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چکیده
مقدمه :اختالل اضطراب فراگير به صورت اضطراب افراطي و نگراني ذهني غيرقابلکنترل تعريف مي شود.
این اختالل ممکن است عواملی فراتر ،از جمله فرانگرانی و آمیختگی فکر را نیز شامل گردد.
روش کار :پژوهش حاضر يك مطالعه كارآزمایي باليني از نوع شبه آزمایشی بود و در آن از طرح پیش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است .جامعه آماری شامل کلیه مراجعین با تشخیص اختالل اضطراب
فراگير مراجعهكننده به یکی از بیمارستانهای نظامی بود که از بین آنان 24 ،نفر با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی ،انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرانگرانی ( ،)MWQپرسشنامه
آمیختگی فکر( )TFIو پروتکل درمان فراشناختی ( )MCTبود و داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل
کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :نتایج نشان دادند که فراشناخت درمانی در کاهش فرانگرانی و آمیختگی فکر مبتالیان به اختالل
اضط��راب فراگیر تأثی��ر دارد .بر مبنای تحلیل نتایج ،میزان  0/546از واریانس کاهش فرانگرانی و همچنین
میزان  0/362از واریانس کاهش آمیختگی فکر در پس آزمون توسط فراشناخت درمانی تبیین شده است و
اثر معنادار عامل بین آزمودنی های گروه آزمایش تأیید می شود.
نتیجه گیری :تکنیک های فراش��ناختی ،موجب کاهش افکار منفی خودکار نگرش های ناکارآمد گردیده
که زمینه ی کاهش فرانگرانی را فراهم می کند .همچنین درمان فراشناختی موجب اصالح سوگیری های
ش��ناختی ش��ده و منجر به کاهش آمیختگی فکر می گردد .لذا مهمترين اشاره ی پژوهش در مبتالیان به
اختالل اضطراب فراگیراين اس��ت كه درمانگران بايد س��عي کنند این روش درمانی را به عنوان یک درمان
روانشناختی در این حوزه مورد توجه بیشتر قرار دهند.

