
 رانیا اصفهان، ،یاسالم آزاد دانشگاهواحد اصفهان )خوراسگان(،  ،یتیو علوم ترب یشناسروان دانشکده ،ینیبال یشناسروان ارشد یکارشناس*
   رانیصفهان، اا ،یدانشگاه آزاد اسالم، )خوراسگان( واحد اصفهان ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یشناسروان گروه اریاستاد ل:وؤمس سندهینو**

Email: Mozhgan.arefi@yahoo.com 

 04/08/98پذیرش:                                         20/10/97دریافت: 
 

 نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی

 
  1398 پاییز، (32)3، شماره دهمسال 

 85-95 صص

DOI: 10.22034/CECIRANJ.2020.166739.1122 

 

 یدارا آموزاندانش ینگران و ناکارآمد یهانگرش بر داگاس مدل بر یمبتن یشناخت درمان یاثربخش

 ریفراگ اضطراب اختالل
 

 *یدستگرد یسیدخت رئنیمه

 **یعارف مژگان

  دهیچک
آموزان دارای اختالل اضطراب فراگیر های ناکارآمد و نگرانی دانشداگاس بر نگرشهدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل 

 16تا  12آموزان دختر نفر از دانش 96را پژوهش این آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشبود. این مطالعه از نوع نیمه
آموز دارای اختالل اضطراب دانش 30. در این پژوهش تعداد تشکیل دادند 1396-97اصفهان در سال تحصیلی شهر  در ساله دارای اختالل اضطراب فراگیر

صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و بهفراگیر از بین جامعه آماری با روش نمونه
ای دریافت دقیقه 90ای یک جلسه صورت هفتهماه بهای مربوط به درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس را در طی سهسهجل 12آزمایش مداخالت درمانی 

اختالل اضطراب  های. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامهندای را در طول پژوهش دریافت نکردگونه مداخلهنمودند. این در حالی است که گروه گواه هیچ
با استفاده از  Spss-23افزار تحلیل توسط نرموبود. تجزیه( DASهای ناکارآمد )( و مقیاس نگرشPSSQنگرانی ایالت پنسیلوانیا )و  (GADQفراگیر )

های ناکارآمد ها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرشوتحلیل دادهمتغیره صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیهتحلیل کوواریانس تک
شود که جهت کاهش ر پیشنهاد میهای پژوهش حاض(. براساس یافتهp<001/0ثیر معنادار دارد )أآموزان دارای اختالل اضطراب فراگیر تو نگرانی دانش

 گردد.عنوان یک روش کارآمد استفاده آموزان دارای اختالل اضطراب فراگیر از درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بههای ناکارآمد و نگرانی دانشنگرش

 نگرانی  های ناکارآمد،اختالل اضطراب فراگیر، درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس، نگرش های كلیدی:واژه
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 مقدمه
اختالالت  ترینشایعیکی از  ،1فراگیر اضطراب اختالل

باعث اختالل  که( 2005 آلتامارا، و بکر ب،ی)ل پزشکی استروان
و بدون درمان احتمال بهبودی ضعیفی  شودمیعملکرد شدیدی 

 نیدر پنجم اختالل نیا. (2016 ،و همکاران نیداهل)دارد 
 و اضطراب با ،2راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی

 بیشتر در که فعالیت ای رویداد چندین مورد شدید در 3نگرانی
 با و بوده مشکل آن کنترل داشته، دوام ماهشش حداقل و روزها
 اشکال پذیری،تحریک عضالنی، تنش نظیر جسمانی عالئم

 شلتون،-زی)ه شود می تعریف است، همراه قراریبی و درخواب
 (. 2013 لو،یاورس و رومر

 اضطراب اختالل ایران در گیرشناسیهمه هایپژوهش بیشتر
 اندکرده مطرح اضطرابی اختالل ترینشایع عنوانبه را فراگیر

 در و( 1392 ،یدولتشاه و پورشهباز ،یمحمدخان ،یغفار ینی)حس
اختالل  ترینشایعدیگر این اختالل نه تنها  هایپژوهش برخی

عنوان به شناختی،روان هایاضطرابی، بلکه در بین سایر اختالل
 بزرگساالن برای کنندهناتوان هایاختالل مهمترینیکی از 

 (. 2014 ،و همکاران جپرسیکا) است شده مطرح
 ،یشناخت یندهایفرا که کرد اشاره دیبا ،نیابرعالوه
 نسبت را فرد تواندیوجود دارد که م یشناختروانو  یفراشناخت

 یندهای. از فرادینما رتریپذبیآس ر،یفراگ اضطراب اختالل به
 یاضطراب یهاحالت برابر در را فرد تواندیمکه  هیپا یشناخت

و  لیچارچ چ،یاست )و 4ناکارآمد یهانگرش د،ینما ریپذبیآس
 نوع(. 1387 ،یریو ضم یفرد، گودرزی؛ جوهر2003 س،یلو

 شیافزا و جادیا در رامونیپ طیمح و خود به نسبت افراد نگرش
 کارآمد و سالم یهانگرش که یافراد. است مؤثر شانادراکات

 یدارا و برندیم بهره موفق و سازگارانه یامقابله تدابیر از دارند،
 آرامش احساس و یزندگ از تیرضا سالم، یفردنیب ارتباط
 یزمان مزاحم یهاتکانه و تجسمات افکار،. (1395)مقتدر،  هستند

 ندیخودآ افکار با و باشند مهم فرد یبرا که مندجامین یآشفتگ به
 که است داده نشان یپژوهش یهاافتهی. شوند مرتبط یمنف

