється разом з багаторазовим перебуванням в ситуаціях, які лякають. Також з
плином часу клієнт починає відчувати менший рівень страху, який теж швидше зникне.
В повсякденному житті клієнти, коли відчувають сильний страх – не залишаються в
такій ситуації достатньо довго, щоб пересвідчитись, що їхнє серце перестає так швидко
битись і зникає нудота. Коли особа кілька разів переживає габітуацію, то починає
довіряти/вірити що до цього дійде і починає чути себе більш розслаблено, а потім
входить і в ситуацію, яка пробуджує ще більший страх.
Також експозиція є ефективна , коли вправляєшся в ситуаціях , і робиш те, що мусиш.
Досить часто особи уникають ситуацій, яких бояться так довго , що мають невелику
практику в тому, що говорити і що робити. Експозиція допомагає вправлятися у вмінні
виголошення промов, запрошення на побачення, бути асертивним та ін
Важливим елементом терапії є виконання домашнього завдання. Недостатньо є
проводити експозицію тільки під час сесії. Важливо також вносити зміни в життя клієнта
поза терапією і це допоможе зробити домашнє завдання. І спочатку – це простіші
завдання, а потім поступово клієнт пробує сам проходити експозиції в реальних
ситуаціях свого життя.
Для того щоб добре підготуватись та провести експозицію нам потрібно побудувати
Ієрархії страху та уникання. Як краще побудувати ієрархію страху і уникань?
Ієрархія страху і уникання – виглядає як лист “Топ 10”” ситуацій в яких клієнт
переживає соціальний страх. Найменший страх – є на найнижчій сходинці. Пункти
ієрархії можуть відображати різні варіації страху на одну тему. Наприклад: розмови з
різними людьми або ж може включати різні ситуації такі як публічний виступ, розмови,
зустрічі та асертивність. Ієрархія страху складається індивідуально для кожного клієнта і
з кожним будується на базі його відчуттів та досвіду. Коли ми вже маємо пункти ієрархії
, то в кожному оцінюємо силу страху , який викликає певна ситуація та униканння – бо
зрозуміло особа уникає таких ситуацій.
Ієрархія старху і уникання допомагає психотерапевтові зрозуміти , які ситуації в
більшій чи в меншій мірі викликають страх клієнта та визначити ситуації в яких клієнт
хотів би менше боятися. Також це допомагає в планування подальшої експозиції. Ще
ієрархія страху та уникань служить індивідуальним для кожного клієнта критерієм
оцінки терапії, коли є пізніша, після експозицій, оцінка страху і униканя . Ті оцінки
допомагають в розумінні і прийнятті рішення про час закінчення терапії і надають
достатніх доказів користі з важкої праці клієнта.

Для того щоб побудувати таку ієрархію нам потрібно зібрати інформацію про
ситуації, які викликають страх у клієнта. Хоч кожен, хто переживає соціальну тривогу,
боїться того, що інші будуть сприймати його негативно, засуджувати, або що в
соціальних ситуаціях він буде зле функціонувати. Все ж ситуації, які викликають ці
страхи/переживання значно відрізняються в кожної особи.
Для того,щоб скласти таку ієрархію Автори Debra A. Hope, Richard G. Heimberg, Cynthia
L. Turk радять пройти такі кроки:
1 крок Мозгова атака.
Спочатку потрібно скласти список потенційних ситуацій, які лякають клієнта. Якщо
клієнту важко почати – то терапевт може використати ті ситуації, які вже
обговорювалися під час попередніх сесій. На листку паперу можна накидати різні
ситуації, які підходять на тему страхів клієта. Навіть якщо вони потім не всі підійдуть,
важливо обговорити різні ситуації з фокусом на ситуаціях в яких клієнт отримує досвід
соціального страху. Ситуації перераховні спочатку можуть відноситсь до конкретної
подіі : Наприклад, участь в з”їзді школи або загальної категорії : наприклад розмови з
незнайомими. Часто більш загальну категорію можна поділити на менші в наступному
кроці. Необхідно також включати ситуації, які викликають поміркований страх для того
щоб розпізнати не дуже складні ситуації з яких розпочати експозицію
2-й крок Впорядкування почерговості ситуацій.
Наступним кроком в процесі побудови ієрархії є встановлення попереднього
упорядкування ситуацій від найважчої на позиції номер 10. Ієрархія складається з 10ти ситуацій. Це може бути складним завданням для клієнтів, які мають багато страхів,
бо всі ситуаціїї можуть здаватись дуже складними. Але впорядкування черговості
допомагає клієнтам перейти від мислення все або нічого (ситуація є або дуже добре
або дуже погана) до більш ширшого розуміння континиуму труднощей. Важливо
починати з запитання : Яка ситуація є на найвищій сходинці , та яка викликає
найбільший страх? Наступні сходинки після того досить добре вкладаються. Важливо
запитати про порівняння ситуацій, які виклиають страх : напр що є найбільш тривожним
– розмова зі співробітниками на пікніку? Чи повернення речей в магазин?
Не всі можливі ситуації знайдуться на листку. Ієрархія страху і уникань відображає
зразок ситуацій , які викликають страх клієнта. Вона повиннна складатись з ситуацій,
які є актуальні зараз або можуть бути в недалекому майбутньому. Можуть бути також
ситуації, які зазвичай викликають страх і які є не суттєві для клієнта. Наприклад, багато
осіб боїться публічних виступів, але це не погіршує їхнього життя, бо не мають багато
нагод до публічних виступів. В такому випадку публічний виступ не повинен входити в
ієрархію страху і уникання. Але все ж таки терапевти повинні бути уважні, щоб клієнт на
визначив якусь ситуацію як “неважливу” через те, що вона йому здається недосяжню.
Клієнт також може не хотіти вписувати ситуацію в ієрархію, бо вважає , що це зобов”яже
їх до виконання експозиції на пізнішому етапі терапії. В такому випадку важливо
зазначити, що ієрархія страху і уникання повинна відображати всі ситуаціїї, в яких клієнт
хотів би подолати страх. Але експозиція є покрокова і спланована так що
його не
будуть змушувати входити в ситуацію до якої він не є приготований. Терапевти можуть
також додати чи усунути ситуації з листка ієрархії, коли це є важливо, коли якийсь тип
ситуації є занадто або ж недостатньо представлений, виходячи з обстеження.

