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 افراد مبتالبه اختالل اضطراب فراگیربالینی در عالئم  و کاهشواقعیت درمانی  

 *وحیده جاللی نیا

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

 چکیده 

 شود.شناختی محسوب میهای روانترین اختالل اضطرابی و دومین اختالل رایج در بین کل اختاللاختالل اضطراب فراگیر رایج
اختالل اضطراب فراگیر صورت گرفته است.  مبتالبهافراد  عالئمبررسی اثربخشی واقعیت درمانی در کاهش  باهدفپژوهش حاضر 

 3 به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مراجعه کرده بودند 93-94سال تحصیلی  از بین دانشجویانی که در
 منظوربهجلسه تحت مداخله واقعیت درمانی قرار گرفتند.  8به مدت  نمونه انتخاب و عنوانبهاختالل اضطراب  مبتالبهفرد 
استیت، افسردگی بک، مقیاس اضطراب کتل و مقیاس  پن رانیی اختالل اضطراب فراگیر، نگهاپرسشنامهی اطالعات از آورجمع

های وتحلیل دادها از روش تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده گردید. یافتهیهتجزو برای  کلی شدت و آسیب اضطراب استفاده شد
اختالل اضطراب فراگیر، نگرانی، اضطراب، افسردگی و  عالئمپژوهشی حاکی از این است که واقعیت درمانی موجب کاهش شدت 

دهند که واقعیت درمانی در درمان افراد مبتال به اختالل اضطراب یمشود. نتایج نـشان یم موردمطالعهآسیب عملکردی افراد 
 .است مؤثرفراگیر 

 نگرانی، افسردگیواقعیت درمانی؛ اختالل اضطراب فراگیر؛  ها:یدواژهکل

 

 

 مقدمه

می توان پاسخی انطباقی و بهنجار در برابر تهدید تلقی کرد که ارگانیسم را برای گریز یا ستیز آماده می کند. با این حال، اضطراب را 
را در کیفیت  در بعضی افراد این پاسخ های اضطرابی شدید و فراگیر شده، منجر به پریشانی و بازداری زیادی می شود و تأثیر شدیدی

با نگرانی مفرط و غیرقابل (. اختالل اضطراب فراگیر یک حالت اضطرابی مزمن است که 2005ر و اورسیلو، )روئمزندگی ایجاد می کند
درجاتی از تخریب مبتال افراد  اغلب مشخص می شود.تنش عضالنی مزمن، آشفتگی خواب و انواع نشانه های جسمانی دیگر  کنترل، 

تحمل می کنند. آشفتگی ذهنی شدید و دلواپسی دایمی در مورد روابط بین فردی،  عملکرد را در دامنه ای از تمرکز در کار تا خستگی از
اختالل اضطراب فراگیر یک از آنجایی که . (2008 استیونس،-)هازلتنگرانی و نشانه های اضطرابی مزمن نیز به همان اندازه شایع هستند

به تنهایی  GADموضوع نادرست و درمان ناموفق می باشد،  تشخیصوضعیت مزمن، فراگیر، بسیار ناتوان کننده، اغلب توأم با کج فهمی، 
از دیرباز توجه زیادی را به خود جلب کرده است و متخصصان همچنان در حال تالش برای دستیابی به دادهای تجربی جدید به نفع 

  .بیمارانشان هستند

این مداخالت برای تمامی مراجعان اثربخش  ،این اختاللبرای موجود  (درمان های روانشناختی )شناختی ـ رفتاریبا وجود کارآمدی 
نیست که این مسئله نشانگر نیاز برای ابداعات درمانی جدید به منظور به حداکثر رساندن تأثیرات سودمند مداخالت روانشناختی می باشد 

واقعیت درمانی بصورت درمان فردی در  هدف از انجام پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا(. 2005)روئمر و اورسیلو، 
فرضیه های پژوهشی بیان می کنند که واقعیت درمانی موجب کاهش  بهبود عالیم افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر اثربخش است؟

. در این مطالعه هر افراد مبتال به این اختالل می گردد یشدت عالیم اختالل اضطراب فراگیر، نگرانی، اضطراب، افسردگی و آسیب عملکرد
 کدام از متغیرهای وابسته بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.

