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اختالل  به مبتالدرمان فراشناختی بر آمیختگی فکر و باورهای فراشناختی منفی در بیماران  اثر 

 اضطراب فراگیر

 3حمیدپور ، حسن2پور، عباس بخشی2، منصور بیرامی*1آیدا موسوی مقدم دهسی

 بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران یاسانشنی ارشد روکارشناس 1
 گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2

 ی، تهران، ایرانبخشتواندکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و  3

 

 چکیده 

هدف  .شودبا نگرانی گسترده، مفرط و کنترل ناپذیر مشخص می که است کنندهناتواناختالل اضطراب فراگیر اختاللی شایع و 
پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی درمان فراشناختی ولز در بهبود باورهای فراشناختی و آمیختگی فکر در افراد مبتال به اختالل 
اضطراب فراگیر بود. این پژوهش در چارچوب یک طرح مطالعه تک موردی از نوع خط پایه چندگانه، بر روی پنج بیمار مبتال به 

آزمون( و پیش از درمان )خط پایه( و جلسه آخر درمان )پس ها در مرحلهزن( اجرا شد. آزمودنی 3مرد و  2اختالل اضطراب فراگیر )

زیرمقیاس باورهای فراشناختی منفی و پرسشنامه آمیختگی فکر و -(MCQ-30ها )ماهه، پرسشنامه فراشناخت 6دوره پیگیری 
د که درصد بهبودی نمونه پژوهش به لحاظ بالینی معنادار بود. بر مبنای های مطالعه نشان دادن( را تکمیل کردند. یافتهTAFSعمل )

 نتایج حاصل، درمان فراشناختی در کاهش باورهای فراشناختی و آمیختگی فکر افراد مبتال به این اختالل اثربخش است.

 اختالل اضطراب فراگیر؛ درمان فراشناختی؛ آمیختگی فکر؛ باورهای فراشناختی ها:کلیدواژه

 

 

 

 مقدمه

دو یا  مورد  ماه در اغلب روزها در ششکه به مدت حداقل  شودمشخص میاضطراب و نگرانی شدیدی  بااختالل اضطراب فراگیر 
در  اختالل اضطراب فراگیر. میزان شیوع وجود داشته باشد شغلی یا تحصیلی( مشکالت)از قبیل ها یا رویدادها بیش از دو حوزه از فعالیت

 ورد شده است. آ( بر2005 درصد )سادوک و سادوک، 5( و در طول عمر حدود 2004درصد )دورهام،  دهجمعیت کلی حدود 
اختالل اضطراب فراگیر در درمان  های روانشناختیدرمانی و درمان های درمانی متنوعی چون داروتوان گفت روشبه طور کلی می

-به عنوان یک درمان فرعی توصیه می اختالل اضطراب فراگیربرای مبتالیان به درمان دارویی  کاربرد دارند. جز در برخی شرایط خاص، 

در معرض  که  نتایج آن مکرراً درمانی، به عنوان تنها رفتاری-درمان شناختیخصوص به های روانشناختی گیری از انواع درمانشود و بهره
نتایج مطالعات انجام شده بیانگر  ،با این وجود(. 2004و سندرسن،  گگیرد )ریپژوهش دقیق و کنترل شده قرار داشته، مورد تاکید قرار می

فیشر و دورهام، ؛ 2004 ،)دیویدسن و همکاران اندچندان اثربخش نبوده اختالل اضطراب فراگیرآن است که این رویکردها نیز در درمان 
های پیشین، همسو با فراتحلیلاشاره کرد که ( 2006نتایج حاصل از مطالعه فراتحلیل فیشر ) توان بهها، میاز جمله این پژوهش (.1999

بنابراین، شواهد فزاینده نیاز به داشتن نگاهی  .دهدنشان میرا نسبتا محدود  رفتاری-درمان شناختیو  AR ،CTکارایی اثربخشی کلی و 
را   اختالل اضطراب فراگیرمدل شناختی  ،د. در راستای این هدف، ولز، با تمرکز بر فراشناختنکندهای موجود را مطرح میفراسوی رویکر

بر این باور ، داردگیری و تداوم این اختالل تاکید بر نقش محوری عوامل فراشناختی در شکل که وی(. 2005 الف، 1999)ولز،  پیشنهاد کرد
 هایاین اختالل، پیشرفت ها و عوامل زیربنایی نگرانی پاتولوژیک، صفت بارزدرمان بر مبنای مدلی از مکانیسم ریزی کردنپایهاست که 