عنوان یک عالمت ناشی از اضطراب بلکه به عنوان یک سبک انگیزشی و
مقدمه
1
اختالل اضط��راب فراگير از انواع گوناگون اختالالت اضطرابي اس��ت فعال برای ارزیابی و مقابله ترس ،اهمیت ویژه ای دارد( .)7فرانگرانی باعث
كه به صورت اضط��راب افراطي و نگراني ذهني غيرقابلکنترل تعريف افزایش اضطراب و نشانه های هیجانی متضاد می شود( .)8یکی دیگر از
ميش��ود( .)1این اختالل با آسیب معنادار در عملکرد روانی -اجتماعی متغیرها ،مفهوم آمیختگی فکر است که در الگوهای فراشناختی مطرح
مرتبط میباشد( )2و به ندرت به خودی خود بهبود یافته( )3و بیشتر از ش��ده است .باورهای فراش��ناختی درباره ی افکار یا احساسات مزاحم،
دیگر اختاللهای اضطرابی ،به صورت مزمن باقی می ماند( .)4تحقيقات برای توصیف تحریف های شناختی ،باورهای مربوط به آمیختگی فکر
نش��ان دادهاند كه اختالل در دهه دوم زندگي و معموالً به تدريج شروع نامگذاری شده اند( .)7در این پدیده باورهای فراشناختی ،مرز میان فکر
ميشود و در حدود  3تا  6درصد شيوع دارد( .)5با توجه به انجام پژوهش و رویداده��ا و فکر و عمل را از میان می برند( .)7افکار مزاحم ،تفکراتی
در جمعیت نظامی و بررس��ی های انجام شده شیوع در طول سال و در ناخواسته ،ناخوشایند و غیر قابل کنترل هستند( .)9در الگوی فراشناختی
طول عمر این اختالل در بین نیروهای مسلح کانادا به ترتیب 1.8درصد س��ه حیط��ه باور مرتب��ط با آمیختگی فکر توصیف ش��ده اس��ت .این
و 4.4درصد ،و در بین نظامیان استرالیایی شیوع سالیانه آن 1.1درصد حیطه ها عبارتند از -۱ :آمیختگی فکر-رویداد ( -۲ ) TEF3آمیختگی
می باشد( .)6در بین نظامیان ایرانی اطالعاتی در دست نیست .یکی از
-1 Social phobia
2
-2 Meta worry
عواملی که درخصوص این افراد می تواند مطرح شود مسئله فرانگرانی
-3 Thought event fusion
است؛ یعنی نگرانی درخصوص نگرانی .در واقع این نوع نگرانی ،نه فقط به
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فکر-کن��ش ( -۳ ) TAF4آمیختگی فکر -ش��یء ( .)10() TOF5این
الگوه��ا بر باورهایی در مورد اهمیت ،معنی و قدرت افکار و باورهایی در
مورد نیاز به کنترل افکار و انجام آیین مندی ها تأکید می کند( .)11با
این که پژوهش ها نشان دادهاند که رویکردها ی درمانی مختلفی می
توانند در درمان اختالل اضطراب فراگیر مؤثر واقع شوند ،اما بحث پشتوانه
تجربی داش��تن ،انواعی از روان درمانی ه��ا در درمان اختالل اضطراب
فراگیر ،همواره با چالش هایی مواجه بوده است( .)7از جمله درمان هایی
که در روان شناسی مطرح شده است درمان فراشناختی 6است .توجه به
مؤلف��ههاي ش��ناختي در بروز اختالل اضطراب فراگير باعث ش��ده كه
پژوهشگران با استفاده از مدل هاي شناختي و رفتاري پيشين ،چندين
روش درماني ش��ناختي -رفتاري را براي اختالل اضطراب فراگير ابداع
نماين��د( .)12لذا روش درماني جديدي الزم اس��ت كه تفكر را كنترل
كند و وضعيت ذهن را تغيير دهد كه اين اس��اس نظريه فراش��ناختي
اس��ت .ديدگاه نظري و درماني فراش��ناخت ب��ر باورها و تفكرات منفي
به عنوان نتيجه كنترل فراش��ناختي ش��ناخت تأكي��د ميكند و بيان
ميكند كه چگونه فراش��ناخت در تداوم و تغيير ش��ناخت مؤثر است.
درمان فراش��ناختي سطوحي از مداخله را عرضه مي كند كه بر چالش
محتواي تفكر و باورهاي منفي كه در درمان هاي سنتي شناختي بر آن