با تأکید بر نظریه ی انتخاب سعی دارد تبیین جدیدی از بیماری های روانی بطور عام  (1965)ویلیام گالسر رویکرد واقعیت درمانی
منبع کنترل درونی، پذیرش واقعیت و مسئولیت پذیری، ارضای موثر نیازها و خواسته ها، تاثیر عوامل جدید و مهمی همچون  ارائه داده و

ی رضایتبخش با افراد مهم زندگی را در درمان این بیماری ها مورد بررسی قرار  تمرکز بر زمان حال و از همه مهمتر اهمیت برقراری رابطه
 "چگونه"و  "چرا"دهد که افراد توضیح می« تئوری انتخاب»ت. به طور کلی واقعیت درمانی بر اساس نظریه ی انتخاب بنا شده اسدهد. 

در تئوری انتخاب آن چیزی که در سایر دیدگاهها به کند. ی کارکرد مغز آدمی برای صدور رفتار را تبیین میکنند. این نظریه، شیوهرفتار می

شناخته می شود که دارای چهار مولفه عمل ، فکر، احساس و   (Total Behavior)شود تحت عنوان رفتار کلیعنوان رفتار یاد می

                                                           
 vahidejalalinia@yahoo.com نویسنده مسئول: پست الکترونیک* 
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فیزیولوژی می باشد . این مولفه ها مثل چهار چرخ یک ماشین عمل می کنند که در آن چرخهای جلو به عنوان چرخ های عمل و فکر 
دد و همچون ماشین چرخ های مستقیما تحت کنترل فرد بوده و دو چرخ احساس و فیزیولوژی بطور غیر مستقیم توسط فرد کنترل میگر

طبق تئوری انتخاب، با ایجاد سازگاری هایی در مؤلفه ی فکر و عمل رفتار کلی، می (. 1391عقب دنباله رو چرخ های جلو می باشند)گالسر،
عیت درمانگران او را توانیم تغییراتی را در مؤلفه های احساس و فیزیولوژی ایجاد کنیم. زمانی که فرد از اضطراب بی اساس رنج می برد، واق

تشویق می کنند تا عالرغم تجربه ی اضطراب و نگرانی، اعمالی را در راستای ارضای تصاویر دنیای مطلوب خود انجام دهد. چنانچه شخص 
 درمان از طریق واقعیت (.2005، موفق به انجام اعمال لذت بخش و ارضاکننده شود، اضطراب دیر یا زود فروکش خواهد کرد)اُموراین

تمرکز بر زمان حال و خواسته های کنونی و  -2آموزش تئوری انتخاب به درمانجویان  -1درمانی بر اساس سه فرایند اصلی انجام می گیرد: 
کمک به ایجاد رابطه ی رضایتبخش با افراد مهم زندگی  -3تغییر رفتار در جهت ارضای مؤثر و مسئولیت پذیرانه نیازها و خواسته ها 

  .(1394)صاحبی، 
در زمینه ی تأثیر واقعیت درمانی بر روی اختالالت اضطرابی، چندین مطالعه داخلی اثربخشی این رویکرد را در کاستن از اضطراب 
دانش آموزان و همسران شهدا بصورت گروه درمانی مورد بررسی قرار داده اند و نتایج حاصله مؤید کارایی این شیوه در کاهش اضطراب می 

هیچ تحقیقی اثربخشی واقعیت درمانی را بر اختالل اضطراب فراگیر و  حال، با مراجعه به بانک های اطالعاتی داخلی و خارجیباشد. با این 
بـه شیوه ی مداخله ی فردی مورد هدف قرار نداده است. از اینرو در پژوهش حاضر سعی بر این است که تأثیر این شیوه ی درمانی را در 

 به اختالل اضطراب فراگیر مورد بررسی قرار دهیم.کاهش عالیم افراد مبتال 

 