  .درمانی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت
را از  اختالل اضطراب فراگیر است که افراد مبتال به نوع 2باورهای منفی در مورد نگرانی ، (MCMمدل فراشناختی )بر طبق 

این راهبردها، تجربه  استفاده از. استای غیر موثر مرتبط راهبردهای مقابلهبسیاری از با  2د. نگرانی نوعسازهای غیربالینی متمایز میینگران
 درمان. در سازدنگرانی فراهم آورند را غیر ممکن میبودن  خطرناک و غیر قابل کنترلبه باور  علیه رویدادهایی که ممکن است شواهدی بر

در نظر  هدف اولیه و اصلیبه عنوان یعنی باورهای منفی در مورد نگرانی ، 2تغییر نگرانی نوع، اختالل اضطراب فراگیر( MCTفراشناختی )
-مورد توجه قرار می و سپس باورهای فراشناختی مثبت در مورد نگرانی ، ابتدا باورهای فراشناختی منفیدر این نوع درمان. شودگرفته می
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مواردی شامل های خاص درمان، مولفه شود.آموزش داده مینیز عالوه بر این، مراجع در مورد تغییر راهبردهای مقابله با نگرانی  گیرند.
گیرند. را در بر مینگرانی در مورد باورهای مثبت در نهایت  خطر نگرانی و وبندی مورد، معرفی مدل، بحث در مورد کنترل ناپذیری فرمول
افکار برانگیزاننده نگرانی، واکنش به این دوره و هرگونه تالش برای  در موردهایی کاوشسواالت و شامل مجموعه د بندی مورفرمول

چکان و باورهای مثبت و منفی مراجعان درمورد نگرانی های ماشه. پاسخ به این سواالت امکان فهم موقعیتاست کنترل یا سرکوب نگرانی
مراجعان در مورد اهداف به ای که در نظر گرفت به گونه MCTتوان مولفه آموزشی آماده سازی را میآورد. معرفی مدل و را فراهم می

نگرانی که در تضاد با کاهش نگرانی است، تاکید  مربوط بهباورهای آن شود و درمانگر بر اهمیت تغییر آموزش داده میدرمان فراشناختی 
)مقایسه نگرانی در مورد یک  1از قبیل راهبرد عدم مطابقت های متعددیراهبرد از گرانی طی این دوره درمانی، به منظور کاهش نکند. می

باورهای مثبت در  تضعیف جهتهای مختلف )کاهش یا افزایش نگرانی در موقعیت 2های تنظیم نگرانیموقعیت با نتیجه واقعی( یا آزمایش
 . (2006)ولز،  شوداستفاده می مورد نگرانی(

ون دیر ؛ 2006ولز و کینگ است ) های مختلف انجام شدهدر مورد ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی در اختالل مطالعهتاکنون چند 
( و پایداری آنها در پیگیری یک ساله، %80-70کنند )ها گزارش میمیزان بهبودی که این بررسی(. 2010 و همکاران، ولز؛ 2008، هیدن

MCT از آنجایی که تایید کارایی یک شیوه درمانی مستلزم کند. اما معرفی می اختالل اضطراب فراگیربرای ای را  درمان امیدوارکننده
این مدل درمانی که در مورد های بیشتر بررسیاست،  های متفاوتهایی از فرهنگدر نمونه توسط پژوهشگران مستقلانجام مطالعاتی 

 رسد.شود، ضروری به نظر میهای شناختی از آن یاد میتحت عنوان بدعت در درمان
شود که درمان فراشناختی رابطه معناداری با کاهش باورهای با توجه به مطالب ذکر شده در باال، در این پژوهش فرض می

  فراشناختی منفی و آمیختگی فکر و عمل در مراجعان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر دارد.
 

 روش

 شرکت کنندگان
کننده . جامعه آماری تحقیق، کلیه بیماران مراجعهند آزمودنی بودخط پایه چمطالعات نوع یک طرح پیش آزمایشی از  حاضر پژوهش 

مرد( مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بودند که به روش  2زن و  3مراجع ) 5بودند. گروه نمونه،  89به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز در سال 
های ورود شامل تشخیص اختالل اضطراب فراگیر بر مبنای مصاحبه بالینی جامعه آماری انتخاب شدند. مالک گیری هدفمند از بیننمونه

سال و  60تا  18های روانشناختی، حداقل تحصیالت دیپلم، سن (، عدم دریافت درمانSCIDهای محور یک )ساختاریافته برای اختالل
از احراز شرایط وارد مرحله خط پایه شدند و به طور تصادفی و به فاصله یک  کنندگان پسرضایت برای شرکت در پژوهش بود. شرکت