تمركز دارد؛ تاكيد نميورزد( )13و سعي مي كند فراشناخت هایي را كه
به شيوه ناسازگارانه تفكرات منفي تكرار شونده را زياد مي كنند و يا باعث
افزايش باورهاي منفي عمومي مي شوند ،تغيير دهد(.)7
از جمل��ه پژوهش هایی که اي��ن رويكرد درماني را ب��ر درمان اختالل
اضطراب فراگیر بررسي كرده  ،یک کارآزمایی تصادفی است ،که در آن
درمان فراش��ناختی با آرمیدگی کاربردی 7در بیماران مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر مقایسه شده است .نتایج نشان داد که درمان فراشناختی
در ایجاد بهبودی در اضطراب ،نگرانی و باورهای فراش��ناختی منفی ،به
آرمیدگی کاربردی برتری داش��ت( .)14ولز و کینگ )2006( 8در یک
کارآزمایی باز ،بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر را ،درمان کردند.
استفاده از مالک تغییر بالینی معنادار  9در مورد اضطراب صفت نشان داد
که 87درصد بیماران پس از درمان بهبود یافته بودند و همه ی بیماران
معیار بهبودی بالینی معنادار را برآورده می کردند( .)15سیومنز ،اشنایدر
و هرپرتز-دالمن )2006( 10اثر درمان فراشناختی بر اختالل وسواسی-
اجباری را مورد بررس��ی قرار دادند .داده ها نش��ان دادند که این درمان
می تواند جایگزین س��ودمندی ب��رای رویارویی و جلوگیری از پاس��خ
باش��د( .)16ولز وسمبی )2004( 11شش بیمار متوالی مبتال به اختالل
استرس پس از آسیب را با استفاده از طرح  A-Bهمراه با پی گیری3 ،
و  6ماه پس از درمان بررسی کردند .در همه ی موارد ،درمان با کاهش
عمده ی عالیم استرس آسیب زاد ،اضطراب و افسردگی همراه بود(.)17
پاپاجورجیو 12و ولز اثرات آموزش توجه را در س��ه بیمار مبتال به خود
بیمار انگاری مورد بررسی قرار دادند .همه ی بیماران در نتیجه ی درمان،
کاهش عمده ای در فراوانی نگرانی مرتبط با س�لامت ،باورهای مربوط
به بیماری و تمرکز بر بدن نش��ان دادن��د( .)18همواره درمان اضطراب
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ذهن متخصصان حوزه بهداش��ت روانی را به خود مشغول نموده است.
به گونه ای که تاکنون با درمانهای طبی و روانش��ناختی بیش��ماری در
جهت بهبود مبتالیان به اضطراب کوشیده اند .لیکن با توجه به شرایط
خاصی که پیش روی اضطراب و افراد مضطرب می باشد و ماهیت متغیر
اضطراب که در شرایط ،زمان ،مکان و بسترهای گوناگون خود را به انحای
مختلفی نشان می دهد نیاز به فاصله گرفتن از درمانهای کالسیک و
گرایش به درمانهای جدیدتر که دارای شواهد تجربی و علمی مناسبی
در زمینه درمان اختالل اضطراب می باشند ،توسط متخصصین احساس
ش��د .بنابراین با در نظر گرفتن این مطالب و با توجه به ش��رايط خاص
این بیماری (ش��يوع باال و تداخل درعملكرد) ،نیاز به پژوهش در زمينه
مداخالت باليني اين اختالل در ايران و به خصوص در زمینه فرهنگی،
محیطی و ش��غلی تحقیق پیش رو ،و ماهیت تغیی��ر پذیر اضطراب به
صورت��ی ک��ه در زمینه ها ،ش��رایط و مکانهای گوناگون تغییر ش��کل
مییابد ،نیاز به فرا رفتن از روشهای درمانی کالس��یک و لزوم پژوهش
در این زمینه ،بر آن ش��دیم تا با تکیه بر یک فرضیه آزمایی بالینی و با
استفاده از روشی که کمتر مورد توجه بوده و در جهت درمان اضطراب،
با توجه به پیشینه پژوهشی شناخته ش��ده در داخل و خارج از کشور،