 روش

 کنندگانشرکت
بصورت داوطلبانه جهت دریافت خدمات  93-94ی آماری این پژوهش شامل تمامی افرادی بودند که در سال تحصیلی جامعه

روانشناختی و مشاوره به مرکز مشاوره ی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مراجعه کرده بودند. از این بین سه فرد مبتال به اختالل 
کنندگان ی تشخیصی توسط روانشناس بالینی انتخاب شدند. شرکتگیری هدفمند پس از انجام مصاحبهاضطراب فراگیر به روش نمونه 

سال، دانشجوی مقطع کارشناسی با  30تا  20ی حاضر را یک پسر و دو دختر مبتال به اختالل اضطراب فراگیر با میانگین سنی مطالعه
( به مدت 1392تفاده از فرایند گام به گام واقعیت درمانی )دکتر علی صاحبی، دادند که با اسوضعیت اقتصادی اجتماعی متوسط تشکیل می

ی چندگانه انجام آزمودنی خط پایههشت جلسه تحت درمان قرار گرفتند. این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی از نوع طرح تک
 رکت کردند. شد و افراد به ترتیب در مراحل خط پایه، درمان و پس از درمان و پیگیری ش

 ابزار
این ابزار یک مقیاس خودگزارشی معتبر در مورد اضطراب فراگیر (: GADQ-IVنسخه چهارم پرسشنامه اختالل اضطراب فراگیر )

دهد. برای اختالل مذکور را دریافت می کنند، تشخیص می DSMاست و افرادی را که به دنبال یک مصاحبه ی بالینی جامع، مالک های 
و شدت تداخل و آشفتگی در ارتباط با  GADسواالت این پرسشنامه وجود نگرانی افراطی و غیر قابل کنترل، تأیید ویژگی های همبسته با 

شواهد اولیه معتبر یک فرمول برای به دست  ( با2002و همکاران ) 1نگرانی و عالیم مرتبط با نگرانی را مورد بررسی قرار می دهد. نیومن
( برای مشخص 7/5ی ( و یک نمره نقطه ی برش )یعنی نمره12ها )از صفر تا ی مادهها به همهی کل از طریق ترکیب پاسخآوردن نمره

 69/2افراد غیر اضطرابی  یدهند. این پژوهشگران میانگین نمرات این پرسشنامه را در نمونهارائه می GADکردن حالت احتمالی تشخیص 
 اند.گزارش کرده 92/0بازآزمایی  ( و اعتبار14/3با انحراف استاندارد )

سوالی است که به منظور سنجش اضطراب استفاده می شود. این مقیاس یک نمره ی  40ی یک پرسشنامهمقیاس اضطراب کتل: 
دار و اضطراب پنهان که هشیارانه به کار نمی افتد، تمایز ایجاد طراز شده ی اضطراب کلی به دست می دهد، بین اضطراب آشکار نشانه 

ی ( در زمینه1976کند. کروگ و همکاران )های شخصیت و مشارکت آنها را در ایجاد اضطراب مشخص می نماید و نیز نقش ساختمی
توسط  1368کافی برخوردار است. این آزمون در سال اعتبار و روایی آزمون کتل کار کرده و تأیید کرده اند که آزمون کتل از اعتبار و روایی 

 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی ایرانی شد و اعتبار آن در حد مطلوبی به دست آمد.   24874منصور و دادستان بر روی 

ای است ماده 16ی نگرانی پن استیت یا ایالت پنسیلوانیا یک ابزار خودسنجی پرسشنامه: (PSWQپرسشنامه ی نگرانی پن استیت )

، GADکه عمدتاً برای سنجش شدت و غیر قابل کنترل بودن نگرانی در زمان ها و موقعیت های مختلف بعنوان ویژگی معرف اساسی 
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، 2، میلر1یررود )مهص بهبودی اختالل اضطراب فراگیر به کار میشود. این پرسشنامه به عنوان ابزاری غربالگر و بهترین شاخاستفاده می
= بسیار زیاد در مورد 5= به هیچ وجه در مورد من صادق نیست تا 1ای )درجـه 5(. هر ماده روی یـک مـقیاس 1990، 4و بورکوک 3متزگر