  .ای شدند. مراجعان قبل و بعد از مداخله درمانی با استفاده از پرسشنامه ارزیابی شدندجلسه 12هفته وارد فرایند درمان 

 ابزار
و  3پذیر است که توسط فرستای انعطافبزار، مصاحبه(: این اSCID) اریافته برای تشخیص اختالالت محورمصاحبه بالینی ساخت( 1

های خاص و کلی از توافق درصد در مورد اغلب تشخیص 60با ضریب کاپای باالتر از  SCIDهمکاران طراحی شده است. نسخه فارسی 
و قابلیت اجرای قابل  بار(، این نسخه از اعت1383کاران )تشخیصی متوسط تا خوب برخوردار است. بر مبنای نتایج مطالعه شریفی و هم

 قبولی برخوردار است.

( 1996و همکاران ) 5است که توسط شفرنآیتمی  19نسخه ، TAFمقیاس اصلی :  TAFS))4عمل -فکر آمیختگیمقیاس ( 2

احتمال  TAFآیتم( و  3احتمال برای خود ) TAFآیتم(،  12است: آمیختگی فکر و عمل اخالقی ) سه زیرمقیاسطراحی شده و متشکل از 
در  ،مقیاساین  اعتبار. در ایران، (1996)شفرن و دیگران،  برخوردارند مطلوبی رواییاز اعتبار و  این سواالتکه همه آیتم(  4برای دیگران )

 (.1390پور، گزارش شده است )بخشی 87/0با استفاده از آلفای کرونباخ نفر(  300جمعیت دانشجویی )

                                                           
1 mismatch Strategy  

2 worry modulation experiments 

3 First 

4 Thought–Action Fusion Scale-Revise)TAFS-R) 

5 Shafran 
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ای خودگزارشی است که باورهای افراد در مورد تفکر و فرایندهای گویه 30: یک مقیاس(MCQ-30)1 هاپرسشنامه فراشناخت( 3
های فراشناخت زیر را در پنج زیرمقیاس جداگانه حوزه ای لیکرتسنجد. پرسشنامه فراشناختی در یک مقیاس چهار درجهتفکرشان را می

( اطمینان 3ناپذیری و خطر ( باورهای منفی در مورد نگرانی درباره کنترل2 ( باورهای مثبت در مورد نگرانی1دهد: مورد سنجش قرار می
( که در پژوهش حاضر  زیرمقیاس باورهای منفی مورد ارزیابی 2009( خودآگاهی شناختی )ولز، 5( نیاز به کنترل افکار 4شناختی ضعیف، 

 (.2004هاتون، -قرار دارد )ولز و کاترایت 93/0تا  72/0دامنه  های پرسشنامه درقرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
، برای 91/0(، ضریب همسانی درونی آن را به استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 1385زاده دستگیری )در ایران، شیرین

و برای  73/0در فاصله چهار هفته برای کل مقیاس ی و اعتبار آن با استفاده از روش بازآزمای 87/0تا  71/0ن در دامنه های آخرده مقیاس
 (. 2009)ولز،  گزارش کرد 83/0تا  59/0ر دامنه  های آن دخرده مقیاس

 شیوه اجرا
در ابتدا نمونه مورد نظر بر اساس مالک هایی انتخاب شدند، این مالک ها عبارتند از: تشخیص اختالل اضطراب فراگیر بر مبنای 

تا  18های روانشناختی، حداقل تحصیالت دیپلم، سن (، عدم دریافت درمانSCIDهای محور یک )ساختاریافته برای اختاللمصاحبه بالینی 
سال و رضایت برای شرکت در پژوهش بود. پس از انتخاب گروه نمونه توضیحاتی درباره اهداف پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات  60

سشنامه های پژوهش در اختیار آزمودنی قرار گرفت. بعد از پیش آزمون و تعیین خط پایه آزمودنی ها، شرکت کنندگان داده شد، بعد از آن پر
 جلسه ای شدند، سپس پس آزمون گرفته شد و داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شدند. 12شرکت کنندگان وارد یک درمان 

 

 نتایج

شود، تفاوت قابل توجهی گونه که مشاهده میارائه شده است. همان 1 کنندگان در جدول شمارهشناختی شرکتهای جمعیتیژگیو
و  قبل از شروع مداخله، پایان درمانهای منفی مراجعان شناختی نمونه پژوهش وجود ندارد. نمرات فراشناختهای جمعیتبین ویژگی