Крок 3 Оцінка страху і уникання
І на завершення потрібно оцінити кожну ситуацію : на скільки ця ситуація викликає
тривогу і на скільки клієнт її уникає. І це є шкала SUD – суб”єктивних відчуттів
дискомфорту. ІІ розвинули засновники поведінкової терапії Дж Вольпе і А. Лазарус більше 30 років тому. Це є 100 % шкала, чим вища цифра, тим більший страх і
дискомфорт. Де:
0 ніколи не уникаю 25 – уникаю рідко раз на якийсь час
50 часом уникаю 75
– зазвичай уникаю 100 уникаю завжди

Наприклад, Ієрархія страху і уникань в моєї клієнтки Марії- виглядала так
Ситуація
1. Відповідати перед групою
2. Сказати тост серед своїх
3. Здавати іспит з групою
4. Здавати іспити сам на сам з викладачем
5. Спілкуватись з незнайомим хлопцем
6. Озвучити свою (сказати, що не подобаєтся і відмовити
7. Чути критику на свою адресу
8.Примірити речі і не купити
9.Запитати у перехожого котра година
10.Покликати офіціанта

SUD
100
100
90
90
80
70
60
40
35
25

Уникання
90
80
80
60
80
60
60
40
40
20

Перша експозиція. Переважно сесія, в якій проводиться експозиція триває довше, ніж
година, тому дуже добре є зарезервувати собі 1,5 години на цю сесію.
А потім важливо пройти всі складові процесу реалізації експозициї: план, аналіз перед
експозицією, сама експозиція (виконання), та аналіз після експозиції. Важливо, щоб
були експозиції поза сесіями і експозиції в часі сесії.
Перша експозиція під час сесії є дуже важливим і цікавим моментом всієї терапії! Бо
це є перша нагода до певної інтеграції всіх елементів психотерапії. Бо до цього моменту
ми готуємо пацієнта до того, щоб він міг “подивитися в обличчя” ситуаціям, які
викликають страх. Також перша експозиція може бути викликом як для терапевта так і
для клієнта. Але разом з тим, коли вона є добре проведена – то є дуже цілюща!
Експозиція є корисна бо:
1) Відбувається процес габітуації: Якщо клієнт залишається в ситуації, яка викликає
страх, то спочатку тривога тримається на тому ж рівні, а потім зменшується.
Відбувається це тому що тіло людини діє автоматично, щоб протидіяти реакції
страху - понижує тиск, пульс сповільнює дихання. Як правило клієнти цього не
помічають, бо не залишаються в ситуації, яка викликає страх достатньо довго.
Або якщо їхні дисфункційне мислення підтримує (годує) страх.
2) Вправляння : Експозиція допомагає подолати поведінкову складову тривоги,
коли дає клієнту досвід того, що сказати і як діяти в ситуаціях, які викликають

