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Abstract
Introduction: The present study was done to compare the effectiveness of meta-cognitive
therapy (MCT) with the control group in the treatment of general anxiety disorder (GAD) and
meta-cognitive beliefs.
Method: This research was a randomized controlled clinical trial study. They were initially
screened according to general anxiety inventory, and then 30 participants who met the
exclusion-inclusion criteria were selected and randomly assigned to two groups of metacognitive therapy and control group (15 in each group). The population of the study was
comprised from the pretest, posttest with a one month follow up design and a control group by
a GAD scale and a meta-cognitive questionnaire. The experimental groups received 8 sessions
of meta-cognition therapy while the control group did not receive any interventions. Data were
entered into the SPSS Ver. 18 and analyzed by repeated measurements, Paired T Test,
Independent T Test.
Results: A significant efficacy was observed in reducing GAD and meta-cognitive scale and
also a significant effect size (ES) was observed among the meta-cognition group. Also the level
of effectiveness in meta-cognition therapy was significant. The highest rates of recovery were
related to the scales of GAD (ES=2.38) and meta-cognitive beliefs (ES=2.38) respectively.
Conclusion: Meta-cognition therapy can be considered as one of the treatment strategies for
general anxiety disorder in comparison to the control group due to significant efficacies. All
this is because MCT targets worry as a key cognitive feature of GAD and reduces the symptoms
of GAD.
Keywords: Meta-Cognitive Therapy, General Anxiety Disorder, MCQ, Meta-Cognitive
Beliefs
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چکیده
مقدمه :مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با گروه کنترل در بهبود اختالل اضطراب فراگیر و باورهای فراشناختی
انجام شدهاست.
روش :طی یک مطالعه ،کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده ،افراد براساس پرسشنامه اضطراب فراگیر ) (GAD-7گروهبندی و  33نفر از
افرادی که شرایط ورود و خروج مطالعه را داشتند ،بصورت تخصیص تصادفی ،به دو گروه پانزده نفری شامل گروه درمانگری فراشناخت و
گروه کنترل تقسیم شدند .افراد سه بار در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری یک ماه بعد از درمان از نظر پرسشنامههای  GAD-7و پرسشنامه
فراشناخت مورد بررسی قرار گرفتند .گروه درمانی هشت جلسه اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .دادهها به وسیله نرمافزار
 SPSS Ver. 18و به روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،تی وابسته و تی مستقل تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که درمان فراشناخت نسبت به گروه کنترل از نظر مقیاس اختالل اضطراب فراگیر و نمره کلی پرسشنامه فراشناخت
بطور معناداری اثربخشتر است .همچنین اندازه اثر در درمان فراشناخت قابل توجه بود و بیشترین میزان بهبودی مربوط به اضطراب
فراگیر(اندازه اثر= )9/32و بعد باورهای فراشناختی(اندازه اثر= )1/66بود.
نتیجهگیری :با توجه به اثربخشی معنادار درمان فراشناخت نسبت به گروه کنترل ،این رویکرد میتواند یکی از درمانهای اختالل اضطراب
فراگیر باشد .زیرا درمان فراشناخت با هدف قرار دادن نگرانی که خصیصه شناختی اصلی اختالل اضطراب فراگیر است ،سبب کاهش عالیم
اختالل اضطراب فراگیر میشود.
کلید واژهها :درمان فراشناخت ،اختالل اضطراب فراگیر ،پرسشنامه فراشناخت  ،باورهای فراشناختی
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مقدمه
پنجمین ویرایش کتابچه تشخیصی و آماری اختالالت روانی
) (DSM-5اختالل اضطراب فراگیر را اضطراب و نگرانی مفرط
دربارة چندین واقعه یا فعالیت در اکثر ایام و طی یک دورة حداقل
ششماهه تعریف میکند .نگرانی مزبور به سختی مهار میشود و
با عالیمی جسمی نظیر تنیدگی عضالنی ،مشکل تمرکز ،به آسانی
خستهشدن ،تحریکپذیری ،دشواری در خواب و بیقراری همراه
است .اضطراب ،نگرانی یا عالیم فیزیکی سبب اختالل در عملکرد
اجتماعی یا شغلی میشود و آن را مصرف مواد یا یک بیماری طبی
عمومی ایجاد نکردهاست ،اضطراب مزبور به سختی مهار میشود،
رنج و عذاب درون ذهنی برای فرد ایجاد میکند ،و حوزههای مهم
زندگی فرد را مختل میسازد [.]1
بررسی همهگیرشناسی نشان میدهد ،اختالالت اضطرابی از
شایعترین اختالالت روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند و در
آمریکا حدود  33میلیون نفر مبتال به این اختالالت هستند ،که در
این میان اختالل اضطراب فراگیر شیوع یکسالة سه تا هشت درصد
دارد .نسبت زن به مرد در این اختالل حدود دو به یک است ،منتها
این نسبت در مورد زنان و مردانی که برای درمان این اختالل
بستری میشوند ،حدود یک به یک است .شیوع مادامالعمر این
اختالل نزدیک به پنج درصد است [.]1
در حدود  2تا 16درصد از نیروهای نظامی آمریکا حداقل در حال
حاضر یا در یکسال گذشته اختالل روانی داشتهاند ،که سبب
کنارهگیری یا ترخیص این نیروها شدهاست ،همچنین 92درصد
افرادیکه خدمات سرپایی و 42درصد کسانیکه خدمات بستری به
علت اختالل روانی دریافت نمودهاند ،ظرف  6ماه خدمت نظام را
ترک کردهاند ،در مقابل کسانیکه به علل دیگری تحت درمان
بودهاند ،به ترتیب 2درصد و 11درصد آنها خدمت نظام را ترک
کردهاند .با اینحال مطالعات کمی روی این اختالل در نیروهای
نظامی کار کردهاند [.]9
در مطالعه فتحی و همکاران ،که با چک لیست نشانههای مرضی
 SCL-90-Rانجام شد 16/9،درصد از نمونه مورد بررسی از لحاظ
عالیم روانشناختی واجد مشکالت بودهاند .در این مطالعه در رابطه
با نوع عالیم مرضی ،مشکالت مربوط به مقیاسهای حالتهای
وسواسی-اجباری 16درصد ،افکار پارانوییدی  16/2درصد ،و
حساسیت در روابط متقابل 16/6درصد ،شکایتهای جسمانی
16/3درصد ،پرخاشگری 16/1درصد ،اضطراب 12/4درصد ،ترس
مرضی 12/4درصد ،روان گسستگی 12/4درصد و افسردگی
14/6درصد بود [.]3
بدلیل اینکه اضطراب پدیدهای روانی ،و مفهومی نظری در حیطة
روانشناسی دارد ،شناخت و عاطفه در آن نقش اساسی دارد.
اضطراب دارای روند عاطفی و شناختی هست .بنابراین وقتی فردی
مضطرب است ،ضمن آنکه حالت عاطفی خاصی دارد ،از روندهای
شناختی و فکری خاصی هم برخوردار است ،بنابراین درک ،فکر،
شناخت و عاطفه در مفهوم اضطراب دخالت دارند .همچنین