 یهااختالل از یاپاره با ناکارآمد و یمنف یهانگرش
 یمارپنداریخودب اختالل وسواس، اختالل جمله، از یشناختروان

                                                           
1. Generalized Anxiety Disorder 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorder-

Fifth Edition 

 ،و همکاران سیکوسک)سال است ارتباط در زین یافسردگ اختالل و
 یهااختالل که کنندیم مطرح فراشناخت یهامدل (.2000

 یالگوها قیطر از یشناختروان و یخلق یهااختالل مثل یروان
 د،یتهد ،یفکر نشخوار ای ینگران مثل یرمنطقیغ تفکر داریپا

 نیا ،یعبارتبه. شودیم حفظ و جادیا فکر سرکوب و اجتناب
 ،یفکر نشخوار ای ینگران و داریپا تفکر یالگو شامل نشانگان

 است اجتناب و دیرمفیغ یامقابله یرفتارها و دیتهد بر متمرکز توجه
 (.2007 ،ولز و مونتا ،چیکسوین)اسپادا،  دهندیم عکس جهینت که

اشاره کرد که افراد مبتال به اختالل اضطراب  دیبا نیهمچن
 نیا بر و دارند نگران و یمنف یدید ندهیآ حوادث درباره ریفراگ

 آن از دیبا که است یمنف یژگیو کی بودن، نامطمئن که باورند
 عملکردشان در مبهم یهاتیموقع در هاآن نیهمچن. کرد یدور

 نکردنتحمل یالگو(. 2002 ،داگاس و باهر) دارند مشکل
 مضطرب، افراد دهدیم نشان افراد نیا در یفیبالتکل
 ؛کرده درک کنندهآشفته و فشارآور را مبهم ای نینامع یهاتیموقع
 تجربه را یمزمن ینگران ،ییهاتیموقع نیچن به پاسخ در نیبنابرا

 با کارآمد مقابله یبرا ینگران افراد، نیا باور به. کنندیم
 هاآن به حوادث نیا وقوع از یریجلوگ ای و آورترس یهاتیموقع

و  یرودسر پوریبخش لو،یمحمودعل ،یی)شاهجو کندیم کمک
 یمنف عیوقا و ندهیآ از دلواپسانه یحالت ینگران(. 1390 ،یفخار
 راه به را دیشد و یمنف یکالم-یفکر تیفعال کی که است

 تنش مثل یگرید یجسمان و یشناخت یهانشانه گرچه. اندازدیم
 لفهؤم اما ؛است الزم صیتشخ یبرا زین تمرکز ضعف و یعضالن

 کار، مثل) یزندگ مختلف یهاطهیح در مارگونیب ینگران ،یاساس
 ینگران یااندازه تا یفرد هر که یحال در. است( روابط و یسالمت
 شودیم زیمتما یزمان بهنجار ینگران از مارگونیب ینگران دارد،

 از را یخوش و لذت و باشد کنترل رقابلیغ و ازحدشیب مزمن، که
 نشان مطالعات(. 2006 ولز، و یداو) ببرد نیب از فرد یزندگ
 ،یروان اختالالت بروز خطر شیافزا با ینگران که اندداده

 یبهداشت خدمات از استفاده شیافزا ،یشغل و یاجتماع اختالالت
 دونالد مک هاجک،) است همراه جامعه در یجسمان مشکالت و
 (.2003 مونز،یس و

 یشناختروان یهابیآس درمان یبرا یمختلف یهاروش

3. worry 

4. inefficient attitudes  
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کار گرفته شده است. به ریبا اختالل اضطراب فراگ آموزاندانش
 بر یمبتن یشناختدرمان  به توانیم هانادرم نیا از یکی عنوانبه

افراد مبتال به اختالل  یبرا یاشاره کرد که درمان 1داگاس مدل
و  مجدیاسمائ ،یطاهر ،یشرافت) رودیشمار مبه ریاضطراب فراگ

 یدرمان یهامدل از یکی ،داگاس یدرمانشناخت (.1396 ،یریام
 اختالل نیا یشناسسبب و یپردازمفهوم به که باشدمی ریاخ

 بر ،داگاس یشناخت مدل. (2007 چاد،یراب و)داگاس  است پرداخته
 و ریفراگ اضطراب اختالل دچار افراد زیتما در عامل چهار اهمیت

 مثبت یباورها ،2یفیبالتکل نکردنتحمل: دارد تأکید یعاد افراد
 به نسبت یمنف یریگجهت و 4یشناخت اجتناب ،3ینگران مورد در

 جادیا در یفیبالتکل تحمل در یناتوان بر درمان نیا تمرکز. 5مشکل
 مارکو،ید ،هاری)ب است ریفراگ اضطراب اختالل یهانشانه و عالئم
 نکردنتحمل کردیرو نیا در. (2009 ،استاپلس و ماهلمان هکلر،
 شودیم محسوب ابهام درباره یمنف باور از یناش یفیبالتکل

اشاره  دیبا ،نیابرعالوه .(2018 ،و هاروی، دانگ، لی گامپورت)
 یبر باروها یادیز تأکید ،یدر درمان شناخت یکلطورکرد که به

 کلت،)هال،  دارد وجود زابیآس یشناخت یهاو پردازش یرمنطقیغ
  (.2017؛ گرانرو و همکاران، 2016 اسکات، و نسیبا س،یبر

 فرد شوندیم باعث ،مبهم ای زیبرانگ اضطراب یهاتیموقع
 جواب بدون معموالً سؤاالت نیا. شود انیپایب سؤاالت ریدرگ