тривогу. Якщо клієнт уникав запрошувати дівчину на побачення, тоді потрібно
повправлятись в тому що говорити і як говорити. Навіть якщо клієт бував в таких
ситуаціях – то міг переживати такий сильний страх, що не пом”ятає що говорив.
Одна із користей експозиції є те, що терапевт може дати в позитивний спосіб
зворотній зв”язок на тему того як і що говорить клієнт.
3) Розпізнавання автоматичних думок. Правдоподібно існують кілька істотних
автоматичних думок, які викликають тривогу, і які проявлються лише в часі
ситуації/ експозиції. Часто вони відіграють істотну роль в підтриманні розладу.
Ці думки є гарячі точки , вони мають ”гарячий когнітивний зміст с 85/2” Бо вони
дуже близько зв”язані з емоційними переживаннями клієнта. В часі експозиції
можна зловити думки, які збільшують
тривогу. А через когітивну
реструктуризацію
тих
автоматичних
думок
і
напрацювання
раціональної(адаптивної) відповіді для них – в наступній експозиції клієнт буде
готовий.
4) Тестування автоматичних думок. Наступним важливим завданням експозиції є
організувати ситуацію , яка дозволить клієнту протестувати чи автоматична
думка є правдива чи ні. Наприклад, клієнтка Віра, при розмові в неформальній
ситуації думає, що якщо буде довга пауза – то вона не дасть собі з тим ради. Ми
вирішили протестувати ці думки в часі сесії. І от які висновки зробила Віра:
досить мало таких ситуацій, що є довга мовчанка в розмові і кожна особа хоче
перервати мовчанку. Крім того Віра знайшла кілька тем про які могла
розповісти. Також вона побачила хоч на початку її тривога зросла, потім все ж
почала спадати навіть при тиші, яка продовжувалась. І вона також довідалась,
що може дати собі ради з тишею, навіть якщо це буде некомфортно.
Автори Debra A. Hope, Richard G. Heimberg, Cynthia L. Turk звертають увагу, що
експозиція має бути проведена не пізніше, ніж під час 8 сесії терапії. Час на експозицією
– є тоді, коли клієнт вже практикує когнітивну реструктуризацію. Але не всім клієнтам
легко вдається опанувати цю техніку, але ця навичка зростає і закріплюється, коли
починаються експозиції. До цього моменту клієнт має чутися вільно під час сесії, хоч
страх імовірно підвищиться під час 1 – ї експозиції. Терапевт має мати достатньо
інформації про страхи клієнта, шоб опрацювати сценарій експозиції, і щоб вона певною
мірою була викликом для пацієнта.
Перед сесією терапевт має проаналізувати ієрархію страхів і уникнень клієнта і
визначити, яку ситуацію взяти для експозиції.
Як правило ситуація з Ієрархії страху та уникання з оцінкою 40 -50 по шкалі SUD
(суб”єктивного відчуття страху) – може бути доброю на пергшу експозицію. Якщо є
сумніви можна взяти ситуацію, яка викликає менше страху і має трошки нижчу оцінку
по шкалі SUD, але все ж треба пам”ятати, що ситуація має мати виклик для клієнта –
інакше клієнт не сприйме цю експозицію - як досягнення.
Також ситуація повинна відповідати поставленим цілям. Важливо вибирати не тільки
ситуації, які викликають страх, а ситуації в яких клієнт хоче щось змінити.
Автори Debra A. Hope, Richard G. Heimberg, Cynthia L. Turk в більшості випадків до
першої еспозиції вибирають одну з 2-х ситуацій. У випадку зі страхом перед взаємодією

з іншими людьми - застосовують коротку розмову, яка не вимагає спеціальних знань.
Особам, які мають страх перед публічними виступами пропонуємо сісти і розповісти
щось зі свого досвіду так ніби розповідають якусь історію випадковій групі людей.
Зазвичай можна адаптувати один з цих сенаріїв і для інших клієнтів, які бояться інших
сиуацій.
Управління часом
Під час сесії з першою експозицією треба обговорити багато матеріалу. Також як і
клієнт так і терапевт може відчувати тривогу і хотіти присвятити час відомим сферам
перед експозицією. Тому важливо також пильнувати хід сесії і також добре є
зарезервувати додатковий час для сесії початкової експозиції. Для того можна
запланувати сесію на 1,5 години.
Debra A. Hope, Richard G. Heimberg, Harlan R. Juster, Cynthia L. Turk радять такий план
сесії:
До 10 хв : Привітання , перегляд домашнього завлання
10-15 хв: Нагадати клієнтові, що це є перша експозиція, коротко проаналізувати .
обгрунтування експозиції та опис ситуації, яка буде відтворюватись.
15-30 хв: Когнітивна ресруктуризація
30-40 хв: Обговорення сценарію відігрування ролі і визначеня досяжної цілі в поведінці
40-50 хв: проведення експозиції
50-75хв : обговорення експозиції
75-90хв Обговорити домашнє завдання
Тривога клієнта стосовно нової процедури експозиції, як правило є достатньо висока,
що не дуже вдаєсться провести глибокої когнітивної рестуктуризації. Для того найкраще
вибрати 1 або 2 прості автоматичні думки і досить швидко пройти когнітивну
рестуктуризацію. Більше часу на це можна присвятити під час обговорення результатів
експозиції, коли клієт буде відчувати менше тривоги і коли краще зможе бути задіяний
в цей процес. Досвід експозиції може витягнути на поверхню ключові автоматичні
думки (НАД) або додати доказів, які підривають віру в НАДи , які вже були
ідентифіковані.
В будь якому випадку найкраща терапевтична стратегія опанування страху клієнта –
це є велика його підтримка і проходження етапів сесії так, щоб експозиція закінчилась
в розсудливий проміжок часу. Це може означати , що терапевт дає більше інструкцій,
ніж це буде застосовуватись потім, але разом з тим пильнує помилки мислення,
раціональну реакцію і досяжну поведінкову ціль.
Більшість експозицій під час сесії тривають від 5 до 10 хв. Перша експозиція може бути
коротша , якщо клієнт переживає великий страх. Терапевт контролює те, коли
закінчиться експозиція. Найкраще зупити експозицію, коли все йде добре і клієнт
відчуває, що може витримати ще, а не те що вже скінчився час експозиції – і це мене
врятувало.
Теоретично оцінка SUD зростає більше 70, о потім починає спадати. Якщо це можливо
- важливо не переривати експозиції, коли тривога досягає піку, бо це зміцнює захисну
поведінку. А також клієнт втрачає нагоду переконатись що статочно тривога спаде.