براساس مدل شناختی بک ،اضطراب با اختالل طرحوارهیی مربوط
به تهدید یا خطر در ارتباط است ،که این قبیل طرحوارهها در اثر
پردازش انتخابی اطالعات هماهنگ با طرحوارهها ،فعال میشود
[.]4
درمانهای مختلفی مانند دارودرمانی و رواندرمانی توصیه
شدهاست .در درمان دارویی ،که برخی آنرا به مدت شش تا دوازده
ماه الزم میدانند ،اما برخی شواهد حاکی از آن است که این درمان
باید درازمدت و یا مادامالعمر باشد .پس از قطع درمان ،حدود بیست
و پنج درصد از بیماران در ماه اول و شصت تا هشتاد درصد از آنها
در سال اول دچار عود اختالل میشوند .گرچه برخی بیماران به
بنزودیاپینها وابسته میشوند ،اما به اثرات درمانی بنزودیاپینها و
بوسپیرون به ندرت تحمل پیدا میشود [ .]2بنابراین با توجه به نیاز
به درمان طوالنی مدت دارویی و شانس عود و عوارض دارویی،
درمانهای غیردارویی همانند درمانگری فراشناخت پیشنهاد
شدهاست.
اصطالح فراشناخت ) (Metacognitiveاولین بار توسط فالول
[ ]6مطرح گردید و آن را فرآیند «تفکّر دربارة تفکّر» و دانش در
مورد اینکه «چه میدانیم» و «چه نمیدانیم» بیان نمود و ولز آنرا
«کاربرد شناخت دربارة شناخت» بیان کردهاست .این رویکرد
براساس نظریه کارکرد اجرایی خودنظمبخش (Self-
) Regulatory Executive Functionبنا نهاده شدهاست ،و
دلیل اصلی آسیبپذیری در اختالالت هیجانی را نوعی الگوی توّجه
معطوف به خود افراطی ،فعّال شدن باورهای غیرمنطقی و
فرآیندهای بازتابی خاصّ است [ ]6همچنین عوامل چندگانه
فراشناختی را به عنوان مولفههای کنترلکننده پردازش اطالعات
که رشد و دوام اختالالت روانشناختی را تحت تأثیر قرار میدهد،
در نظر میگیرد .این نظریه گسترش و درمان بیماریهایی نظیر
اختالل اضطرابی فراگیر [ ،]2اختالل وسواسی-اجباری [،]2
افسردگی [ ]13و اختالل استرس پس از ضربه [ ]11را تحت تأثیر
قرار میدهد.
به نظر ولز سندرم شناختی-توجهی ،شامل مجموعهای از فرآیندها
و فعالیتهای شناختی و توجّهی است که بیشتر به صورت پردازش
مفهومی مداوم به شکل نگرانی ،نشخوار فکری ،پایش تهدید،
تمرکز بر خطر ،سرکوب افکار و رفتارهایی مانند اجتناب رفتاری،
شناختی و هیجانی است که فرد برای مقابله با ناهماهنگی ادراک
شده و تنظیم هیجانهای منفی ناشی از آن انجام میدهد ،که در
درازمدت نتیجهی معکوس دارد و منجر به تداوم اختالل هیجانی
میشود .همچنین به نظر ولز از آنجا که افراد به صورت انتخابی به
پردازش اطالعات میپردازند ،معموالً این پردازش دچار سوگیری
میگردد و به عنوان یک عامل خطربرانگیز برای توسعه یک ناتوانی
مزمن و یا شرایط تهدیدکننده سالمت محسوب میشود [.]19
همچنین در مدل شناختی ولز تفاوتها و شباهتهای موجود بین
نگرانی بهنجار و نگرانی آسیبشناختی را بیان نموده و بر نقش
فرانگرانی در شکلگیری و پایداری اختالالت اضطرابی تاکید
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شدهاست [ .]13به نظر ولز محتوا و ماهیّت نگرانی در اختالل