 ریفراگ اضطراب اختالل به مبتال فرد کهنیا لیبهدل. مانندیم
 و ینگران به گر،ید طرف از و کند تحمل را یفیبالتکل تواندینم
 ،هاری)ب شودیم ینگران دچار دارد، باور آن مثبت یامدهایپ
 ،یشرافتاز  نقل به ؛2009 ،6استاپلس و ماهلمان هکلر، مارکو،ید

 اظهار ،همکاران و(. داگاس 1396 ،یریو ام مجدیاسمائ ،یطاهر
 نهیزمشیپ تواندیم یفیبالتکل نکردنتحمل که کردند
 در. باشد یشناخت اجتناب و مشکل به نسبت یمنف یریگجهت

 مستعد باال یفیبالتکل نکردنتحمل با افراد دگاه،ید نیا
 بدون و انیپا یب سؤاالت در گرفتارشدن و ینگران یریگشکل
 (.2010 الداکر، و فرستون)داگاس،  شوندیم جواب

 آموزاندانشدر  یشناختروان یهابیبا توجه به آس حال
 یهاروش یریکارگهب لزوم و ریفراگ اضطراب اختالل یدارا

                                                           
1. dugas  

2. uncertainty imbalance  

3. positive beliefs about worries  

4. cognitive avoidance  

 مشاهده با ،گرید یسو از و بهنگام و مناسب درمان و یامداخله
 یشناخترواندر بهبود اختالالت  یدرمانشناخت یکارآمد
در جهت  یپژوهشنبود م جانامختلف و سر یآمار یهاجامعه
 بر داگاس مدل بر یمبتن یشناخت درمان یاثربخش یبررس

 اختالل یدارا آموزاندانش ینگران و ناکارآمد یهانگرش
است  نیا یپژوهش حاضر بررس یاصل مسئله ،ریفراگ اضطراب

 یهانگرش بر داگاس مدل بر یمبتن یشناخت درمان ایکه آ
 ریفراگ اضطراب اختالل یدارا آموزاندانش ینگرانو  ناکارآمد

 ؟دارد معنادار تأثیر

 روش

 پژوهش اجراینمونه و روش  آماری،جامعه 
 -آزمونپیشآزمایشی با طرح  مهیاز نوع ن پژوهش روش
 یمبتن یشناختبا گروه گواه بود. متغیر مستقل درمان  آزمونپس

 ینگران و ناکارآمد یهانگرش وابسته یمتغیرها و داگاس مدل بر
 یآمار جامعهبود.  ریفراگ اضطراب اختالل یدارا آموزاندانش

 یدارا ساله 16 تا 12 دختر آموزاندانش شامل حاضر پژوهش
-97 یلیتحص سال در اصفهان شهر ریفراگ اضطراب اختالل
روش  از یریگنمونه روش از حاضر پژوهش در. بود 1396

صورت که ابتدا با مراجعه هدفمند استفاده شد. بدین رتصادفییغ
پرورش وناحیه، آموزش 6پرورش شهر اصفهان از بین وبه آموزش

 نی. سپس از بدیانتخاب گرد یصورت تصادفاصفهان به 4 هیناح
(، 4 هیناح پرورشو)آموزش یانتخاب هیناحمدارس متوسطه اول 

 با سپس. شد انتخاب دخترانه متوسطه اول دوره آموزشگاه 10
 حضور با ریفراگ اضطراب پرسشنامه ،یانتخاب مدارس به مراجعه

 1947)تعداد  گردید یآورجمع لیو پس از تکم عیکالس، توز در
شده  یآورجمع یهاپرسشنامه ،بعد گام در(. هپرسشنام

پرسشنامه  لهیوسبه آموزدانش 96و تعداد  گردید یگذارنمره
اساس بر ینیمصاحبه بال نیو همچن ریاختالل اضطراب فراگ

 روانی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای ویرایش پنجمین
که  یافراد نیداده شد. سپس از ب صیاختالل تشخ نیا یدارا

 رینمرات باالتر از نمره برش پرسشنامه اختالل اضطراب فراگ

5. negative orientation towards the problem  

6. Behar, E., DiMarco, I. D., Hekler, E. B., Mohlman, 

J., & Staples, A.M. 
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نفر را که  30دست آورده بودند، تعداد ( به10)نمرات باالتر از 
در  یو با گمارش تصادف انتخابنمره بودند،  نیباالتر یدارا

در گروه  آموزدانش 15و گواه گمارده شدند ) شیآزما یهاگروه
مداخله  شیدر گروه گواه(. گروه آزما آموزدانش 15و  شیآزما

نمودند.  افتیرا در داگاس مدل بر یمبتن یشناخت درمان یآموزش
را در طول  یامداخله گونهچیکه گروه گواه ه بود یدر حال نیا

 حضورهای ورود به پژوهش شامل نکرد. مالک افتیپژوهش در
 کسب(، سال 16 تا 12 یسن دوره)داشتن  متوسطه اول دوره در

)نمره  ریفراگ اضطراب اختالل پرسشنامه برش نمره از باالتر نمره
و نداشتن  پژوهش در شرکت به لیتما داشتن ،(10 از باالتر

 و ی)با توجه به خوداظهار گرید یو جسم یشناخترواناختالل 
 نیهمچن( بود. آموزدانش یامشاورهو  یلیپرونده تحص نیهمچن
 بت،یاز دو جلسه غ شیداشتن ب زیخروج از پژوهش ن یهامالک
 ،مشخص شده در کالس فیندادن تکالمجاناو  نکردنیهمکار

م پژوهش و بروز جانا ندیبه ادامه حضور در فرا نداشتنلیتما
حادثه ناخواسته که امکان ادامه حضور فرد در جلسات درمان را 

اخالق در پژوهش، رضایت  تیرعا جهت. بود کند،یمختل م
برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه  آموزاندانش