در موقعیت مناس��بی قرار دارد ،به پژوه��ش در این زمینه بپردازیم؛ با
توج��ه به مباحث مطرح ش��ده و مطالعات انجام گرفت��ه ،در پژوهش
پیش رو ،اثر بخش��ی درمان فراش��ناختی در کاه��ش آمیختگی فکر و
فرانگرانیهای مبتالیان به اختالل اضطراب فراگیر بررسی شد.
ش کار
رو 
پژوهش حاضر يك مطالعه كارآزمایي باليني از نوع ش��به آزمایشی
اس��ت ک��ه در آن از طرح پیش آزمون -پس آزم��ون 15با گروه کنترل
استفاده شده است .جامعهي آماري شامل كليهي مراجعین با تشخیص
اختالل اضطراب فراگير مراجعهكننده به یکی از بیمارستانهای نظامی
می باشد .از بین جامعه آماری 24 ،نفر با استفاده از روش نمونه گیری
تصادفی س��اده ،در دو گروه آزمايشي و کنترل انتخاب شدند .به منظور
اج��رای پژوه��ش از بین مبتالیان به اختالل اضط��راب فراگير مراجعه
کننده ،افرادی انتخاب شدند که مالک های ورود به پژوهش را دارا بودند.
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-4Thought action fusion
-5 Thought object fusion
-6 Meta cognitive therapy
-7 Applied relaxation
-8 Wells & King
-9 Clinically significant change
-10 Simons, Schneider & Herpertz-Dahlmann
-11 Sembi
-12 Papageorgiou
-13clinical trial
-14 quasi-experimental
-15 Pretest-posttest
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مالکهاي ورود عبارت بودند از :تشخيص اختالل اضطراب فراگير  ،عدم
ابتال به هيچ يک از اختالالت ش��خصيت ،اختالالت خلقی ،عدم ابتالی
همزمان به سایر اختالالت اضطرابی ،روان پريشي و سوء مصرف مواد ،
عدم دریافت هیچگونه درمان دارویی و مداخالت روانشناختی(حداقل 6
ماه قبل از شروع پژوهش و در حین انجام پژوهش) ،تحصيالت حداقل
دیپلم و قرار داشتن در دامنه سنی  18تا  55سال.
پ��س از انتخاب بیماران واجد ش��رایط ،به ص��ورت تصادفی در دوگروه
آزمایش و کنترل قرار گرفتند و بعد از برگزاری جلس��ه توجیهی از آنها
پیش آزمون به عمل آمد ،سپس برای هر یک از افراد گروه آزمایشی 10
جلس��ه فراشناخت درمانی به صورت انفرادی انجام شد .در این مرحله
گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نمیکرد .سپس از هر دو گروه
آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد.
به طور کلی روند اجرای پژوهش حدود  3ماه به طول انجامید ،که شامل
مرحله اول :بیماریابی واجرای پیش آزمون ،مرحله دوم :فرایند درمان و
مرحله سوم :اجرای پس آزمون بود.
در اي��ن پژوهش با توجه به فرض ه��اي تحقيق اطالعات جمع آوری
شده به کمک روش های آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد
تحلیل قرار گرفتند.
در بخش آمار توصیفی به ش��اخصهای فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین
و انحراف معیار پرداخته شده است و در بخش استنباطی فرضیه ها به
کمک روش تحليل كواريانس چند متغیری ( )MANCOVAمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از نرم افزار آماری  SPSSنسخه
 19اس��تفاده ش��ده اس��ت .در این پژوهش برای جم��عآوری دادهها از
ابزارهای ذیل استفاده شد:
پرسش�نامه فرانگران�ی :)MWQ( 16پرسش��نامه فرانگرانی ابزاری
است که برای ارزیابی جنبه ی خطر فرانگرانی و فراوانی و میزان باور به
فرانگرانی طراحی شده است .پرسشنامه فرانگرانی شامل هفت ماده است