Поєднання експозиціїї і когнітивної ресруктуризації

Після вибору ситуації для експозиції
важливо
перейти до когнітивної
реструктуризації з метою підготовки до експозиції.
Перед кожною експозицією важливо перейти через когнітивну реструктуризацію. Це
приготування дозволяє клієнту почати експозицію маючи напоготові адаптивну
відповідь на автоматичні думки, які з”являться. Когнітивна рестуктуризація збільшує
імовірність того, що експозиція буде корисна в подоланні тривоги клієнта.
Отже для когнітивної реструктуризації необхідно:
1. Ідентифікувати Неагативні автоматичні думки (НАД)
2 .Розпізнати помилку мислення
3. Протестувати Над
4. Підсумувати результати тестування НАД – і отримати адаптивну відповідь, яку клієнт
зможе використати під час експозиції
Тепер клієнт є готовий і “озброєний” до експозиції
Не менш важливим і завершальним кроком в приготування до експозиції є визначення
досяжної поведінкової цілі. Це дасть можливість розуміти чи експозиція закінчилась
успіхом. Наприклад:
- залишитись в ситуації навіть, якщо почну боятись;
- розповісти про 3 речі;
- дізнатися 2- речі про іншу особу;
- описати 2 думки;
- запросити її в кіно;
Отже, 1-ша експозиція. Наcтя є 28 –річна жінка, яка червоніє, переживає, під час
випадкових розмов з людьми яких вона добре знає і з якими незнайома. Відчуває значно
менший страх, коли є конкретна розмова, наприклад обгворення бюджету на рік.
Клієнтка каже, що не вміє підтримати розмову, балакати на загальні теми з людьми,
дуже сильно тривожиться. Одна з сходинок в ієрархії страху і уникання Насті - є
неформальне спілкування із співпрацівниками ввечері щотижня.
Настя мала такі НАД
- буду дуже стривожена
- незнаю як розслаблено розмовляти з людьми
- не буду знати, що сказати
Далі важлива робота з її НАд “Не буду знати, що сказати”, бо вона викликала
найбільший страх. Після когнітивної рестуктуризації, та ідентифікаціїї того, що це є
помилка мислення “все або нічого” Також всі теми для Насті були неістотні і після
спільної праці Наталя напрацювали адаптивну відповідь “що розмова про погоду – це
теж О.к”
Настя мала розповісти мені (я зіграла роль її співробітниці) щось на не робочу тему: 2
речі чи про погоду чи про інші події.
Після питання про рівень тривоги переходимо до експозиції. Під час експозиції
терапевт також запитує рівень тривоги це було 40 на початку, тоді 60, 70,70, 60, 50 під
час експозиції. Після завершення експозиції ми обговорювали з Настею її ціль –
залишитись в експозиції, незважаючи на страх та розповісти про 2 речі не пов”язані з
роботою
Після експозиції, коли я запитала її , що вона навчилась з цього досвіду, то Настя
сказала, що спочатку її тривога була досить високою, але потім під час розмови впала.
І це важливо – що вона досвідчила , що її тривога знизилась. Також добре розмовляти

на прості, загальні теми, і що вона знайшла, що сказати, навіть більше ніж очікувала.
При обговореніі, що вона може використати з цього в майбутньому?
Настині відповіді були такі:
- незважаючи на високу тривогу, я залишилась і змогла підтримати розмову
- я знайшла теми до розмови
- розмовляти на прості теми є приємно
На домашнє завдання для Насті – було порозмовляти 1 -2 співпрацівникам про 2 речі
на загальні теми
Обговорення після експозиції
Обговорення експозиції часто є з декількох причин найбільш дієвим елементом
втручаннь. Клієнт і терапевт можуть скористати з отримання реального досвіду..
Закінчується чи не найважчий елемент сесії, коли клієнт здатний когнітивно
опрацювати досвід. Користь від обговорення експозиціїї можна втратити, якщо
недостатньо часу відведено на обговорення експозиції і терапевт мусить скоротити
обговорення експозиціїї.
Клієнти і терапевти зазвичай по різному сприймають те, що відбувається під час
експозиції. Для того потрібно щоб терапевт найперше вислухав точку зору клієнта, а
потім представив своє бачення. Психотерапевтові потрібно зрозуміти точку зору клієнта
в напрямі досягнення цілі і також що пройшло добре чи погано на експозиції. Можна
застосувати когнітивну рестуктуризацію, щоб зрозуміти докази клієнта на те, що як він
думає погано зробив в експозиції. Кожен успіх в експозиціїї повинен бути наголошений,
обговорений, має мати увагу і місце – в часі терапії. Після того, як клієнт представить як
він бачив в себе в експозиції, як він виконував завдання, тоді терапевт може розповісти
як він бачить досягнення поставлених цілей в терапії, внаслідок проведення експозиціїї
і те як проходила експозиція. Також важливо, якщо є інші особи, які задіяні в експозиції
, можна також від них отримати звороній звязок як вони реагували на клієнта і щоб
вони дали відповідь на запитання клієнта на тему того , що вони думають на
експозвиції.
Найбільш важливою інформацією є зворотній зв”язок від терапевта і інших учасників
експозиції, бо він робить акцент, наголос на тому, що суперечить негативним
переконанням клієнта про себе. Тільки в дуже рідких випадках клієнти виглядали так,
як вони думали. Так досить доречно є визнати, що клієнт мав певні ознаки страху
(наприклад, червноніння чи затинання) Але одночасно наголосити на тому, що це не
зменшує приємності, яку ми отримуємо від розмови і спілкування. І що симптоми з
часом будуть зменшуватися, а може й і зникнуть взагалі. Психотерапевт, який
заперечує, що бачив якісь симтоми/ прояви страху в клієнта, які насправді були досить
чітко проявлені під час експозиції - ризикує втратити довіру клієнта .
В обговоренні після експозиції важливо, щоб клієнт підсумував те чого навчився з цього
нового досвіду і що можна використати пізніше. Формулювання цього послання, яке
виноситься з сесії (виникає після експозиції) підсилює додаткові спроби опрацювання
нової інформації, яка несумісна або неузгоджується зі схемою чи переконаннями
клієнта. Це послання також є добрим джерелом доказів для когнітивної
реструктуризації. Дуже часто підведення підсумків першої експозиції відображає той
факт, що вона не була такою складною, як очікував клієнт. Або ж він все ж таки зумів