 نانیبه افراد گروه گواه اطم نیچنند. همدش مراحل مداخله آگاه
مداخالت  نیا یپژوهش ندیپس از اتمام فرا زیداده شد که آنان ن

 خواهند نمود.  افتیرا در

 سنجش ابزار

 اسیمق نیا: (GADQ) 1ریفراگ اضطراب اختالل پرسشنامه
 سؤال 7 یدارا و شده هیته( 2006و همکاران ) تزریاسپ توسط
 صورت به هانهیگز و کرتیل صورتبه ییپاسخگو فیط. است

 صفرهر روز از  باًیتقر واز روزها  یمیاز ن شیچندروز، ب وقت،چیه
 21تا  صفراز  اسی. گستره نمره مقشوندیم یگذارنمره 3تا 
 اضطراب اختاللنشانگر وجود  11. کسب نمره باالتر باشدیم

استفاده از  با( 2006و همکاران ) تزریاسپ .است فرد در ریفراگ
 بیترترا به اسیمق ییبازآزما بیکرونباخ و ضر یآلفا بیضر
پرسشنامه با  یگزارش کردند. اعتبار همگرا 83/0و  92/0

 90 یروان یهانشانه ستیاضطراب بک، چک ل یهاپرسشنامه

                                                           
1. General Anxiety Disorder Questionnaire (GADQ) 

2. Pennsylvania State Survey Questionnaire (PSSQ) 

قرار گرفته  یسالمت مورد بررس یابینهیزمپرسشنامه  ،یالؤس
با  ریاضطراب فراگ اسیمقنمره  یهمبستگ بیاست. ضر
 یروان یهانشانه ستیل، چک72/0اضطراب بک  یهاپرسشنامه

 نیسالمت و ابعاد آن ب یابینهیزمو پرسشنامه  74/0 یالؤس 90
 یبعد سالمت روان یبرا 75/0تا  یبعد عملکرد جسم یبرا 30/0

و  یرانیا انیدانشجو یبر رو یدست آمده است. در پژوهشهب
 کیاز وجود  یحاک یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا ینینمونه بال

 اسیمق یهمبستگ بیدرصد بود. ضر 53 نییعامل با درصد تب
 -حالت اضطراب پرسشنامه با ریفراگ اضطراب اختالل کوتاه

صفت( و با  ی)برا 52/0حالت( و  ی)برا 71/0 لبرگریاسپ صفت
 ینیبال هاینشانه ستیلچک از ایماده 12 اضطراب اسیمقخرده

 اختالل کوتاه اسیمق یهمبستگ بیضر. است آمده دستهب 63/0
 یابینهیزم پرسشنامه یروان سالمت بعد و ریفراگ اضطراب
 . آمد دستبه -28/0 یعموم سالمت

 توسط پرسشنامه نیا: (PSSQ) 2ایلوانیپنس التیا ینگران پرسشنامه
 یدهیخودگزارش ابزار کی که شده هیته 2006 سال در ولز و یوید

 اندازه را کنترلرقابلیغ و مفرط د،یشد ینگران که است یالؤس 16
 اختالل یغربالگر یبرا یابزار عنوانبه پرسشنامه نیا. ردیگیم

سؤاالت  به ییپاسخگو اسیمق. رودیم کاربه ریفراگ اضطراب
 صادق اصالً) 1 نمره الؤس هر به است، یادرجه پنج کرتیل
 الؤس 11. ردیگیم تعلق( است صادق اریبس) 5 تا( ستین

 و 10 ،8 ،3 ،1)سؤاالت  آن الؤس 5 و میمستق طوربه پرسشنامه
 کل نمرات دامنه. شودیم یگذارنمره معکوس طوربه( 11

 اسیرمقیز دو یدارا پرسشنامه نیا. است 80 تا 16 نیب پرسشنامه
 و 15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2)سؤاالت  3یعموم ینگران
. سؤاالت است( 11 و 10 ،8 ،3 ،1)سؤاالت  4ینگران فقدان و( 16
 نیا. شوندیم یگذارنمره معکوس صورتبه 11 و 10 ،8 ،3 ،1

 طوربه یسیانگل زبان تاداناس از نفر دو توسط ابتدا پرسشنامه
 پرسشنامه یفارس نسخه سپس و شده ترجمه یفارس به مجزا

 دهیگرد ترجمه یسیانگل زبان به گرید استادان از یکی توسط
 در شده جادیا یهاتفاوت از یبرخ رفع و ینظرخواه از بعد. است

 پرسشنامه یفارس نسخه برعکس، و یفارس به یسیانگل ترجمه
 و یبرجعل ،یگلزار ،یریدهش) است دهیگرد هیته اجرا یبرا

3. public concern  

4. lack of concern  
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 مطلوب پرسشنامه نیا ییمحتوا ییروا زانیم(. 1388 ،یسهراب
 محاسبه 88/0 آن ییایپا زانیم نیهمچن. است شده گزارش

(. 1388 ،یسهراب و یبرجعل ،یگلزار ،یریدهش) است دهیگرد
 یآلفا بیرض لهیوسپژوهش به نیپرسشنامه حاضر در ا ییایپا

 فقدان یبرا و 87/0 یعموم ینگران یهااسیرمقیز یکرونباخ برا
 .دیگرد محاسبه 84/0 ینگران

جهت  ناکارآمد نگرش اسیمق :(DAS)  1ناکارآمد نگرش اسیمق
است که  یافسردگ سازنهیزم یهانگرشها و نگرش نییتع
 یدارا اسیمق نیبک ساخته شده است. ا یشناخت هینظر یمبنابر