ک��ه به خطرات نگرانی مربوط می ش��ود .ضریب آلفای کرانباخ مقیاس
فراوانی فرانگرانی  ۰/۸۸و مقیاس باور به فرانگرانی  ۰/۹۵بدس��ت آمده
است(.)19
ضریب همس��انی درونی این مقیاس در مطالع��ه حمیدپور و همکاران
( ./78 )1389گزارش ش��ده است( .)20همچنین در مطالعه سلماني و
همکاران ( )1393آلفاي كرونباخ اين پرس��ش نامه  ./71بدس��ت آمده
است(.)21
پرسشنامه آمیختگی فکر :)TFI( 17این پرسشنامه توسط ولز ،جی
ویلیامز و کارترایت-هاتون  ،ب��رای ارزیابی باورهای افراد درباره افکار در
حیطه های آمیختگی تهیه شده است .سه حیطه ی محتوایی آمیختگی
فکر ،از طریق یک ابزار  ۱۴ماده ای که ش��امل یک مقیاس واحد است،
ارزیابی می شود.
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این حیطه ه��ا عبارتند از :آمیختگی فکر-روی��داد ( ،)TEFآمیختگی
فکر-عمل ( )TAFو آمیختگی فکر-شی ء ( .)10( )TOFضریب آلفای
کرانباخ این مقیاس  ۰/۸۹بدست آمد( .)9در نمونه ایرانی هنجار شده ی
این آزمون تحلیل پایایی همسانی درونی ،ضریب آلفا را برای عامل کلی
 ۰/۸۷و برای عامل اول ،دوم و س��وم و دو نیمه س��ازی به ترتیب ،۰/۷۷
 ۰/۸۰ ،۰/۸۲و  ۰/۷۳نشان داده است(.)11
پروتکل درم�ان فراش�ناختی :)MCT( 18ترتی��ب مراحل درمان
فراش��ناختی اختالل اضطراب فراگیر به طور خالصه به این شرح است:
 -1فرمول بندی موردی بیمار -2آشناس��ازی بیمار با درمان -3معرفی
طرح فراش��ناختی به بیمار -4چالش با باورهای فراش��ناختی منفی در
ارتباط با کنترل ناپذیری نگرانی  -5چالش با باورهای فراشناختی منفی
در ارتب��اط با خطرناک بودن نگرانی  -6چالش با باورهای فراش��ناختی
مثب��ت در ارتباط با نگرانی -7تقویت برنامه های به جای فرایند نگرانی
و  - 8پیش��گیری از ع��ود( .)10این پروت��کل از کتاب "راهنمای عملی
درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی" نوشته ولز  19و با ترجمه شهرام
محمدخانی اقتباس شده و تغییراتی در آن به عمل نیامده است.
یافته ها
بیشترینمیزانسنمشارکتکنندگان 51سالوکمترینمیزانسن 21سال
است .میانگین سنی گروه آزمایش(34/58سال)  ،گروه گواه ( 34/75سال) و کل
مشارکتکنندگان()34/67میباشد.سطحتحصیالتدرگروهآزمایششامل
 7نفردیپلم 3،نفرکارشناسی 2،نفرکارشناسیارشدوگروهگواهنیزشامل 8نفر
دیپلم 3،نفرکارشناسی 1،نفرکارشناسیارشدمیباشد.
وضعیت تأهل در گروه آزمایش شامل  6نفر مجرد 6 ،نفر متأهل ،و گروه
گواه نیز شامل  4نفر مجرد 8 ،نفر متأهل می باشد.
فرانگرانی در پیش آزمون و پس آزمون :با توجه به اطالعات جدول1
میانگین فرانگرانی گروه آزمایش در پیش آزمون  20/33و در پس آزمون
 17/92ب��وده که حاکی از کاهش 2/41نمره ی فرانگرانی آزمودنی های
گروه آزمایش است.
میانگین فرانگرانی گروه گ��واه در پیش آزمون  22/75و در پس آزمون
 23/00می باشد که نشان می دهد میزان فرانگرانی در این گروه 0/25
افزایش داشته است.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخش��ی فراشناخت درمانی در
کاهش آمیختگی فکر و فرانگرانی های مبتالیان به اختالل اضطراب
- 16Metaworry Questionnaire
- 17 Thought Fusion Inventory
- 18 Meta-cognitive therapy
- 19 Wells
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جدول  : 1شاخص های توصیفی میزان فرانگرانی گروه نمونه در پیش آزمون و پس آزمون
شاخصهای آماری