اضطراب فراگیر ،بسیار شبیه به نگرانی افراد عادی است ،با این
تفاوت که نگرانی در اختالل اضطراب فراگیر با افکار و باورهای
منفی بیشتری دربارة نگرانی همراه است [ .]14در واقع افراد مبتال
به اختالل اضطرابی ،باورهای فراشناختی انعطافناپذیری دربارة
مفید بودن نگرانی به عنوان یک راهبرد مقابلهای دارند .در بیماران
اضطرابی و یا کسانی که آمادگی ابتال به این اختالل را دارند ،پس
از آغاز استفاده از نگرانی به عنوان یک راهبرد مقابلهای ،باورهای
منفی در مورد نگرانی به عنوان پدیدهای غیرقابل کنترل و بالقوه
خطرناک ،فعال و منجر به ارزیابیهای منفی در مورد فرآیند نگرانی
میشود ،که خود منجر به پیدایش فرانگرانی میشود [ .]12بنابراین
پژوهشها بر نقش نگرانی و فرانگرانی در شکلگیری و تداوم
اختالل اضطراب فراگیر تاکید دارند [ ]16 ,16و نشان میدهند،
هرگاه نگرانی به عنوان تفاوتهای فردی در راهبرد کنترل فکر
مطرح شود به گونهای کامالً مشخص با اختالالت آسیبشناختی
همراه است [.]12
بنابراین درمان فراشناختی )(Metacognitive Therapy
پیشرفت جدیدی در درک علل مشکالت بهداشت روانی و درمان
بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر است .این رویکرد که بر
اساس نظریهی بنیادی «کارکرد اجرایی خود نظمبخش» استوار
است ،ابتدا در مورد اختالل اضطراب فراگیر به کار برده شد و بعد
به عنوان یک رویکرد درمانی کلّی گسترش یافت .اصطالح
کارکردهای اجرایی ،سازهی شناختی سطح باالیی است که به
مجموعهی وسیعی از فرآیندهای فراشناختی آگاهانه از قبیل
برنامهریزی ،جستجوی نظامدار ،کنترل تکانه ،خود تنظیمی ،رفتار
هدفمند ،به کارگیری راهبردهای انعطافپذیر ،توجه انتخابی ،کنترل
توجهی و ارزیابی خود اطالق میشود [.]91-12
در مطالعه ولز [ ،]16برای درمان بیماری اضطراب فراگیر با دو روش
درمان فراشناختی و تنشزدایی کاربردی در بیست بیمار دارای
مشخصههای اضطراب فراگیر براساس  DSM-IV-TRمقایسه
شدند .ارزیابی قبل از درمان ،بعداز درمان ،ششماه پس از درمان و
دوازده ماه پس از درمان انجام شد .درمان فراشناختی در بعداز
درمان ،و پیگیریهای ششماهه و دوازده ماهه بر درمان
تنشزدایی کاربردی برتر بود .بطوریکه بعداز درمان در روش درمانی
فراشناخت درصد بهبودی 23درصد و در روش درمانی تنشزدایی
کاربردی 13درصد بود.
نکته دیگر درباره اختالالت اضطرابی ،عوارض مختلف آن میباشد.
افراد مضطرب علیرغم تالش مغزی بیشتر که برای انجام بهینة
تکلیف ذهنی انجام میدهند؛ امّا کفایت کمتری دارند .همچنین
عملکرد مؤثر نیز در این دسته افراد کاهش یافتهاست [.]99
مطالعات دیگر داشتن رگة اضطراب با کفایت پردازش عصبی کمتر
را مربوط دانستهاست [.]94 ، 93
همچنین اختالل اضطراب فراگیر احتماالً شایعترین اختاللی است
که همزمان با اختالل روانی دیگری یافت میشود .شاید  23تا 23