(، 10تا  کی)سؤاالت  2یطلبکمال: اسیرمقیز چهار وسؤال  40
 4گرانیکردن دیبه راض ازی(، ن20تا  11)سؤاالت  3به تأیید ازین

. باشدی( م40تا  31)سؤاالت  5یریپذبی( و آس30تا  21)سؤاالت 
 کامالً  از کرتیل فیط اساسبه پرسشنامه بر ییپاسخگو فیط

نمره  کسب. است( کی)نمره  مخالفم کامالً تا( 7)نمره  موافقم
. باشدمیناکارآمد باالتر در نزد فرد  یهانگرشوجود  انگریباالتر ب

 آمده، دستهب نمرات نیانگیم گوناگون، یهاپژوهش براساس
و نمره باالتر  است شده گزارش 128 تا 119 نیب سالم افراد

 6سمیو و ریبک، بروان، است .است شتریب یریپذبیآسدهنده نشان
 نفر 2023 شامل یانمونه لهیوس به را آن ییایپا و اعتبار( 1991)
 بودند، کرده مراجعه یشناخت درمان یبرا که ییسرپا مارانیب از

 نیدست آوردند. ابه زین را یبخشتیرضا بیو ضرا نمودهبرآورد 
 باال ییایپا بیضر یدارا هفتهشش از شیب مدت در اسیمق

(90/0)r است 75/0 یاآلف بیخوب و ضر یثبات درونبود و با. 
 یهایژگیو زین ،(1391) یموسو و یمیابراه پژوهش در

 کرونباخ یآلفا بیضر و یبررس مورد پرسشنامه نیا یسنجروان
 ییروا و یاصل فرم با یهمبستگ بیضر و 92/0 برابر آن

 سالمت پرسشنامه نمرات با یهمبستگ قیطر از آن ینیبشیپ
 نی. همچنآمد دستبه 56/0 مارانیربیغ و مارانیب گروه در روان
پرسشنامه را مورد تأیید  نیا ییروا زین ،(1387) یکاشان یلطف

 لهیوسپژوهش به نیپرسشنامه حاضر در ا ییایپااند. قرار داده
به  ازین ،یطلبکمال یهااسیرمقیز یکرونباخ برا یآلفا بیضر

، 88/0 بیترتبه یریپذبیو آس گرانیکردن دیبه راض ازین ،تأیید
 .دیگرد محاسبه 85/0 و 85/0، 87/0

)مطابق  یریگنمونه ندیم فراجاناالزم و  یاز اخذ مجوزها پس
 ریاختالل اضطراب فراگ یدارا آموزاندانش(، دیذکر گرد چهآنبا 

 یهاگروهدر  یتصادف وهی( به شآموزدانش 30) انتخاب شده
و  شیدر گروه آزما آموزدانش 15و گواه گمارده شدند ) شیماآز

 12مداخالت  شیآزما گروهدر گروه گواه(.  آموزدانش 15
 اسبر مدل داگ یمبتن یمربوط به درمان شناخت یدرمان یاجلسه

 یاقهیدق 90جلسه  کی یاهفتهصورت ماه بهسه یرا در ط
 گونهچیکه گروه گواه ه است یدر حال نینمودند. ا افتیدر

 ینکردند. جلسات درمان افتیرا در طول پژوهش در یامداخله
 . دیتوسط پژوهشگر اجرا گرد

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Dysfunctional Attitude Scale (DAS) 

2. perfection  

3. need to be confirmed  

4. need to satisfy others  

5. vulnerability  

6. Back, C., Brown, B., Steer, S., & Weissman, A. 
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 ،یشرافت؛ به نقل از 2007 ،1چادیراب و)داگاس  داگاس مدل بر یمبتن یشناخت درمان یآموزش جلسات خالصه -1 جدول

 (.1396 ،یریام مجد،یاسمائ ،یطاهر
 شده مجانا اقدامات خالصه هاسهجل
 داده اختصاص درمان هیاول اصول اب ماریب یآشناساز به هیاول یدرمان جلسات از یبخش ،یرفتار -یشناخت یهامدل ریسا همانند زین داگاس یشناخت مدل در دوم و اول

 یکل ساختار و ریفراگ اضطراب لاختال یبرا یرفتار یشناخت هایمداخله هیاول اصول جلسات، ساختار درباره یاطالعات مرحله نیا طول در درمانگر. شد
 درباره ینگران و یفعل مشکل ربارهد ینگران آن یبندمیتقس و ینگران تیماه مانند یگرید اطالعات عالوه،هب. دادیم قرار ماریب اریاخت در یدرمان مدل

 .شد داده آموزش ماریب به هاینگران شیپا نحوه و( ندهیآ یفرض مشکالت
 

 

 که شود متوجه و ببردیپ ینگران اومتد در ابهام نکردنتحمل تأثیر به ماریب که داشت یسع درمانگر مرحله نیا در. بود درمان مرحله نیمهمتر مرحله نیا سوم و چهارم 
 در نیهمچن. شود مواجه طیشرا نیا با جیتدربه و است یفیبالتکل و مبهم هایتیموقع از مداوم اجتناب و ابهام نکردنتحمل ،یافراط ینگران یاصل منبع

 مرحله نیا در. شد داده موزشآ ماریب به ینگران از یآموزیآگاه کیتکن نیهمچن. شد پرداخته ماریب یهاینگران نوع ییشناسا و یبررس به مرحله نیا
 .کنند استفاده یتجسم یرسازیتصو ای ییارویرو از یفرض مشکالت یبرا و مسئلهحل کیتکن از یجار مشکالت یبرا که گرفتند ادی مارانیب

 

 