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

کمترین نمره

بیشترین نمره

پیش آزمون

12

20/33

4/05

-0/19

-0/37

13/00

27/00

پس آزمون

12

17/92

3/55

-0/49

-0/49

11/00

23/00

پیش آزمون

12

22/75

3/39

-0/35

-0/67

17/00

28/00

پس آزمون

12

23/00

2/52

-0/65

-0/40

18/00

26/00

فرانگرانی
گروه آزمایش

گروه کنترل

با توجه به اطالعات جدول  2میانگین آمیختگی فکر گروه آزمایش در پیش آزمون  558/97و در پس آزمون ( )501/42بوده که حاکی از کاهش
 57/55نمره ی آمیختگی فکر مش��ارکتکنندگان گروه آزمایش اس��ت .میانگین آمیختگی فکر مشارکت کنندگان گروه کنترل در پیش آزمون
 620/83و در پس آزمون  614/17می باشد که نشان می دهد میزان آمیختگی فکر در این گروه  6/66کاهش داشته است.
جدول  : 2شاخص های توصیفی میزان آمیختگی فکر گروه نمونه در پیش آزمون و پس آزمون
شاخصهای آماری

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

کمترین نمره

بیشترین نمره

پیش آزمون

12

558/97

223/28

-0/42

-1/23

160/00

830/00

پس آزمون

12

501/42

194/96

-0/18

-1/18

170/00

768/00

پیش آزمون

12

620/83

132/49

0/38

-0/94

180/00

850/00

پس آزمون

12

614/17

138/09

0/42

-0/76

190/00

860/00

آمیختگی فکر
گروه آزمایش

گروه کنترل

یافته های مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی اثر عمل آزمایشی (فراشناخت درمانی) بر متغیرهای وابسته (فرانگرانی و آمیختگی
فکر) در جدول  3گزارش شده است .در این جدول ارزشهای اثر پیالیی (محافظهکارترین) و ویلکس المبدا (رایجترین) ارائه شده است .باتوجه به
معنادار بودن اثرهای پیالیی و ویلکس المبدا ( )P >0/001تأثیر معنادار فراشناخت درمانی تأیید شده است.
جدول  : 3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری
گروه (متغیر مستقل)
فراشناخت درمانی

اثر

ارزش

F

 dfمفروض

 dfخطا

P

توان آزمون

پیالیی

0/878

18/736

5/00

13/000

0/001

0/878

ویلکس المبدا

0/122

18/736

5/00

13/000

0/001

0/878

ب��ر مبن��ای نتایج تحلی��ل کوواریانس تک متغیری ارائه ش��ده در ج��دول  4اثر معنادار عامل بی��ن آزمودنی های گروه آزمایش تأیید می ش��ود
( 17( = 24/40و = 0/546 ،<0P/001 ،F )1اندازه اثر) .نمرات میانگین تعدیل شده فرانگرانی در پس آزمون نشان می دهد گروه آزمایش در مقایسه
با گروه کنترل ،دارای فرانگرانی کمتری بودند .میزان  0/546از واریانس کاهش فرانگرانی در پس آزمون توسط فراشناخت درمانی تبیین شده است.
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جدول  : 4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تأثیر فراشناخت درمانی بر کاهش عالئم فرانگرانی
منبع اثر

SS

df

MS

F

P

توان آزمون

گروه (متغیر مستقل)

62/196

1

62/196

24/40

0/001

0/546

خطا

51/819

17

3/048

بر مبنای نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری ارائه ش��ده در جدول  5اثر معنادار عامل بین مش��ارکت کنندگان گروه آزمایش تأیید می ش��ود
( 17( =9/635و = 0/362 ،<0P/01 ،F )1اندازه اثر) .نمرات میانگین تعدیل ش��ده آمیختگی فکر در پس آزمون نش��ان می دهد گروه آزمایش در
مقایسه با گروه کنترل ،دارای آمیختگی فکر کمتری بودند .میزان  0/362از واریانس کاهش آمیختگی فکر در پس آزمون توسط فراشناخت درمانی
تبیین شده است.
جدول  : 5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تأثیر فرا شناخت درمانی بر کاهش عالئم آمیختگی فکر
منبع اثر