درصد از بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر به یک اختالل
روانی دیگر هم مبتال باشند .حدود  92درصد از این بیماران در
نهایت به اختالل پانیک دچار میشوند .درصد باالتری از این
بیماران احتماالً به اختالل افسردگی اساسی مبتال میشوند.
اختالالت شایع دیگری که با اختالل اضطراب فراگیر همراه
میشوند شامل ،اختالل دیستایمی و اختالالت مرتبط با مواد است
[ .]1بنابراین با توجه به شیوع باالی این بیماری در نیروهای نظامی
[ ]3 ,9و اختالالت همراه با اختالل اضطراب فراگیر نیاز به شناسایی
و درمان اختالل اضطراب فراگیر در نیروهای نظامی الزم به نظر
میرسد .همچنین با توجه به اینکه نیاز به درمانی که بتوان در
دورهای کوتاه این اختالل را درمان نمود ،مطالعه حاضر بصورت
هفتهای دو جلسه طراحی شدهاست ،بنابراین با توجه به نقاط فوق
مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناخت در بهبود
اختالل اضطراب فراگیر و باورهای فراشناختی انجام شد.

روش
طی یک مطالعه ،کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده ،ابتدا 333
نفر از پرسنل نظامی براساس پرسشنامه اضطراب فراگیر (GAD-
) 7گروهبندی شدند ،و افرادی که یک انحراف معیار بیشتر از
میانگین در نمره پرسشنامه اضطراب فراگیر داشتند ،و مطابق با
افرادی که میانگین نمره پرسشنامه اضطراب فراگیر بیشتر و یا
مساوی  13بودند (حساسیت  22درصد و اختصاصیت  29درصد)
[ 33 ،]92نفر انتخاب شدند .نمونهبرداری بصورت غیرتصادفی امّا
تقسیم در گروهها بصورت تخصیص تصادفی (Random
) allocationبود سپس افراد به دو گروه پانزده نفری شامل گروه
درمانگری فراشناخت و گروه کنترل (افراد گروه )Waiting list
تقسیم شدند .افراد در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری یک ماه
بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل ،افراد نظامی با حداقل پنج سال
سابقة کار نظامی ،سن بین  93تا  42سال ،حداقل تحصیالت سیکل
و مبتال به اضطراب فراگیر براساس معیار  GAD-7و مصاحبه
بالینی و معیارهای خروج از مطالعه شامل ،ابتال به اختالل
شخصیت ،رگههای روانپریشی ،سوء مصرف مواد که تحت درمان
دارویی توسط روانپزشک و یا رواندرمانی توسط روانشناس بودند
و اختالالت عصبشناسی ،سابقة ترکش ،موج انفجار و آسیبهای
فیزیکی به سر ،داشتن بیماری جسمانی ناتوانکننده به صورتی که
حضور در جلسات درمان را با مشکل همراه سازد و کاهش بهرة
هوشی میباشد که به وسیله مصاحبه بالینی تشخیصی و عملکرد
شغلی و تحصیلی مشخص گردید.
پس از نمونهگیری و تخصیص تصادفی در دو گروه ،تمامی بیماران
دو گروه به صورت گروهی ،توضیحات کوتاهی در مورد نحوه
تکمیل پرسشنامهها دریافت کردند ،تا دقت اجرای پرسشنامههای
پیشآزمون افزایش یابد .همچنین برای گروه کنترل بعداز اتمام
زمان طرح ،درمان فراشناختی به صورت گروهی انجام شد.
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جدول  .1پروتکل درمانی فراشناختی ولز []12
جلسه

محتوای برنامة درمان اختالل اضطراب فراگیر

1
9
3
4
2
6
6
2

مفهومسازی موردی ،آمادهسازی بیمار ،اجرای آزمایش سرکوب فکر ،شروع چالش با باورمربوط به کنترلناپذیری نگرانی و معرّفی به تعویق
آگاهی گسیلیده ) (DMو اسناد مجدّد کالمی و رفتاری-کنترلناپذیری
انداختنذهن
تمرین
نگرانی
ادامة چالش با باور کنترل ناپذیری (ارایة شواهد مخالف) و اجرای آزمایش از دست دادن کنترل در جلسة درمان
بررسی و متوقّف کردن کنترل غیرانطباقی و رفتارهای اجتنابی و شروع چالش با باورهای مربوط به خطر
تالش برای از دست دادن کنترل با صدمه زدن به خود از طریق آزمایش نگرانی و اجرای آزمایش چالش با باور مربوط به خطر در جلسة
درمان چالش با باورهای مثبت ،در صورت رسیدن باورهای منفی به صفر و اجرای راهبرد عدم مطابقت در جلسة درمان
شروع
کار بر روی معکوس کردن عالیم باقیمانده
شروع کار بر روی برنامة جدید ،کار روی طرح کلی درمان (جلوگیری از عود) و تقویت برنامة جایگزین و توضیح روشن آن با ذکر مثال