را مورد بررسی قرار داده اند که حاکی از اعتبار و  شود. مطالعات مختلف ویژگی های روانسنجی این پرسشنامهبندی میمن صادق است( رتبه
و  88/0(، هنجاریابی شده و ضریب آلفای کرونباخ؛ 1388باشد. این پرسشنامه در ایران توسط دهشیری و همکاران )روایی مطلوب آن می
و سیاهه ی افسردگی بک را به حالت  -برآورد گردید و روایی همگرای پرسشنامه با سیاهه ی اضطراب صفت 79/0ضریب بازآزمایی آن 

گزارش شده است و از نظر اعتبار این ابزار به خوبی می تواند  94/0گزارش کردند. همسانی درونی برای این ابزار  43/0و  68/0ترتیب 
 بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر را از بیماران افسرده جدا کند. 

سنجد. هر ماده دارای ماده است که هر ماده یکی از عالئم افسردگی را می 21شامل : (BDI-IIویرایش دوم ) –سیاهه افسردگی بک

سنجد. هر جمله از نظر شدت بین صفر تا سه نمره گذاری می شود. نمرات باالتر نشان دهنده ی چهار جمله است که شدت افسردگی را می
(. در 1996، 7و براون 6، استیر5قابل قبولی برخوردار است )بک عالئم افسردگی شدیدتر می باشد. این سیاهه از ویژگی های روان سنجی

و ضریب  89/0، ضریب همبستگی میان دو نیمه را 91/0( ضریب آلفای این آزمون را 1384ایران فتی، بیرشک، عاطف وحید و دابسون )
، افسردگی جزئی، 13تا  0که نمره ی  گزارش کردند. نمرات برش این سیاهه بدین صورت است 94/0بازآزمایی با فاصله ی یک هفته را 

دهند و نقطه ی ، افسردگی شدید را نشان می63تا  29، افسردگی متوسط و نمره ی 28تا  20، افسردگی خفیف، نمره ی 19تا  14نمره ی 
انکار احتمالی افسردگی و  می تواند نشانگر 4برشی برای فقدان افسردگی در راهنمای این ابزار گزارش نشده است. البته نمره ی پایین تر از 

 به عنوان شاخصی برای احتمال ابتالی بیمار به اختالل افسرده خویی به کار گرفته می شود. BDI-IIوانمود خوب باشد. در این پژوهش، 
ماده ای است که فراوانی و شدت نشانه های اضطراب،  5این مقیاس یک سنجه ی (: OASISمقیاس کلی شدت و آسیب اضطراب )

کند. در این مقیاس از فرد خواسته می شود تا با در نظر گرفتن نشانه اجتناب رفتاری و آسیب کارکردی مربوط به اضطراب را ارزیابی می
های مربوط به تجربه های مختلف اضطراب همچون حمالت وحشتزدگی، نگرانی ها و فلش بک ها به سواالت پاسخ دهد. بطور بالقوه این 

ور همزمان در سنجش شدت و آسیب مربوط به اختالل های اضطرابی مختلف کاربرد داشته باشد. در یک مطالعه، ویژگی ابزار می تواند بط
نفری مورد مطالعه، روایی همگرا یا ابزارهای  711در نمونه ی  05/3و انحراف استاندارد  16/7های روانسنجی این مقیاس با میانگین نمرات 

گزارش شده و بین پنج ماده  82/0آزمون مجدد یک ماهه قوی حدود  -ا در حد عالی و اعتبار آزموناختصاصی اختالل های اضطرابی ر
(. در این پژوهش از این ابزار برای ارزیابی شدت 2006( را نشان داده است )نورمن و همکاران، 80/0ی همسانی درونی باالیی )مقیاس درجه