SS

df

MS

F

P

توان آزمون

گروه (متغیر مستقل)

12964/687

1

12964/687

9/635

0/006

0/362

خطا

22875/126

17

1345/596

بحث و نتیجه گیری:
فراگی��ر صورت گرف��ت .اولین یافته ی پژوهش حاک��ی از تأثیر مثبت
فراشناخت درمانی بر کاهش فرانگرانی در مبتالیان به اختالل اضطراب
فراگی��ر ب��ود .از جمله ی پژوهش ها در این ح��وزه می توان به مطالعه
ی قهوه چی الحسینی ،فتحی آش��تیانی و آزاد فالح ( )23اشاره نمود،
که به مقایسه ی اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری
در کاهش فرانگرانی دانش��جویان مبتال به اضطراب امتحان پرداختند.
نتایج حاکی از اثربخش��ی بیش��تر درمانگری فراش��ناختی نس��بت به
درمانگری شناختی در کاهش فرانگرانی دانشجویان مبتال به اضطراب
امتحان بود؛ به عالوه هر دو گروه فراشناختی و شناختی نسبت به گروه
کنترل کاهش بیشتری در فرانگرانی نشان دادند .هم چنین این یافته با
پژوهش های کیم و همکاران( ،)24خضری مقدم ،قربانی ،بهرامی احسان
و رستمی( ،)25کاویانی ،حاتمی و جواهری( )26همسویی دارد .به نظر
می رسد این روش درمانی به این بیماران کمک می کند که با احساسات
اضطراب و نگرانی های خویش کنار بیایند و کیفیت زندگی باالتری را
نیز تجربه نموده و به واسطه تکنیک های فراشناختی ،زنجیره های منفی
و تسلس��ل وار افکار موجب کاهش افکار منفی اتوماتیک و نگرشهای
ناکارآم��د در این افراد گردیده که زمین��ه ی کاهش فرانگرانی را فراهم
میکن��د .آگاهی از افکار و تصورات منفی و نس��بتاً غیرقابل کنترل که
ماهیت فرانگرانی را تش��کیل می دهند در کاهش این مؤلفه مؤثر واقع
شده است.
دومین یافته پژوهش نشان داد فراشناخت درمانی بر کاهش آمیختگی
فکر مبتالیان به اخت�لال اضطراب فراگیر تأثیر دارد .این یافته با نتایج
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مطالعات بساک نژاد ،حاتمی سربرزه و زرگر( ،)9فامیل شریفیان ،خلیلی،
حس��ن زاده پش��نگ ،کمر زرین و تقی زاده( )27همخوانی دارد .نحوه
تفس��یر افکار مزاحم عامل مهمی در تعیین شدت ناراحتی و اضطراب
ناشی از پیامد این افکار دارد به طوری که تفسیر افکار مزاحم می تواند
متأثر از سوگیری های شناختی باشد .برای مثال ،افرادی که دارای تکانه
تمایل به آس��یب رس��انی به دیگران هس��تند ،اگر این فکر مزاحم را از
نظر اخالقی معادل انجام دادن آن کار بدانند ،این س��وگیری شناختی
به سوء تعبیر فاجعه آمیزی از تکانه های مزاحم تبدیل می شود و این
تکانه ها را بدین گونه تفس��یر می کند که می خواهد واقعاً به دیگران
آس��یب برساند .بنابراین س��وء تعبیر افکار مزاحم منجر به مجموعه ای
از عالئم همچون اضطراب باال و احس��اس گناه می شود( .)9فراشناخت
درمانی موجب اصالح سوگیری های شناختی گردیده و فرد را در نحوه
تأثیر افکار مزاحم و احس��اس های اضطراب و نگرانی ناش��ی از آن آگاه
میکند و منجر به کاهش آمیختگی فکر بیمار می گردد .فنون فراشناخت
درمان��ی با تأکید بر توجه به لحظه ی حال و ش��یوه ی غیر قضاوتی و
متمرکز بر هدف مرزهای بین فکر و احس��اس و فکر و رویداد و عمل را
مشخص کرده و مانع از آمیختگی آنها می شوند.
در س��ال های اخیر روش های غیر داروی��ی ،توجه بیماران از جمله
مبتالیان به اختالل اضطراب فراگیر را به خود جلب نموده اس��ت که
در این پژوهش در قالب فراشناخت درمانی مورد بررسی قرار گرفت
و براساس نتایج حاصله تأثیر بسزائی بر کاهش فرانگرانی و آمیختگی
فکر مبتالی��ان به اختالل اضطراب فراگیر داش��ت .لذا فراش��ناخت