залишитись в ситуації незважаючи на високий рівень тривоги. Для терапевта – це також
аргументи , які можуть послужити для когнітивної рестркуктуризації.

6. Поведінкові експеременти в лікуванні розладу соціальної тривоги.
Приклади.
Що таке поведінкові експеременти (ПЕ)? Це запплановані емпіричні заходи, які
грунтуються на експеременті або спостереженні, що виконують пацієнти під час
терапевтичних сесій або поміж ними. Їхня конструкція безпосередньо випливає з
когнітивного формулювання проблеми, а їх основна мета – отримати нову
інформацію, яка може допомогти: перевірити валідність наявних у пацієнта
переконань щодо себе, інших та світу; побудувати і /або перевірити нові, більш
адаптивні переконання; зробити внесок у розвиток і перевірку когнітивного
формулювання. Д Вестбрук “Вступ у когнітивно – поведінкову терапію”,с205
Поведінкові експеременти у КПТ проводять для збору доказів, які допоможуть
клієнтам перевірити прогнози, що виходять з їхніх проблемних когніцій, або
перевірити елементи формулювання. Вони дають можливість дослідити думки
через дію і спостереження, а не лише через обговорення. А також допомагає
клієнтові знаходити нові докази. Тому часто ПЕ – йдуть після когнітивної праці.
Після визначення негативних автоматичних думок та когнітивної реструктуризаціїї
– як наслідок побудови альтернативних поглядів під час сесії. За допомогою ПЕ
можна перевірити та утвердити ці висновки.Вони допоможуть клієнтові зібрати
більш переконливі докази того, яке переконання (початкове чи альтеранативне ) є
кращим (точнішим , кориснішим) поглядом на ситуацію.
Поведінкові експеременти добре працюють і допомагають також у ситуаціях, коли
клієнти кажуть ”Головою я розумію, що це правильно, що це так, але в мене є
відчуття, що моя думка правильна”. І тут ми можемо перевірити думки і
переконання не лише на словах , а й в діїї. ПЕ можуть допомогти розвинути
засвоєння, яке грунтується на внутрішніх відчуттях. Вони корисні при майже всіх
видах психологічних проблем, на відмну від експозиції, зосереджених на
проблемах тривоги.
Д Вестбрук, зазначає, що ми можемо виокремити два аспекти, за якими
розрізняють поведінкові експеременти: експеремент, що перевіряє гіпотезу або
експеремент відкритття; активний або експеремент – спостереження.
Поведінкові експеременти, що перевіряють гіпотезу – у таких експерментах ми
починаємо з однієї гіпотези або 2-х відносно чітких гіпотез: наприклад Гіпотеза А і
Гіпотеза Б. Гіпотеза А – це переконання або пояснення клієнта, наприклад: “Всі
побачуть, що я почервоніла і тремчу подумають, що я неадекватна, незахочуть зі
мною спілкуватись” Гіпотеза “Б” – це нове припущення, пояснення, яке
напрацьоване з клієнтом під час сесії “Люди можуть помітити, що я почервонію,
але будуть зі мною спілкуватись”. Колипринаймні одна з цих гіпотез