 فاده می کنیم.کارکرد بیماران استعالیم و آسیب در عملکرد یا 

 ی اجراشیوه
ی پس از معرفی شرکت کنندگان از طرف روانشناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه و احراز شرایط پژوهش، با استفاده از پرسشنامه

( یک بار دیگر افراد بررسی شدند تا تشخیص قطعی و رد اختالالت همبود صورت گیرد. سپس به GADQ-IVاختالل اضطراب فراگیر )
نفر پیش آزمون به عمل آمد و وضعیت آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نفر اول با تکمیل پرسشنامه  3ر تعیین خط پایه از این منظو

 ها وارد برنامه ی درمانی شد، در جلسه ی دوم نفر اول، نفر دوم  و در جلسه ی سوم نفر اول، فرد سوم نیز وارد طرح درمان شدند. راهنمای
دقیقه در یکی از  60جلسه بصورت درمان هفتگی و هر هفته به مدت  8( در طی 1392قعیت درمانی ساخته دکتر علی صاحبی )درمانی وا

اتاق های کتابخانه مرکزی اردبیل توسط پژوهشگر مطالعه حاضر پس از احراز شرایط الزم و شرکت در دوره های تئوری و عملی واقعیت 
تغییرات شرکت کنندگان، در جلسات اول، چهارم و آخر مداخله، آزمون های مرحله ی خط پایه تکمیل  درمانی اجرا شد و به منظور بررسی

 شدند. در نهایت دو ماه پس از پایان درمان نیز پیگیری از وضعیت آنها به عمل آمد.

 

 نتایج

درمانی در کاهش شدت عالیم اختالل فرضیه اول مبنی بر اثربخشی واقعیت به منظور بررسی  عالیم اختالل اضطراب فراگیر:

 (GADQ-IV)، نمرات هر یک از شرکت کنندگان و روند تغـییر نمرات در پرسشنامه ی اختالل اضطراب فراگیر اضطراب فراگیر افراد مبتال
پایان مرحله ی  اول، دوم و سوم در پرسشنامه ی اختالل اضطراب فراگیر، در شرکت کنندهمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 

                                                           
1. Meyer  
2. Miller  
3. Metzger  

4. Borkovec  

5. Beck  

6. Steer  

7. Brown 
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 24/1درصدی ) 24/1و  40/1، 13/1درصد بهبودی کلی(  و اندازه ی اثر  53.4درصد بهبودی )  55.55و  45.83، 58.82درمان به ترتیب به 
یاس در مق افراددرصد اندازه اثر کلی( دست یافته اند. با استناد به داده ها و با توجه به درصد بهبودی، اندازه ی اثر و کاهش نمرات 

GADQ-IV را از نظر بالینی استنباط کرد اختالل اضطراب فراگیر ن معناداری تغییرات در شدت عالیمدر طی مداخله ی درمانی می توا.  

با توجه به داده گرفت. مورد بررسی قرار  (PSWQ)فرضیه ی دوم بر اساس نتایج مربوط به پرسشنامه ی نگرانی پن استیت  نگرانی:
 45.09و  48.27، 53.84اول، دوم و سوم در پایان مرحله ی درمان در پرسشنامه ی نگرانی پن استیت به ترتیب درصد بهبودی  نفر، ها
طی فرایند  شرکت کنندگانکاهش نمرات با توجه به  دادند.درصدی نشان  14/1و  97/0، 06/1درصد بهبودی کلی( و اندازه ی اثر  49.06)

که واقعیت درمانی در کاهش شدت نگرانی افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر از نظر بالینی تأثیر معناداری مداخله، می توان ادعا کرد 
 داشته و بنابراین فرضیه ی دوم پژوهش نیز تأیید می شود.

در مقیاس اضطراب کتل مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج نفر اول، دوم و  فرضیه ی سوم بر اساس نمرات افراد اضطراب:
درصد  23/1و  21/1، 04/1درصد بهبودی کلی( و  47.15درصد بهبودی و ) 43.18و  46.29، 52سوم در مقیاس اضطراب کتل به ترتیب 

در مقیاس اضطراب کتل که در طول درمان ثبت  شرکت کنندگانرات اندازه  اثر نشان دادند. با استناد به داده ها و بر اساس روند کاهش نم
شد، این فرضیه مورد تأیید قرار می گیرد که در نتیجه می توان گفت واقعیت درمانی در کاهش شدت عالیم اضطراب بیماران مؤثر بوده 

 است.