درمانی می تواند به عنوان یک روش درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
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مهمترين اش��ارة ضمني پژوهش دربارة مبتالیان به اختالل اضطراب
فراگیر اين اس��ت كه متغیرهای فرانگرانی و آمیختگی فکر به میزان
قابل توجهی ،از عوامل ش��ناختی تأثیر م��ی پذیرد .متولیان درمانی
در این حوزه بايد س��عي کنند فراش��ناخت درمانی را به عنوان یک
درمان در کنار دیگر درمان ها ،از جمله درمانهای دارویی ،در درمان
اختالل اضطراب فراگیر مورد توجه بیش��تر قرار دهند .هر پژوهش با
توجه به ش��رایط و موقعیتی که در آن اجرا ش��ده ،دارای محدودیت
هایی می باش��د .ای��ن مطالعه نیز ،با محدودیتهای��ی مواجه بود ،از
جمله عدم دوره پیگیری به علت ناتوانی برخی از مشارکتکنندگان
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برای شرکت در این مرحله و وجود متغيرهاي مخدوش كننده ،وجود
عوامل اس��ترس زاي ثانويه ،ناهمگنی گروه و تفاوت هاي بيولوژيك
افراد كه ممكن است به صورت تصادفي دريك گروه تجمع بيشتري
داشته باشند.
تشکر و قدردانی
در پایان بر خود الزم می دانیم از تمام کسانی که در این مطالعه شرکت
نموده اند و ما را در این مهم همراهی کرده اند کمال تش��کر و قدردانی
را داشته باشیم.
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The effectiveness of meta-cognitive therapy on reducing metaworry symptoms and thought fusion in people with generalized
anxiety disorder referred to a Military Hospital
Mami SH*(phd), Sharifi M (msc), Mahdavi A (msc)
Abstrac
Introduction: Generalized anxiety disorder is of various types anxiety disorders, that are defined excessive anxiety and worry mental
uncontrollable.
Methods: This study is a clinical trial of quasi-experimental research which pretest-posttest control group design was used. The
study population included all patients with a diagnosis of generalized anxiety disorder referring to is the one of the military hospitals,
among them, 24 people using the random sampling method were selected. The instruments used in this study were the Meta-worry
Questionnaire (MWQ), Thought Fusion Inventory (TFI) and meta-cognitiveTherapy package and data were analyzed withunivariate
analysis of covariance (ANCOVA).
Results: The findings suggest that meta-cognitive therapy is effective for metaworry and thought fusion in patients with generalized
anxiety disorder. Based on the analysis results, the 546/0 of variance Reduction meta-worry and also 362/0 of variance Reduction
thought fusion In the post-test Explained by meta-cognitive therapy And significant effect of the experimental group is confirmed.
Conclusion: Cognitive techniques reduce automatic negative thoughts and dysfunctional attitudes that provide reducing metaworry.
Meta-cognitive therapy also improves cognitive biases that may lead to a reduction in the thought fusion. The implicit reference of this
study is that health authorities should try to consider this therapy as a therapy in this area.
Keywords: anxiety disorders, cognitive therapy, worry, thought.
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