آزمون و کنندگان در مراحل پسکه شرکتدهد های این جدول نشان میگزارش شده است. داده 2پیگیری شش ماهه در جدول شماره 
به  های منفیفراشناختها نیز نمرات به دست آمده در اند. برای مقایسه بهتر آزمودنیپیگیری، میزان بهبودی متوسطی  را تجربه کرده

 (. 1ورت شکل ارائه شده است )شکلص
و  اول، چهارماندکی افزایش در فرانگرانی آزمودنی  نیز قابل مشاهده است، در مرحله پیگیری نیز علیرغم شکلطور که در همان

 درمان فراشناختی در کاهش باورهای فراشناختیتوان گفت که پنجم، بهبودی همچنان معنادار و در سطح مطلوبی است. در مجموع، می
دو زیرمقیاس احتمال ت مراجعان در نمرا رود موثر بوده است.ل به شمار میشناسی این اختالها که عامل زیربنایی در آسیبآزمودنی منفی

، 3پرسشنامه آمیختگی فکر قبل از شروع درمان، پایان درمان و در پیگیری شش ماهه در جدول  خود و احتمال برای دیگران(احتمال برای )
-ون نسبت به پیشآزمآزمودنی، در مرحله پس 5هر آمیختگی فکر و عمل های این جدول، نمرات نشان داده شده است. با توجه به داده

در نمونه این پژوهش موثر بوده آمیختگی فکر آزمون کاهش یافته است. این تغییرات بیانگر آن است که رویکرد فراشناختی در کاهش 
نشان داده   2 شکلاست، در  TAF هایدر کاهش نمره MCTکارایی نسبی ها که نمایانگر آزمودنی آمیختگی فکراست. همچنین تغییر 

 شده است. 

 1جدول
 هاهای جمعیت شناختی آزمودنیویژگی

 
 

                                                           
1 Metacognitions Questionnaires(MCQ) 

 اختالل همبود درمانی پیشیناقدامات  مدت ابتال به بیماری وضعیت تاهل میزان تحصیالت جنس سن آزمودنی ها

 هراس اختصاصی نداشته 9 متاهل لیسانس مونث 22 الف
 خوییافسرده نداشته 6 مجرد لیسانس مونث 23 ب
 اختالل هراس اجتماعی دارودرمانی 3 متاهل لیسانس مونث 27 ج
 خوییافسرده نداشته 2 مجرد لیسانس مذکر 23 د
 اختالل پانیک دارودرمانی 8 مجرد فوق لیسانس مذکر 28 ه
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 2جدول
 و درصد بهبودی آنان MCQ- Negهای مراجعان در مقایسه نمره
 مراجعان 

 مراحل درمان
 

 مراجع اول
 

 مراجع دوم
 درمان فراشناختی

 سوم مراجع
 

 مراجع چهارم
 

 مراجع پنجم

 19 19 24 15 23 قبل از درمان

 7 9 14 7 10 جلسه آخر درمان

57/0 میزان بهبودی  53/0  42/0  52/0  63/0  

53/0   بهبودی کلی    

 11 10 12 7 12 ماهه 6پیگیری 

 42/0 47/0 5/0 53/0 48/0 میزان بهبودی

   48/0   بهبودی کلی
 

 
 

                            

 MCQ- Negهای مراجعان در در کاهش نمره MCTکارایی  . مقایسه1شکل
 
 

 3جدول 
 و درصد بهبودی آنان  TAFSهای مراجعان درمقایسه نمره
 مراجعان 

 مراحل درمان
 

 مراجع اول
 

 مراجع دوم
 درمان فراشناختی

 مراجع سوم
 

 مراجع چهارم
 

 مراجع پنجم

 27 16 18 28 18 قبل از درمان

 11 8 12 10 11 جلسه آخر درمان

 59/0 5/0 33/0 64/0 39/0 بهبودی 

   5/0   بهبودی کلی

 14 10 11 12 10 ماهه 6پیگیری 

 48/0 37/0 39/0 57/0 44/0 میزان بهبودی

   45/0   بهبودی 
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 TAFSهای مراجعان در در کاهش نمره MCTکارایی  . مقایسه2شکل 
 

 بحث

های اصلی درمان درمان فراشناختی در درمان افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بود. آماج تاثیرهدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی 
درمان فراشناختی در  دهددست آمده در پژوهش نشان میشامل باورهای فراشناختی منفی و آمیختگی فکر در نظر گرفته شد. نتایج به 