підтверджуються, тоді ми моємо необхідні умови для ПЕ. Метою якого є пошук
чітких доказів, які стосуються гіпотези. Щоб знайти деякі передбачувані наслідки
гіпотези, які в принципі спостерігаються, щоб клієнт міг дізнатись, чи його прогнози
справджуються.
Експеременти, що перевіряють гіпотези, є найпоширеніші, і часто найкорисніші,
але іноді у клієнтів немає чіткої гіпотези, яку вони хочуть перевірити, ймовірно
тому, що вони що вони ще не мають чіткого формулювання власних негативних
когніцій, або тому що не можуть сформулювати альтернативні переконання. У
таких випадках варто провести експеремент – дослідження , який досить відкрито
може дослідити “що станеться якщо я зроблю Х” Наприклад: Що станеться, якщо я
буду червоніти і далі прожовжувати розмову?” “Як я при цьому почуватисмусь? Як
вони реагуватимуть?” Можливо виявиться, що...,
Активні ПЕ й експеремент – спостереження. Активні експеременти – це , ті у яких
клієнт бере активну участь, у тому сенсі, що він кудись іде і активно щось виконує,
щоб отримати інформацію – часто щось , що відрізняється від його типової
поведінки. Експеремент спостереження – це експеремент у якому клієнт
спостерігає за подіями або збирає доступні докази замість того, щоб активно
виконувати якусь діяльність, відмінну від його типової.
Експеремент з почервонінням – це є приклад активного експеременту.
Експеремент спостереження Наприклад, психотерапевт може намалювати
рум”янці – а клієнт моде спостерігати як інші реагують на це почервоніння і як
спілкуються. Тут ситуацію моделює терапевт, а , що клієнт міг бачити, що може
статися, а сам при цьому не ризикує. Або клієнт можу зібрати інформацію чи
червоніють відомі люди – з інтренету.
Для того щоб експеремент пройшов успішно важливо його ретельне планування:
1. Плануйте експеремент разо з клієнтом, а не признайчайте його. Має бути чітко
поставлена мета експеременту та його обгруньування
2. В експеременті на перевірку гіпотез – необхідно встановити, які думки клієнта
перевіряються, а також негативні прогнози клієнта, щодо того щро може
статись.
3. Потім визначаємо на скільки сильно клієнт вірить у неї за шкалою від 0-100%
За допомогою цього можна виміряти будь – які зміни.
4. Обеіть найкращий вид експеременту, щоб перевірити когніцію, наприклад,
активний експеремент чи спостереження.
5. Звертайте увагу на безпеку та ризик. У значенні потенційного зниження
ефективності лікування , а відтак підвищення ризику наявності значних
проблем,пов”язаних з тривогою. ВАжливо не лише “живити” тривогу наших
клієнтів, пропонуючи їм надмірну обережність, але також важливо не
ігновувати суттєвого ризику.
6. Розробляйте ПЕ так, щоб вони були безпрогграшними наскільки це можливо,
тобто незалежно від того, що станеться, клієнт вже щось отримав. Якщо
експеремент спрацьовує в тому значенні, що негативні прогнози не
підтверджуються, тоді він вдалий; але якщо якась частина негативного прогнозу
справджується, все одно експеремент може бути корисним, адже з нього
можна навчитись і зрозуміти, чому так сталося, що дає можливість подальшого
продуктивного дослідження та нових ПЕ.

7. З тієї причини намагайтесь бути по справжньому відкритим до результатів
експеременту. Не займайте позиції наче ви наперед знаєте, що має
статись.Якщо експермент не спрацює так як ви передбачали – то клієнт може
втратити довіру до Вас і може чутися невдахою. Набагато краще бути щиро
зацікавленим: “Я насправді точно незнаю, що станеться, можливо це не буде
настільки погано, як ви думаєте - давайте з”я суємо це”
8. Також спробуйте передбачити, які можуть бути труднощі або невдачі. Якщо прі
ПЕ клієнт отримає негативну реакцію від інших людей, то що робитиме клієнт?
ПЕ буде ефективнішим, якщо ви заздалегідь врахуєте труднощі.
9. Не зважаючи на все вище перераховане, скористайтесь нагодою і проводьте
спонтання ПЕ, спричинені тим , що відбулось на сесії. Наприклад, обговорючи з
кимось, хто боїться серцевих захворювань, захистну поведінку (наприклад
уникнення фізичних навантажень), можливо варто запропонувати виконати ПЕ
одразу на сесії – - наприклад кілька разів пробігтись сходами вверх – вниз і
подивитись, що станеться. Нехай ваш клієнт іноді спробує зробити щось
одразу6 ніж тиждень думатиме і переживатиме за це. Очевидно- що це треба
робити обережно – а клієнт повинен знати, що він може відмовитись.