مورد  (BDI-II)ت در پرسشنامه ی افسردگی بک روند تغییر نمرا افراد و، نمرات هر یک از چهارم به منظور بررسی فرضیه افسردگی:
اول، دوم و سوم در پرسشنامه ی افسردگی بک در پایان مرحله ی درمان به  داد که درصد بهبودی نفربررسی قرار گرفت. نتایج نشان 

، 18/1و سوم به ترتیب  اول، دوم نفردرصد بهبودی کلی( می باشد و اندازه ی اثر این درمان برای  54.38) 54.54و  58.62، 50ترتیب 
در مقیاس افسردگی بک این فرضیه نیز مورد  افرادبر اساس روند کاهش نمرات این با استناد به داده ها درصد بوده است. بنابر 33/1و  33/1

 مؤثر بوده است. شرکت کنندگانمی گیرد و در نتیجه می توان گفت واقعیت درمانی در کاهش شدت عالیم افسردگی  حمایت

کاهش آسیب در عملکرد و اجتناب رفتاری افراد  درواقعیت درمانی به منظور بررسی فرضیه پنجم مبنی بر تاثیر  ب عملکردی:آسی
و روند تغییر نمرات در مقیاس کلی شدت و آسیب اضطراب مورد بررسی  شرکت کنندگان، نمرات هر یک از ختالل اضطراب فراگیرمبتال به ا

اول، دوم و سوم در مقیاس کلی شدت و آسیب اضطراب در پایان مرحله ی درمان  نفرکه درصد بهبود عملکرد  نشان دادنتایج  گرفت.قرار 
درصد  34/1و  03/1، 23/1به ترتیب  نیزمی باشد. اندازه ی اثر بدست آمده  61.46و درصد بهبودی کلی  66.66، 56.25، 61.53به ترتیب 
ثبت  در مقیاس کلی شدت و آسیب اضطراب که در طول درمان افرادبر اساس روند کاهش نمرات  وبنابراین با استناد به داده ها  می باشد.

در نتیجه می توان گفت واقعیت درمانی در کاهش آسیب عملکرد ناشی از اضطراب و قرار می گیرد  شد، فرضیه ی پنجم نیز مورد حمایت
 مبتال به اختالل اضطراب فراگیر مؤثر بوده است. افراد

 

 بحث

شود. در نخستین یافته پژوهش حاضر نشان داد که واقعیت درمانی موجب کاهش شدت عالیم اختالل اضطراب فراگیر افراد مبتال می
توان گفت که اختالل اضطراب فراگیر به عنوان یک رفتار کلی شامل مجموعه عوامل شناختی، رفتاری، جسمانی و مورد تبیین این یافته می
ها با یکدیگر بر هر چهار درمانی با تأکید بر هر چهار مؤلفه و آگاه نمودن فرد نسبت به ارتباط تنگاتنگ این مؤلفههیجانی است و واقعیت 

شود. بدین گونه که با ترغیب مراجعان بر تمرکز مداوم بر زمان حال و آگاهی از افکار، اعمال، احساسات و فیزیولوژی جزء مؤثر واقع می
های جسمانی خود دهند، احساسات و نشانهبه نشخوار فکری و نگرانی، کاری که در لحظه حاضر انجام می شود که افراد نسبتموجب می

-های جسمانی با وجود اینکه نشانهآگاه شده و بین اینها ارتباط برقرار کنند. رفته رفته مراجعان با آگاهی از این مسأله که احساسات و نشانه

شوند و در عوض توجه بیشتری به ترل مستقیم انسان نیستند، کمتر بر این مؤلفه ها متمرکز میهای مفید و سودمندی هستند، تحت کن
 کنند که کنترل بیشتری نیز بر آنها دارند. افکار و رفتار خود می