 ششم و پنجم
 

 لیدخ اجتناب رقابلیغ یهاتیموقع صیتشخ ،ینگران و یفیبالتکل نکردنتحمل نیب رابطه درک یبرا ماریب به کمک: از بود عبارت جلسات نیا هدف

 یگوهاوگفت قالب در تجلسا نیا در. زیبرانگ یفیبالتکل یهاتیموقع کردنتجربه و وجوجست و یفیبالتکل بروز عالئم صیتشخ ،یفیبالتکل در

 وجود یقو یارابطه ینگران و یفیبالتکل نکردنتحمل نیب کهنیا و ستین ریپذامکان کامل نانیاطم به یابیدست که شد داده نشان ماریب به یسقراط

 .دارد
 

 به ابتدا درمانگر مرحله نیا یط رد. بود ینگران دبودنیمف درباره مثبت یباورها مجدد یابیارز و ییشناسا یبرا ماریب به کمک مرحله نیا یاصل هدف هفتم و هشتم 
 مجدداً را شیباورها که کرد کمک ماریب به یرفتار یهاشیآزما و یسقراط یگووگفت قیطر از سپس و کردیم ییشناسا را باورها نیا ماریب کمک

 یجالب یامدهایپ ینگران دبودنیمف هردربا ماریب یباورها که شد داده نشان ماریب به یمشارکت ییگراتجربه از استفاده با مرحله نیا در. کند یابیارز
 .ندارد شانیبرا
 

 مشکل با مواجهه هنگام دشمی ادهد آموزش ماریب به. شد گرفته کاربه مسئلهحل ندیفرا ،یفعل مشکالت درباره ینگران با مقابله یبرا مرحله، نیا در دهم و نهم
 گام ،ینگران دبودنیمف درباره مثبت یاباوره اصالح از بعد ن،یبنابرا. کند دایپ آن یبرا یحلراه مسئلهحل ندیفرا قیطر از مشکل، درباره ینگران جایبه

 اختالل به مبتال افراد که شد دهدا آموزش مارانیب به جلسه نیا در. بود ریاخ مشکالت درباره ینگران با مقابله یبرا مسئلهحل مهارت آموزش یبعد
 یامدهایپ باعث یتفکر نیچن. رندندا اعتماد آن به و هستند نیبدب مسئلهحل یبرا خود ییتوانا به و کنندیم یتلق دزایتهد را مشکل ریفراگ اضطراب

( یافسردگ و یریپذکیتحر ،اضطراب ،یناآرام) یجانیه و( یتکانش مسئلهحل ،یکاراهمال)اجتناب،  یرفتار( مشکل درباره ینگران مانند) یشناخت
 کی عنوانبه را آن دیتهد کی عنوانبه آن کردنیتلق جایبه و کند ییشناسا را مشکالت عیسر یلیخ که شد داده ادی ماریب به ،نیبنابرا. شودیم

 .بشناسد فرصت
 

 و ازدهمی
 دوازدهم

 نیا طبق. کند مقابله ندهیآ یفرض التمشک درباره ینگران یعنی ،ینگران از یگرید نوع با چگونه ردیبگ ادی تا بود ماریب به آموزش هدف مرحله، نیا در
 ینگران نوع نیا با یتجسم ییارویور قیطر از مرحله نیا در. ستین کارساز ندهیآ یفرض مشکالت درباره ینگران با مقابله یبرا مسئلهحل ندیفرآ مدل،
 .بسازد یغیرقطع و مبهم طیشرا از کی هر یاحتمال یامدهایپ یبرا را ممکن یویسنار نیبهتر ستیبایم مرحله نیا یط در ماریب. دشمی مواجه

 توصیفی آمار سطح دو از هاداده وتحلیلتجزیه برای پژوهش این در
 و میانگین از توصیفی آمار سطح در. است شده استفاده استنباطی و

 لکیو -رویشاپ آزمون از استنباطی آمار سطح در و استاندارد انحراف
برای بررسی  لوین آزمون متغیرها، توزیع بودننرمال بررسی جهت

برای بررسی  کوواریانسهمچنین از تحلیل  وها برابری واریانس
افزار فرضیه پژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده از نرم

                                                           
1. Dugas, M. J., & Robichaud, M. 

 تحلیل قرار گرفت.ومورد تجزیه -22Spssآماری 

 هاافتهی
نشان داد که افراد نمونه  کیدموگراف یهاحاصل از داده یهاافتهی

دامنه  نیب نیسال بودند که در ا 16تا  12 یدامنه سن یدارا،پژوهش 
 نیا ،یدرصد(. از طرف 3/47بود ) یفراوان نیشتریب یدارا 14 یسن
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 هیپا نیب نیبودند که در ا نهمتا  هفتم التیدامنه تحص یافراد دارا
درصد(. حال  6/48بود ) یفراوان نیشتریب یدارا هشتم یلیتحص

 .ردیگیقرار م یپژوهش مورد بررس یفیتوص یهاافتهی

 در مراحل  گواهو  شیدر دو گروه آزما ینگران و ناكارآمد هاینگرشو انحراف استاندارد  نیانگیم -2 جدول