ساختار درمان در گروه آزمایشی درمانگری فراشناخت ،شامل هشت
جلسه  63دقیقهای برای کاهش اضطراب فراگیر بود که بصورت
دوبار در هفته انجام گردید .اجرای پروتکل درمانی فراشناختی ولز
[ ]12مطابق جدول شماره  1انجام گردید .پرسشنامه اختالل
اضطراب فراگیر :اسپیتزر و همکاران [ ]92برای ساختن یک مقیاس
کوتاه برای تشخیص اختالل اضطراب فراگیر و سنجش شدت
نشانههای بالینی ،مقیاس  6سؤالی اختالل اضطراب فراگیر
( )GAD-6تهیه نمودند .همچنین یک سؤال اضافی برای تعیین
میزان دخالت اختالل اضطراب فراگیر در کارکردهای شغلی ،فردی،
خانوادگی و اجتماعی در لیست وجود دارد .گویهها با نمرات 3
(اصالً)( 1 ،چندین روز)( 9 ،بیشتر از نصفی از روزها) و ( 3تقریباً هر
روز) نمرهگذاری میشوند .و دامنه نمرهگذاری بین  3تا  91متغیر
خواهد بود .اعتبار و روایی مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر
توسط نائینیان و همکاران [ ]96بررسی و ضریب آلفای کرونباخ آن
 3/22و ضریب بازآمایی دو هفته پس از اجرای اول آن برابر 3/42
بودهاست.
پررررسررررشرررررنرررامررره بررراورهرررای فرررراشرررررنررراخرررتررری
( ،)MCQ-Metacognitions Questionnairesایررن
ابزار به منظور سنجش چند عنصر فراشناختی خصیصهای (صفتی)
که برخی از آن ها نقش محوری در مدل فراشررر ناختی اختالل
روان شناختی دارند ،طراحی شدها ست .پر س شنامه فرا شناختی یک
مقیاس  33سوالی خودگزار شی ا ست ،که حیطههای فرا شناختی
زیر را در  2مقیاس جداگانه اندازهگیری میکند -1 :باورهای مثبت
) (Positive Beliefsدرباره نگرانی -9 ،برررررراورهای منفی
) (Negative Beliefsدربارة نگرانی که با کن ر رترلناپذیری
و خطر مر تبرررررررط هسرررتنررد -3 ،ا طمینرران شرررنرراختی
) -4 ،(Cognitive Confidenceلزوم ک ن ترل ا فکررار
) -2 ،(Need to Control Thoughtsخررودآگرراهرری
شرررناختی ).]12[ (Cognitive Self-Consciousness
مح مد خانی [ ]96طی پژوهشررری با عنوان "راب طه باور های
فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با عالیم وسواسی در جمعیت
غیر بالینی"  ،میزان آل فای کرون باخ برای کل پرسرررشر ر نا مه
 MCQ-33را  3/23و برای خرده مقیاسهای باورهای مثبت در
مورد نگرانی ،کنترل ناپذیری و خطر ،اطمینان شرررناختی ،نیاز به
کنترل افکار و خودآگاهی شرررناختی به ترتیب،3/23 ،3/61 ،3/29

 3/63و  3/62گزارش نموده است.
مصاحبه بالینی تشخیصی بر اساس مالکهای  DSM-2انجام
شد .کلیه افراد دو گروه درمانی قبل و بعداز کاربندی و یک ماه
بعداز پیگیری پرسشنامههای  ،GAD-6و پرسشنامه فراشناخت را
تکمیل نمودند .اطالعات فوق در بانک اطالعاتی نرمافزار
 SPSS 12وارد گردید و برای توصیف جمعیت از شاخصهای
مرکزی و پراکندگی ،تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و تی
وابسته و تی مستقل استفاده شد.

یافتهها
میانگین سرررنی بیماران  32/2±6/4با حداقل  94و حداکثر 42
سال ،میانگین سنی گروه درمان فراشناخت  36/3±6/9و میانگین
سنی گروه کنترل  34/2±6/6بود ( .)P=3/22سطح تحصیالت 4
نفر ( 13/3درصرررد) سررریکل 12 ،نفر ( 23درصرررد) دیپلم 13 ،نفر
( 33/4درصد) فوقدیپلم و  1نفر ( 3/3درصد) لیسانس بود .سابقه
مصرررف داروهای روانپزشررکی در گروه درمان فراشررناخت 46/6
درصد و در گروه کنترل  63درصد بود (.)P=3/61
برای مقایسه دو گروه فراشناخت و کنترل از نظر مقیاس اختالل
اضطراب فراگیر (جدول  ،)3و نمره کلی پرسشنامه فراشناخت
(جدول  )2ابتدا مقایسه میانگینها دو گروه قبل از درمان ،بعداز
درمان و پیگیری با استفاده از آزمون تی مستقل انجام شد و سطح
معناداری در ردیف چهارم جداول درج گردید ،و سپس مقایسه درون
گروهی در گروه فراشناخت و گروه کنترل از نظر مقایسه میانگینها
قبل از درمان و بعداز درمان و سپس مقایسه میانگینها قبل از
درمان با پیگیری با استفاده از آزمون تی وابسته انجام شد و سطح
معناداری در ستون پنجم و ششم جداول درج گردید.
برای بررسررری نرمال بودن توزیع نمره مقیاس اختالل اضرررطراب
فراگیر از آزمون کولموگروف اسرررمیر نوف اسرررتفرراده شررررد
( )K-S=3/942 ،df=33 ،P=3/11لذا مفروضررره نر مال بودن
توزیع برقرار بود .همگنی ماتریس کوواریانسها با Box’s Test
انجام شررد ( )Box’s M=3/22 ،P=3/91و پیش فرض همگنی
کوواریانس ها تأیید شرررد .فرض کرویت برای جلوگیری از خطای
نوع اول با اسررتفاده از  Mauchly's test of Soericityانجام
شرررد ( )Mauchly's W=3/32 ،P=3/34و مفروضررره کرویت
برقرار بود.
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بین سه سطح عامل زمان در نمره مقیاس اختالل اضطراب فراگیر
تفاوت وجود دارد و میزان تفاوت  3/43بود ،یعنی  3/43تغییرات
متغیرهای وابسته ،مربوط به تفاوت زمانهای قبل از درمان ،بعداز
درمان و پیگیری است.