فراگیر  دومین یافته پژوهش حاضر مؤید آن بود که واقعیت درمانی مؤثر بوده و باعث کاهش نگرانی افراد مبتال به اختالل اضطراب
ای که مستقیماً اثر واقعیت درمانی را بر نگرانی در افراد مبتال به این اختالل مورد بررسی قرار دهد بدست نیامد، اما مطالعات شود. مطالعهمی
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استرس  ( روی بیماران مبتال به اختالل2006دیگری بطور غیر مستقیم همسو با این یافته پژوهش حاضر است. نتیجه پژوهشی که پرینزال )
 باشد. انجام داد، نشان داد که مداخالت واقیعت درمانی در کاهش نشخوار فکری این بیماران مؤثر می (PTSD)پس از سانحه 

ناپذیر و مفرط در مورد آینده است. به های بارز این اختالل حضور مداوم نگرانی و اندیشناکی کنترلدانیم، از ویژگیهمانطور که می
یان به اختالل اضطراب فراگیر نگران اتفاقی هستند که در آینده ممکن است رخ دهد. از آنجا که ماهیت نگرانی معطوف عبارت دیگر مبتال

هایشان ناکارآمد بوده و در نتیجه با تمرکز بر زمان حال و گیرند که نگرانیدرمانی یاد میبه آینده است، مراجعان در فرایند مداخله واقعیت
کند، نادیده بگیرند و یازهای کنونی، اظهار نظرهای منفی ذهنشان را که طیف بزرگ و پهناوری از افکار منفی تولید میها و نارضای خواسته

کند. در طول در جهت ارضای مؤثر و مسئوالنه نیازهایشان تالش کنند. به این ترتیب نگرانی بیمار پس از مدتی به تدریج تقلیل پیدا می
آگاهی مثل های  ذهنرداندن مکرر توجه مراجعان به زمان حال و مسائل کنونی در صورت لزوم از تکنیکجلسات درمانی به منظور برگ

 شود، استفاده شد. های اختالل اضراب فراگیر به کار برده میهای تن آرامی که در سایر درمانتمرین تنفس و تکنیک
یم اضطراب افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر است. این یافته سوم پژوهش حاضر حاکی از نقش واقعیت درمانی در کاهش عال

باشد که نشان دادند واقعیت درمانی گروهی در ( می1384( و شفیع آبادی و دالور )1389های پاشایی و امینی )یافته همسو با پژوهش
 کاهش اضطراب نوجوانان و همسران شهدا مفید و مؤثر بوده است. 

های کلی از چهار مؤلفه تشکیل شده است: افکار نگران کننده، عوامل رفتاری، احساسات ناخوشایند و نشانهاضطراب به عنوان رفتار 
مساله اصلی در این است که در بیشتر مواقع افراد دچار این بیماری تمام تالش خود را در جهت کنترل و اجتناب از هیجانات و جسمانی. 

ز اینکه این نیروها تحت کنترل مستقیم ما نبوده و تمرکز صرف در جهت تغییر و تجربه نکردن کنند، غافل ااحساسات بدنی ناخوشایند می
در واقعیت درمانی برای نشان گردد. های جسمانی نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به تقویت هر چه بیشتر آنها میاین هیجانات و نشانه

ها و متافورهای فراوان )مخصوصاً تمثیل ماشین رفتار( و همینطور و فیزیولوژی از مثالدادن تأثیر تغییر عمل و تغییر فکر بر تغییر احساس 
 شود. آرامی استفاده میهای تنتکنیک

شود. این یافته یافته چهارم مؤید آن بود که واقعیت درمانی موجب کاهش عالیم افسردگی افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر می
های عاطفی جوانان باشد که نشان داد واقعیت درمانی در بهبود ناهنجاری( همسو می1388؛ نقل از موسوی اصل، 1981با پژوهش پاترسا )