 آزمونپس و آزمونشیپ

 هاگروه هالفهؤم
 یتینرمال آزمونپس یتینرمال آزمونپیش

 P Value اریانحرافمع نیانگیم P Value اریمع انحراف نیانگیم

 ناکارآمد یهانگرش
 11/0 48/8 73/109 31/0 13/14 93/145 شیآزما گروه

 32/0 12/12 86/147 17/0 98/11 60/155 گواه گروه

 ینگران
 14/0 56/6 93/36 33/0 51/6 33/58 شیآزما گروه

 27/0 8 60/55 19/0 02/6 46/59 گواه گروه

 یهافرضشیپ انس،یکووارآزمون  لیتحل جیاز ارائه نتا پیش
 جینتا ،اساساینبر. گرفت قرار سنجش مورد کیپارامتر یهاآزمون
 عیتوز بودننرمال فرضشیپ که بود آن انگریب لکیو رویشاپ آزمون
 فرضشیپ نیهمچن(. p>05/0) است برقرار هاداده یانمونه
 گرفت قرار سنجش مورد نیلو آزمون توسط زین انسیوار یهمگن

 فرضشیپ دادیم نشان افتهی نیا که نبود معنادار آن جینتا که
 دیبا نیهمچن(. p>05/0) است شده تیرعا هاانسیوار یهمگن

 ون،یرگرس خطبیش یهمگن فرضشیپ یبررس در که کرد اشاره
در  یبندگروه ریمتغبا  آزمونشینشان داد که تعامل پ جینتا
 نیا. است نبوده معنادار یانناکارآمد و نگر یهانگرش یرهایمتغ

 یرهایدر متغ ونیخط رگرسبیش یکه فرض همگن معناستبدان
 لیتحل جینتابرقرار بوده است.  یناکارآمد و نگران یهانگرش
ناکارآمد و  یهانگرش زانیم بر یگروه تیعضو تأثیر انسیکووار
 ریبا کنترل متغ ریبا اختالل اضطراب فراگ آموزاندانش ینگران

 آمده است. ،3آزمون در جدول شیپ

 نوجوانان ینگرانو  ناكارآمد هاینگرش ،یفراشناخت یباورها بر یگروه تیعضو تأثیر انسیكوار لیتحل -3 جدول

 ریفراگ اضطراب اختالل یدارا

 رهایمتغ
 یهاشاخص

 رهایمتغ یآمار
 مجموع

 مجذورات
  درجه

 یآزاد
 نیانگیم

 مجذورات
F 

 سطح

 یمعنادار
 اندازه

 اثر 
 توان

 آزمون

 یهانگرش
 ناکارآمد

 31/0 08/0 14/0 29/2 95/239 1 95/239 آزمونپیش
 1 75/0 0001/0 85/80 60/8470 1 60/8470 یگروه تیعضو
     76/104 27 71/2828 خطا

 06/0 005/0 71/0 14/0 71/7 1 71/7 آزمونپیش  ینگران

 1 63/0 0001/0 38/46 41/2564 1 41/2564 یگروه تیعضو
     29/55 27 82/1492 خطا

 یشناخت درمان) مستقل ریمتغ آموزش ،3 جدول جینتا به توجه با
 معنادار تفاوت جادیا به منجر توانسته( داگاس مدل بر یمبتن

 ینگران و ناکارآمد یهانگرش) وابسته یرهایمتغ نمرات نیانگیم
 در آزمونپس مرحله در( ریفراگ اضطراب اختالل یدارا نوجوانان

 که ودشمی حاصل جهینت نیا بنابراین،. گردد 05/0 یخطا سطح
 یرهایمتغ نمرات نیانگیم گر،مداخله یرهایمتغ کنترل با

 اضطراب اختالل یدارا نوجوانان ینگران و ناکارآمد یهانگرش
 افتهی کاهش داگاس مدل بر یمبتن یشناخت درمان مداخلهبا  ریفراگ
 زانیم بر داگاس مدل بر یمبتن یشناخت درمان تأثیر مقدار. است

 اضطراب اختالل یدارا نوجوانان ینگران و ناکارآمد یهانگرش
 که معناست بدان نیبوده است. ا 63/0و  75/0 بیترتبه ریفراگ

 ناکارآمد یهانگرش یرهایمتغ راتییدرصد تغ 63و  75 بیترتبه
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 تیتوسط عضو ریفراگ اضطراب اختالل یدارا نوجوانان ینگران و
 شود.یم نیی( تبداگاس مدل بر یمبتن یشناخت)درمان  یگروه

 یریگجهینت و بحث
 یمبتن یشناخت درمان یاثربخش یبررس هدف با حاضر پژوهش

 یدارا نوجوانان ینگران و ناکارآمد یهانگرش بر داگاس مدل بر
حاصل از  جینتا. گرفت مجانا ریفراگ اضطراب اختالل
 مدل بر یمبتن یشناختنشان داد که درمان  هاداده تحلیلوتجزیه
 اختالل یدارا نوجوانان ینگران و ناکارآمد یهانگرش بر ،داگاس

صورت که اینه(. بp<001/0)معنادار دارد  تأثیر ریفراگ اضطراب
 ینگران و ناکارآمد یهانگرشدرمان توانسته منجر به کاهش  نیا

 .شود منجر ریفراگ اضطراب اختالل یدارا نوجوانان
 مجد،یاسمائ ،یطاهر ،یشرافتپژوهش  جیحاضر با نتا افتهی

 در پژوهشگران نیا کهناچن. است همسو( 1396) یریام
 مدل بر یمبتن یشناخت درمان یاثربخش یبررس به یپژوهش
 یباورها و یشناخت اجتناب ،یفیبالتکل نکردنتحمل بر داگاس
 ریفراگ اضطراب اختالل به مبتال مارانیب در ینگران مثبت

 مدل بر یمبتن یشناخت درمان که داد نشان جینتا. پرداختند
 یباورها و یشناخت اجتناب ،یفیبالتکل نکردنتحمل بر داگاس
 تأثیر ریفراگ اضطراب اختالل به مبتال مارانیب در ینگران مثبت