فرررض یکسرران بررودن واریررانس گررروههررا بررا تسررت لررون
بررررای قبرررل از درمررران ،بعرررد از درمررران و پیگیرررری بررره
ترتیرررررب ( )P=3/612 ،3/323 ،3/163انجرررررام و معنرررررادار
نبود.

جدول .2نتایج تحلیل واریانس دو عاملی بر روی یک عامل تکراری برای مقایسه تأثیر گروههای درمان بر مقیاس اختالل اضطراب فراگیر
منبع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

ارزش

مجذورات

آزادی

مجذورات

نسبی

عامل زمان

63/4

9

36/6

91/2

3/3331

تعامل درمان و
عاملزمان
خطا یا

63/6

9

31/2

12/6

3/3331

22/2

26

1/6

باقیمانده
درمان
عامل

113/3

1

113/3

عامل خطا یا
باقیمانده

924/1

92

2/2

ارزیابی

درون
گروهی
بین
گروهی

معناداری

3/331

19/6

اندازه

توان

اثر

آزمون

3/43

3/22

3/43

3/22
3/23

3/31

جدول  .3مقایسه زوجی گروهها و سطوح درمانی از نظر مقیاس اختالل اضطراب فراگیر
فراشناخت
کنترل
مقایسه گروهها

قبل از درمان

بعداز درمان

پیگیری

قبل و بعد

قبل و پیگیری

13/6±1/4
13/4±1/2
P=3/23

2/2±9/2
13/3±1/6
P=3/331

2/2±9/4
13/3±1/6
P=3/331

P=3/331

P=3/331

P=3/41

P=3/43

جدول  .4نتایج تحلیل واریانس دو عاملی بر روی یک عامل تکراری برای مقایسه تأثیر گروههای درمان بر نمره کلی پرسشنامه فراشناخت
ارزیابی

درون
گروهی
بینگروهی

منبع تغییر

عامل زمان
تعامل درمان و زمان
عامل خطا یا باقیمانده
عامل درمان
عامل خطا یا باقیمانده

مجموع

درجه

میانگین

ارزش

مجذورات

آزادی

مجذورات

نسبی

9963/4
9133
9223/2
3666/2
2262/2

9
9
26
1
92

1132/9
1362
42/2
3666/2
932/2

94/2
93/3

3/3331
3/3331

16/2

3/331

معناداری

اندازه

توان

اثر

آزمون

3/46
3/42

3/22
3/22

3/32

3/22

جدول  .5مقایسه زوجی گروهها و سطوح درمانی از نظر نمره کلی پرسشنامه فراشناخت
فراشناخت
کنترل
مقایسه گروهها

قبل از درمان

بعداز درمان

پیگیری

قبل و بعد

قبل و پیگیری

62/9±2/9
64/4±2/3

24/3±12/6
64/4±4/6

24/9±12/2
63/2±4/6

P=0.001

P=0.001

P=1.0

P=0.14

P=0.68

P=0.001

P=0.001

همچنین بین گروه درمان و عامل زمان تعامل وجود دارد ،که میزان
تعامل  3/43و معنادار بود ( .)P=3/3331و در نهایت بعداز کنترل
اثر تعامل ،گروه درمانی نسبت به گروه کنترل  3/31بر متغیر وابسته
(مقیاس اختالل اضطراب فراگیر) اثربخش بودهاست (جدول .)9
برای بررسی نرمال بودن توزیع نمره کلی پرسشنامه فراشناخت از
آزمررون کررولررمرروگررروف اسررررمرریرررنرروف اسررررتررفرراده شررررد
( )K-S=3/129 ،df=33 ،P=3/36لذا مفروضررره نر مال بودن
توزیع برقرار بود .همگنی ماتریس کوواریانسها با Box’s Test
انجام شررد ( )Box’s M=3/22 ،P=3/12و پیش فرض همگنی
کوواریانس ها تأیید شرررد .فرض کرویت برای جلوگیری از خطای
نوع اول با اسررتفاده از  Mauchly's test of Soericityانجام
شرررد ( )Mauchly's W=3/42 ،P=3/91و مفروضررره کرویت
برقرار بود .فرض یکسان بودن واریانس گروهها با تست لون برای
قبررل از درمرران ،بعررد از درم ران و پ ی گ یری برره تر تیررب