و همچنین آمیختگی فکر مربوط به احتمال وقوع افکار منفی برای خود و دیگری اثربخش بوده باورهای منفی در مورد نگرانی کاهش 
د ( در سطح بهبودی اندک قرار دارد، اما تغییر مشاهده شده در مور42/0است. بر مبنای نتایج به دست آمده، درصد بهبودی آزمودنی سوم )

توان از شود. شدت باالی اضطراب و وجود همبودی همزمان اختالل اضطراب اجتماعی را میاین مراجع به لحاظ بالینی معنادار تلقی می
های منفی در دوره پیگیری، بهبودی این آزمودنی افزایش جمله دالیل این امر دانست. الزم به ذکر است که با ادامه روند کاهش فراشناخت

درصد کاهش در عالئم را نشان  50ها باالتر از های سایر آزمودنیبا توجه به اینکه بهبودی گزارش شده در میزان فراشناخت یافته است.
 شود.دهد، این نتایج بیانگر موفقیت مداخله فراشناختی در کاهش این آماج درمان محسوب میمی

شود افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر افکار و فکر موجب میدومین آماج درمان در پژوهش حاضر، آمیختگی فکر بود. آمیختگی 
کنند و این امر به افزایش شدت ها، احتمال وقوعشان را بیشتر برآورد های خود را مهم تلقی کرده و به دلیل فکر کردن به آننگرانی

ن آماج مداخله، نتایج به دست آمده حاکی از آن (. در خصوص ای2002، استیونز و همکاران-)هزلت شوداضطراب و عالئم آنها منجر می
دهد که سطح های حاصل نشان میها به لحاظ بالینی معنادار است. درصد بهبودیاست که تغییرات مشاهده شده در مورد همه آزمودنی

اهش یافته است اما در همه های دوم، چهارم و پنجم افزایش، و در آزمودنی اول و سوم تا حدی کبهبودی در مرحله پیگیری در آزمودنی
مراجعان بهبودی در سطح معنادار قرار داشته و موید موثر بودن درمان فراشناختی در کاهش آمیختگی فکر در نمونه این پژوهش است. از 

نقل  ، به2006شود )دورهام، های شناختی رفتاری قلمداد میبینی کننده موفقیت درمانآنجاییکه سطح تحصیالت باال یکی از عوامل پیش
 توان از علل موثر در موفقیت مداخله درمانی دانست. های این پژوهش از سطح تحصیالت باال را می(، برخورداری آزمودنی1389از حمیدپور 

درصد بهبودی کلی در شدت باورهای فراشناختی نشان  53ها در پایان مداخله، های این پژوهش، آزمودنیبه طور کلی بر مبنای یافته
درصد از  50گیری کرد که به دنبال درمان فراشناختی، توان این طور نتیجهدرصد رسید. لذا می 48دند که این میزان در مرحله پیگیری به دا

ناپذیری و خطر نگرانی کاهش یافته است. بهبودی کلی مراجعان در زمینه ها درخصوص کنترلهای منفی آزمودنیشدت فراشناخت
گونه که درصدهای بهبودی نشان به دست آمده است. همان 45/0و  50/0ایان درمان و مرحله پیگیری به ترتیب آمیختگی فکر نیز در پ

 ها منجر شده است. دهند، درمان فراشناختی در حد مطلوبی به تغییر آمیختگی فکر آزمودنیمی
های منفی و آمیختگی فکر در کاهش فراشناخت درمان فراشناختی کارایی الزم را دهدج بررسی انجام شده نشان میدر مجموع، نتای

 ولز (،2008) ون دیر هیدن (،2006)ولز و کینگ های پژوهشبا  های پژوهش حاضر همسودارد. یافتهمبتالیان به اختالل اضطراب فراگیر 

جی، اثربخشی، کاربردپذیری چنین نتای. اندرا درمان اثربخشی در اختالل اضطراب فراگیر گزارش کرده MCTاست که  (2010) و همکاران
دهد. با توجه به و قابلیت انتقال درمان فراشناختی در اختالل اضطراب فراگیر را به بیمارانی از جامعه و فرهنگی متفاوت مورد تایید قرار می

شود د، پیشنهاد میکنها در این نوع مطالعات را با مشکل مواجه میپذیری یافتههای پژوهش تک موردی که تعمیمهای طرحمحدودیت
تر و در قالب جهت تایید بیشتر کارایی و اثربخشی مداخله فراشناختی در اختالل اضطراب فراگیر مطالعات بیشتری با حجم نمونه گسترده

 های آزمایشی صورت بگیرد.طرح
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