 تأثیر مثبت داشته است. 
واقعیت درمانی با آموزش تئوری انتخاب و کنترل بیرونی به بیماران که بر اساس آن افراد افسردگی را به منظور کنترل دیگران و 

زنند، منجر به تغییر در کنند و بدین گونه واقعیت را انکار کرده و از پذیرفتن مسئولیت سرباز مین بر خشم خود انتخاب میهمینطور فائق آمد
شود. همچنین تأکید واقعیت درمانی بر بهبود روابط میان فردی افراد به عنوان یکی از ها از جمله افسردگی مینگرش افراد نسبت به بیماری

-کنندگان مؤثر واقع شد. برای این منظور، در طول جلسات درمانی تعارضرهای درمان، در بهبود عالیم افسردگی شرکتترین فاکتواصلی

گر روابط انسانی و رفتارهای سازنده رفتار به مراجعان آموزش داده شد و در پایان هر جلسه های چندگانه حاکم بر روابط، رفتارهای تخریب
در جهت بهبود تدریجی رابطه با افراد مهم زندگی تأکید گردید. در این مطالعه، بهبود روابط میان فردی به نیز بر اهمیت تکالیف خانگی 

 همراه عوامل دیگر تأثیر بسزایی در کاهش افسردگی بیماران مورد پژوهش داشته است. 
ال به اختالل اضطراب فراگیر تأثیر یافته پنجم پژوهش حاضر آشکار ساخت که واقعیت درمانی در کاهش آسیب عملکرد بیماران مبت

های دیگر در کاهش آسیب شود که واقعیت درمانی بیشترین تأثیر را نسبت به شاخصدارد. با مشاهده نتایج بدست آمده نیز معلوم می
رمانی، اثربخشی این عملکرد و اجتناب رفتاری مراجعان داشته است. شاید بتوان به راحتی بر اساس هدف اولیه مطالعات مبتنی بر واقعیت د

روش درمانی را بر آسیب عملکرد تبیین نمود. هدف اساسی مداخله واقعیت درمانی بر اساس تئوری انتخاب، صرف نظر از نوع اختالل روانی، 
 باشد. های خانوادگی، تحصیلی، شغلی و مسائل روزمره زندگی میپذیری بیماران در زمینهبهبود عملکرد و افزایش مسئولیت

توان گفت که در واقعیت درمانی هدف اصلی، کاهش اضطراب یا هر نوع حالت ناخوشایند دیگر نیست، بلکه مقصود این واقع میدر 
ها و است که مراجعان پس از درمان بتوانند علی رغم تجربه اضطراب، نگرانی و افسردگی به زندگی برگردند و در راستای خواسته

)خواسته ها، اعمال، ارزیابی و  WDEPهای مؤثر و هدفمندی بردارند. این کار در واقعیت درمانی با استفاده از سیستم ارزشهایشان گام
ها های اصلی مراجعان در زندگی، رفتارهایی که در جهت نیل به این خواستهگیرد که عبارت است از بررسی خواستهریزی( صورت میبرنامه

 ریزی برای طرح و نقشه عملی در صورت کارآمد نبودن اقدامات انجام گرفته. مندی اقدامات و رفتارها و برنامهدهند، ارزیابی سودانجام می
باشد، به عبارت دیگر در رابطه با تاثیر واقعیت درمانی بر اختالالت های پژوهش حاضر پیشینه تجربی ناکافی میاز جمله محدودیت

های مطالعه حاضر الزم است مطالعات ندکی صورت گرفته است و از اینرو برای تعمیم یافتهاضطرابی مطالعات داخلی و خارجی بسیار ا
ای با سایر شود این درمان بصورت مقایسهتر صورت گیرد. همچنین پیشنهاد میبیشتری در این زمینه با بررسی دوره پیگیری طوالنی

 ود.ها، روی افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر انجام شدرمان
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، پایان نامه ی کارشناسی ارشد. )منتشرنشده(. تأثیر واقعیت درمانی بر امید به زندگی و اضطراب همسران شهدا(. 1389پاشایی، غالمرضا و امینی، سهیال )
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