Поведінкові ескперементи в лікування розладу соціальної тривоги можуть
допомогти в різних напрямках:
- зміна фокусу уваги з себе на ззовні (більше звертати увагу на інших)
- взаємодіяти з людьми зменшуючи захисну поведінку ( Нариклад, висловлювати
свою думку, тоді як зазвичай вони мовчать
- змінити думки клієнта про себе ( Якщо це викликає інтерес, значить “Я не такий
дурний як я думаю”
- надати інформацію, щоб порівняти ті припущення та переконання, які є в клієнта
з тим , що отримано в результаті ПЕ.
Приклади поведінкових експерементів
Поведінковий експеремент зі зміною фокусу уваги з себе на ззовні: Марія має 33 роки,
вона працює бухгалтером. Вона червоніє і тривожиться, коли розмовляє з іншими
людьми. Вона дуже тривожиться, коли червоніє, вона думає, що інші подумають що
вона неадекватна, будуть з неї сміятись, не захочуть з нею розмовляти, тому вона
виробила захисну поведінку – як з цим справлятись: уникати спілкування, не
привертати до себе уваги, уникакти візуального контакту і швидко закінчувати розмову.
Думка, яка перевіряється: Інші помітять мою тривогу і почервоніння, якщо не вжити
заходів, щоб приховати її. Якщо вони помітять – то подумають, що я неадекватна.
ЦІль : Дослідити як увага сфокусована на собі – впливає на Марію?
Для того щоб дослідити як Марія виглядає в спілкуванні з іншими ми запропонували
відео зйомку : її спілкування з незнайомими людьми. Це було 2- є осіб, які оцінювали її
після спілкування.
Дубль1: Із фокусом уваги Наталі на собі, як вона виглядає, що відчуває. А також вона
мала використовувати захисну поведінку – щоб не було помітно її тривожності і
почервоніння – уникання візульного контакту, і говорити як можна менше.

Дубль 2 - Фокус уваги на співрозмовниках. Мати візуальнаий контакт з ними – щоб
отримати більше інформації про реакції співрозмовників, та пробувати говорити більше
і підтримувати розмову.
Результати експеременту Оцінка Маріїної розмови
Марія
Співроз Оцінка
мовник Марія після після
перегляду
Відео
Дубль 1
Із захисною поведінкою
На скільки тривожно почувалася 60
Марія?
На скільки тривожно виглядала 90
50
50
Марія?
На скільски сильно Марія відчува 80
ла, що почервоніла
На ск сильно Марія почервоніла?
50
50
На скільки впевненою чулася
40
Марія?
На скільки впевнено виглядала
20
30
30
Марія?
Чи
виглядала
Марія 30
0
0
неадекватною?
Дубль 2 без захисної поведінки
На скільки тривожно почувалася 40
Марія?
На скільки тривожно виглядала 20
20
10
Марія?
На скільски сильно Марія відчува 60
ла, що почервоніла
На
ск
сильно
Марія 50
50
40
почервоніла?
На скільки впевненою чулася
60
Марія?
На скільки впевнено виглядала
70
70
80
Марія?
Чи
виглядала
Марія 0
0
0
неадекватною?
В результаті Марія спробували себе в 2-х ролях і зробила висновки, що фокус уваги на
собі та захисна поведінка працюють погано- а саме погіршують ситуацію – роблять її
більш тривожною, невпевненою. Також вона побачила як виглядає її почервоніння –
що вона виглядає не так погано як вона собі уявляла і зовсім не виглядає неадекватною
І що коли вона червоніла – то люди не сміялись з неї і не вважали її неадекватною.
Співрозмовник помітив її почервоніння в обох випадках – але це не означало, що вона
неадекватна. “Мої спроби контролювати і приховати тривогу є більш помітні, ніж самі

симптоми тривоги. Моя захисна поведінка є більш незвичайна і помітна , ніж моя
тривога та почервоніння.”
Поведінковий експеремент “Оцінити соціальну небезпеку (небезпеку спілкування)” Ці
експеременти проводяться для того , щоб оцінити чи симтоми є видимі і чи люди
реагують різко , коли вони перебільшені.
Клієнтка, Ірина переживала за почервоніння з того момету, коли її друзі дражнили її,
після того, як вчителька дуже критикувала її. Вона уникала, говорити в групі,
запитуватись щось в магазині.
БЛАНК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕДІНКОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
ДАТА

ЦІЛЬОВА
КОГНІЦІЯ (-Ї)

ЕКСПЕРИМЕНТ

ПЕРЕДБАЧЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТ

ЧОГО Я
НАВЧИВСЯ?

Яку думку чи
переконання
ви тестуєте?
Чи існує
альтернативна
точка зору?
(сформулюйте
по
можливості
гіпотезу А і
гіпотезу Б)
Оцініть ваш
ступінь
переконання у
їх правдивості
(0-100%).

Розробіть
конкретний
план
експерименту,
щоб
перевірити
когніцію
(напр., я
спеціально
буду у
обставинах/
ситуації, яку я
до цього
уникав, і не
буду
застосовувати
жодних
заходів
безпеки і т.п.,

Що можна
передбачити
відбудеться в
часі
експерименту,
якщо
справдиться та
чи інша
гіпотеза/
думка/
переконання?

Що відбулося
в часі
експерименту?
Що ви
помітили?
Яким чином
результат
відповідає
вашим
прогнозам?

Що це означає для
вашого
першопочаткового
припущення /
переконання
(гіпотез А/Б)?
Наскільки ви зараз
вірите у них (0 100%). Чи
експеримент
спонукає до
модифікації
ваших думок/
гіпотез /
переконань? Як
саме?

Люди
побачать
почервоніння
і
покажуть
своє
негативне
ставлення,
вони будуть

Ніхто
не
звертав увагу
на
почервоніння
терапевта.
Ніхто
не
сміявся,
не
вказував і не

Більшість людей
не
звертають
уваги на інших.
Вони
зайняті
свохми думками і
діями. Дорослі не
звертають уваги
на почервоніння –

буду
поводити себе
по-новому і
т.п.)