( )P=3/293 ،3/363 ،3/934انجام و معنادار نبود.
بین سه سطح عامل زمان در نمره کلی پرسشنامه فراشناخت تفاوت
وجود دارد و میزان تفاوت  3/46بود ،یعنی  3/46تغییرات متغیرهای
وابسته ،مربوط به تفاوت زمانهای قبل از درمان ،بعداز درمان و
پیگیری است .همچنین بین گروه درمان و عامل زمان تعامل وجود
دارد ،که میزان تعامل  3/42و معنادار بود ( .)P=3/3331و در نهایت
بعداز کنترل اثر تعامل ،گروه درمانی نسبت به گروه کنترل  3/32بر
متغیر وابسته (نمره کلی پرسشنامه فراشناخت) اثربخش بودهاست
(جدول .)4
انررردازة اثرررر برررراسررررراس فررررمرررول کررروهرررن []92
) (Cohen’s d, 1977: M1–M2/δدر م قیرراس ا خ تالل
اضطراب فراگیر برای مقایسه قبل از درمان یا بعد از درمان و قبل
از درمان با زمان پیگیری به ترتیب  9/42و  ،9/32و در نمره کلی
پرسشنامه فراشناخت برای مقایسه قبل از درمان با بعد از درمان و
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بعد از درمان با زمان پی گیری پیگیری به ترتیب  1/66و 1/66
بود .همچنین اندازة اثر زیر مقیاسهای پرسررشررنامه فراشررناخت
ق بل-ب عداز در مان و ق بل پی گیری در مان به ترت یب در مورد
باور های مث بت  3/26و  ،3/22باور های منفی  3/62و ،3/62
اطمینان شناختی  3/26و  ،3/63لزوم کنترل افکار  3/69و ،3/63
خودآگاهی شناختی  ./62و  3/62بود.

بحث
مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی درمانهای فراشناختی در
کاهش عالئم اختالل اضطراب فراگیر و مولفههای مرتبط با آن
یعنی باورهای فراشناختی در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که درمان فراشناختی باعث
کاهش عالئم اختالل اضطراب فراگیر در پس آزمون و پیگیری
شدهاست همچنین اندازه اثرهای مشاهده شده قابل توجه بودهاست.
این نتایج در راستای نتایج سایر پژوهشها میباشد [.]33 ، 92
مطالعات نشان دادهاند که درمانهای شناختی در ایجاد فنونی برای
درمان اختاللهای اضطرابی و خلقی مؤثر بودهاند و فرض میکنند
که اختالل روانشناختی از تفکر سوگیرانه ایجاد میشود .در
درمانهای شناختی قبلی در رابطه با این که چه چیزی به الگوهای
تفکًر ناسازگارانه منجر میشود ،کمتر به بیان علت
پرداختهشدهاست .بیان اینکه یک باور منفی تنها منجر به اختالل
میشود قانعکننده نمیباشد و الزاماً به الگوهای تفکر مختل و تداوم
ناراحتی هیجانی منجر نمیشود .همچنین در نظریههای پیشین
کمتر به ماهیت تکراری ،چرخهای و نشخواری الگوی تفکّر در
اختالل روانشناختی پرداختهشدهاست و بیشتر بر محتوای افکار
متمرکز بودهاند .درمان فراشناختی ،به جای نسبت دادن مشکالت
هیجانی به افکار خودآیند ،حالتهای درونیساز را با فرآیندهای
ناسازگارانة نگرانی ،نشخوار فکری و راهبردهای کنترل ذهنی
مرتبط میداند [.]31 ، 12
بنابراین در بیان اثربخشی درمانگری فراشناخت در کاهش
فرانگرانی نسبت به درمان شناختی مشخص میشود ،که پیامدهای
رفتاری نتیجه استفاده از نگرانی به عنوان یک راهبرد مقابلهای،
ارزیابی منفی از نگرانی ،و تالش برای کنترل نگرانی میباشد ،در
حالی که این عوامل از ترکیب فراباورهای ناکارآمد ایجاد شده و
نگرانی درباره نگرانی است که اساس درمان اختالل اضطرابی در
درمانهای فراشناخت را تشکیل میدهد و با متوقف ساختن فعالیت
سندرم شناختی توجهی-شناختی مانع تشدید افکار و هیجانات
منفی میشود [.]39 ,13
همچنین  GADبا نگرانی افراطی و غیرقابل کنترل همراه با برخی
عالیم اضطراب مشخص میشود [ .]1نگرانی خصیصه شناختی
اصلی  GADمحسوب میشود و درمانگر باید قادر به تفکیک آن
از نشخوار فکری و تفکر وسواسی باشد .نگرانی بصورت زنجیرهای
از افکار منفی که غالباً کالمیاند و هدفشان حل مسئله است ،تعریف
میشود [.]33