Гіпотеза А
Якщо люди,
що
хтось
почервонів –
то
інші
обов”язково
звернуть йому
увагу, будуть

Психотерапевт
намалювала
рум”яни собі
сильно і пішла
по магазинах з
Ірою. Вона –
спострерігала
за
реакцією

сміятись
нього 90%

з інших
коли витріщатися,
шнпотів
психотерапевт вказувати на спиною
просила про це,шепотітися
Гіпотеза Б
допомогу,
Більшість
вибирала речі,
людей, коли і
робила
вони є на покупку
публіці
–
занурені у свої
думки
та
активності –
і
менше
звертають
увагу
на
інших.
А
навіть коли
вони
помічають
симтоми
–
то
не
реагують на
них так грубо
20%

за не
роблять
комусь
зауважень.
Віра у Гіпотезу А –
40%
У Гіпотезу Б на
60%

Цей експеремент надихнув клієнтку додати рум”ян до свого лиця і йти за покупками,
психотерапевт – спостерігав збоку. Результати виявились ті самі. А віра клієнтки в
Гіпотезу А становила 40%,а в гіпотезу Б 60%
Експерементт- опитування
Клієнт Ксеня, є вже вище згаданою студенткою, яка хвилюється відмовляється
відповідати, червоніє і виглядає знервованою
Експеремент: Було запропоновано дослідити – зробити опитування про те, що думають
люди, коли хтось червоніє або виглядає знервованим? Опитали 10 осіб різного вікучоловіків і жінок. Питання розроблялись разом з клієнтом.
Передбачення: Ксеня мала дати відповіді на запитання оцінити скільки людей
зреагують так як вона боїться.
Результати:
Таблиця 6.2 Результати Досліджень Ксені
Цільові когніції
Оцінка Ксені від 0-100% Результати досліджень
Від 0-100%
Якщо люди побачуть моє
70
10
Почервоніння – то подумають , що я
я дуже тривожусь
Люди думають – це дивно,
60
30
коли інші червоніють?

Почервоніння – це
80
0
ознака неадекватності?
Коли особи при розмові дуже
70
0
тривожиться, люди погано про
нього подумають
не захочуть мати з ним
70
0
справи, будуть уникати його
Респонденти відповідали на запитання. Але ніхто з опитаних – не вважав- що
почервоніння це ознака неадекватності. Вона вважали – що особа тоді збентежена і
дуже розчулена. Також Ксеня була здивована, що більшість людей відповіли – що коли
людина нервується в розмові з ними – то вони думають, що можливо зробили щось не
так. Вона вважала, що якщо людина тривожиться, то всі будуть уникати її і не захочуть
мати з нею справи. Інші не думають так як я! Я переоцінюю можливість негативної
реакції
7. Підсумки та рефлексіїї
Праця з клієнтами із соціальною тривогою для мене була викличною і надихаючою.
Бо незважаючи на всі труднощі і страхи клієнта – ми можемо бачити як в результаті
спільної праці змінюється якість життя особи на краще, як клієнти радіють своїм успіхам
і ти можеш порадіти за них.
Але часом на початку терапії соціальна тривога клієнта – утруднює взаємодію клієнт –
тарапевт, так само як і усі інші взаємодії клієнта в його житті. Часом такі клієнти
виглядають замкнені, незацікавлені, недружелюбні або налаштовані вороже. І тому на
початку важко встановити терапевтичний альянс. Терапевтові необхідно адаптувати
власну вербальну і невербальну мову – для того, щоб допомогти чутися клієнтові
вільніше, легше. Страх негативної оцінки – перешкоджає добрій взаємодії, виконанню
клієнтом домашнього завдання та надання зворотнього зв”язку. Зазвичай
психоедукація про соціальну тривогу дає розуміння клієнтові, що відбувається і
допомагає знизити тривогу.
Експозиція та поведінкові експеременти дуже добре допомагають в подаланні
розладу соціальної тривоги. Експозиція допомагає розвинути габітуацію до тривоги, а
поведінкові експеременти допомагають змінити фокус уваги із себе на ззовні, також
переоцінити соціальну небезпеку та дослідити наслідки нової поведінки.
Часто ми не мусимо проводити експозиції чи поведінкові експеременти для кожної
дрібної ситуації, в якій клієнт переживає страх. Бо досить часто новий досвід отриманий
в одній ситуації поширюється і генералізується на схожі ситуації в житті клієта.
Добра підготовка є найкращим антидотом для поразки. Важливо підготувати
експозицію та поведінкові експеременти так, щоб клієнт не мав багато можливостей до
униканння. Клієнти можуть прагнути уникнути експозиції чи поведінкових
експерементів, які їх лякають. Але реагують дуже негативно, коли терапевт створює такі
умови, які дозволяють , щоб до цього дійшло .
Важливо також плекати в клієнта цікавість до життя і до інших осіб. Вона надзвичайно
добре допомагає справитись із соціальною тривогою. Цікавість до інших фокусує увагу
на ззовні, приносить більше спонтанної взаємодії і зменшує захисну поведінку
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