نگرانی در  GADبا افکار و باورهای منفی بیشتری دربارة نگرانی
همراه است [ .]34 ، 14بنابراین براساس مدل فراشناختی اختالل
اضطراب فراگیر ،افراد مبتال به  GADمعموالً از نگرانی به عنوان
وسیلهای برای پیشبینی مسایل آتی و تولید راهبردهای مقابلهای
استفاده کنند [.]32
استفاده از نگرانی به عنوان راهبرد مقابلهای ،از سویی به باورهای
فراشناختی مثبت درباره نگرانی که اکثر افراد تا حدودی دارند،
مربوط میشود ،مانند "نگران بودن به من کمک میکند تا با
مشکالت مقابله کنم" ،و از سویی به باورهای منفی درباره نگرانی
مانند کنترلناپذیری نگرانی و پیامدهای آسیبزا یا مخاطرهآمیز
مربوط است [.]32 ,12
به عبارتی ،همراهی باورهای مثبت و منفی در رابطه با نگرانی،
نوسان در جهت اجتناب و یا درگیری در فرآیند نگرانی منجر
میشود ،و در نهایت به استفاده از راهبردهای غیرسودمند ،تنظیم
روانی همچون اطمینانجویی و سرکوبی میانجامد ،این راهبردها
مانع از این میشود که فرد در یابد که نگرانی به فاجعه نمیانجامد
[.]36 ، 36
براساس نظریه ولز [ ]32 ، 12باورهای فراشناختی منفی بر نحوه
پاسخدهی فرد به افکار ،باورها و هیجانهای منفی تأثیرگذار بوده
و درمان فراشناختی با به چالش کشیدن باورهای فراشناختی منفی
کنترلناپذیری و خطر ،و کاهش فرآیندهای شناختی غیرسودمند و
تسهیل سبکهای فراشناختی پردازش توانسته است بر باورهای
فراشناختی آزمودنیها مؤثر باشد ،بنابراین باورهای فراشناختی و
الگوهای تفکر ،هدف اصلی در درمان است .درمان فراشناختی با
تأکید بر باورهای فراشناختی منفی و مثبت ،توانسته است بر مؤلفه
نگرانی سندرم شناختی-توجهی مؤثر باشد .افراد مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر از نگرانی به عنوان روشی برای پیشبینی مسایل
آینده و ایجاد روشهای مقابلهای استفاده میکنند که معموالً نتیجه
عکس میدهد ،زیرا اثرات آنها با خودتنظیمی مؤثر تداخل نموده
و سیستم شناختی فرد را بر منابع تهدید درونی و بیرونی ادراک
شده متمرکز میسازد و باورها و ارزیابی منفی آنها را تقویت
میکند.
در این مطالعه همچنین باورهای منفی بیشترین اندازه اثر را در زیر
مقیاسهای پرسشنامه فراشناخت به خود اختصاص داده ،و باورهای
منفی نسبت به باورهای مثبت اندازه اثر بیشتری را داشتهاست،
یافتههای پژوهش حاضر همسو با مطالعات قبلی [ ]93 ، 12و
نشاندهنده این موضوع است که باورهای فراشناختی منفی در
رابطه با کنترلناپذیری و خطر علت اساسی ایجاد نگرانی است و با
آسیبشناسی اختاللهای اضطرابی و بویژه اختالل اضطراب فراگیر
ارتباط دارد.
نتایج پیگیری یک ماهه نشاندهنده نتایج مثبت درمان فراشناختی
اسررت که تداوم یافته و احتماالً به دلیل یک جلسرره پیشررگیری از
عود انتهای درمان میباشد.
محرردویتهرررا مطالعرره ،برررا توجررره برره آگررراهی مراجعررران و
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نتیجهگیری
از آنجاییکه نگرانی خصیصه شناختی اصلی اختالل اضطراب
 و استفاده از فرانگرانی به عنوان راهبرد،فراگیر محسوب میشود
 درمان، به باورهای فراشناختی مثبت و منفی مربوط است،مقابلهای
فراشناخت با هدف قرار دادن این نگرانی و به بعبارت دیگر
.فرانگرانی سبب کاهش عالیم اختالل اضطراب فراگیر میشود
 درمان،بنابراین با در نظر گرفتن نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت
فراشناختی در درمان بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و
 همچنین این درمان در،باورهای فراشناختی آنها موثر است
.مقایسه با گروه گواه اثربخشی معنادارتری داشتهاست
، تشکر از کلیه افراد شرکت کننده در این طرح:تشکر و قدردانی
در ضمن این مقاله قسمتی از رساله دکتری نویسنده اول مقاله
.میباشد

 قابررررل انجررررامBlindness ،درمررررانگر از نرررروع درمرررران
 امررا ارزیرراب و آنالیزکننررده مطالعرره از گررروه درمررانی.نبررود
 محرررردویت دیگررررر مطالعرررره مرررردت.اطالعرررری نداشررررتند
 کرره لررزوم انجررام،پیگیررری یررکماهرره مطالعرره مرریباشررد
 درمرران فقررط.مطالعرره بررا پیگیررری طرروالنی را مرریطلبررد
روی یررک طیررف خاصرری از شرردت بیمرراری انجررام شررده و
 عالئرررم مختلرررف،در بیمرررارانی برررا شررردتهرررای مختلرررف
مقایسرره نشرردهاسررت و مقایسررهای بررا درمررانهررای مرسرروم
 همچنرررین مطالعررره روی افرررراد.صرررورت نگرفترررهاسرررت
نظررامی مرررد بررا تحصرریالت برراالی سرریکل بررا محرردوده
 کرره انجررام مطالعرره گسررترده، سررال برروده42  تررا93 سررنی
 همررة سررنین و دیگررر مشرراغل،دیگررری از هررر دو جررنس
 بنررررابراین تعمررریمپررررذیری نتررررایج بررررا.الزم مررریباشررررد
.محدویت همراه است
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