دادند که  نشان ،(1396) یوسفیو  احمدوند نیمعنادار دارد. همچن
 هایسبک تغییر بر آگاهیذهن بر یمبتن یآموزش شناخت درمان

 .دارد ثیرأت افراد مقابله
 ،داگاس یشناخت مدل که کرد اشاره دیبا حاضر افتهی نییتب در

 در مثبت یباورها ،یفیبالتکل نکردنتحمل عامل چهار تیاهم بر
 یمنف یریگجهت و یاتجربه و یشناخت اجتناب ،ینگران مورد

 و ریفراگ اضطراب اختالل دچار افراد زیتما در مشکل به نسبت
 در یناتوان بر داگاس یشناخت درمان تمرکز. دارد دیکأت یعاد افراد

 اضطراب اختالل هاینشانه و عالئم جادیا در یفیبالتکل تحمل
 و ناکارآمد یهانگرش یریگشکل باعث عمدتاً که است ریفراگ
 ،اساسنیابر (.2006 داگاس،و  باهر) شودیم افراد در ینگران

با داشتن  ر،یاختالل اضطراب فراگ یدارا آموزاندانشکه  یهنگام
 یفیبالتکل نکردننسبت به ابهام که حاصل از تحمل یباور منف

بر مدل داگاس قرار  یمبتن یاست، در معرض شناخت درمان
استفاده از  و یرمنطقیاستفاده از چالش با افکار غ با رند،یگیم

 ررا د یراتییناکارآمد، تغ یهافرض یهمچون بررس ییهاکیتکن
که همسو با آن،  کنندیمخود ادراک  یشناخت یندهایفرا

آن  زانیدچار چالش شده و از م زین هاآنناکارآمد  یهانگرش
بر مدل داگاس  یمبتن یمانشناخت در ،نیابرشود. عالوهکاسته 
 قیتشو قیاز طر یشناخت یندهایدر فرا رییبا تغ کندیمتالش 
 یزندگ در فیبالتکل و مبهم یهاتیموقع ییشناسا یبرا مراجع
 یتا تفکرات شناخت کندیم یسع هاآن با یجیتدر مواجهه و روزمره

 زابیآس یشناخت یهادر پردازش رییکند. تغ رییرا دچار تغ زابیآس
 .شود کاسته آموزاندانش ینگران زانیتا از م شودیباعث م زین

به  یکرد که در درمان شناخت انیب دیبا گرید ینییتب در
تا  شودیکمک م ریاختالل اضطراب فراگ یدارا آموزاندانش
ها و افکار ناکارآمد خود را شده و شناخت فیتفکر تحر یالگوها
 و شده فیتحر افکار نیا بتوانند کهنیا یبرا. ندده صیتشخ

 یاختشن فیمنظم و تکال یهابحثدهند، از  رییخود را تغ ناکارآمد
 (.2018 ،همکاران و گامپورت) شودیماستفاده  یاافتهیسازمان 

و  تیدرک فرد از خود، حس کفا ،یاساس در درمان شناختنیابر
مقابله با  یهامهارتکسب استقالل،  ،ییگشالهئمس یهامهارت

 یبرا هامهارتاز  یاریو بس یو فشار روان نیخطرآفر یهاتیموقع
 نیا امدیکه پ شودیممطلوب آموزش داده  یروان تیوضعبهبود 
ناکارآمد  یهابهبود سالمت روان و کاهش نگرش ها،مهارت
 .باشدیم ریبه اختالل اضطراب فراگ مبتال آموزاندانش
 یکرد که هدف درمان شناخت انیب توانیم گرید ینییتب در

غلط و  یرهایناکارآمد، تفس یباورها ،یرمنطقیغ دیاصالح عقا
 لیتسه ،یکنترل بر زندگ ساحسا ،یشناخت یخطاها
است  یامقابله یهامهارت تیسازنده و تقو یهاییخودگو

 تأکید نکته نیبر ا یشناخت مان(. در2017)گرانرو و همکاران، 
 تیاهم یطیمح اتتأثیر تفکر هم به اندازه یندهایکه فرا ورزدیم

منظم  یهابا استفاده از بحث یدرمان وهیش نیا ،اساسنیادارند. بر
تا  کندیمکمک  آموزاندانش به افته،یسازمان یختشنا فیو تکال
دهد.  رییناکارآمد را تغ یهاشده و نگرش فیتفکر تحر یالگوها

مانند  ییهایتوانمند شیو افزا جادیدر ا یاختدرمان شن
 با مثبت ارتباط ت،یولؤمس رشیپذ زهیانگ جادیا ،یریگمیتصم

 ،یدهخودنظممسئله، حل نفس،عزت جادیا ،یشادکام گران،ید
 (.2016 همکاران، و هال) است ثرؤم روان سالمت و یتیخودکفا

شامل کنترل و  یگفت درمان شناخت توانیماساس، نیابر
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 یبرقرار ،یبه عواطف و احساسات، کنترل فشار روان یبخشنظم
و  یساختار ارزش یو از طرف شودیم یثر و خودکنترلؤارتباط م

 طیو در اثر تعامل شخص با مح ردیگیبرمرا در  یخودکارآمد
 ریفراگ اضطراب اختالل به مبتال آموزاندانش نیشیپ یهاینگران

 .دهدیم قرار چالش مورد را
به  قیتحق بودن دامنهمحدودهای این پژوهش، از محدودیت

 اضطراب اختالل یدارا متوسطه اول دوره دختر آموزاندانش
 یریگنمونهاز روش  نکردنیریگبهره ،اصفهان شهر ریفراگ

 شنهادیپ ،نیبنابرا بود. یریگیمرحله پ نکردنبرگزارو  یتصادف
 شنهادیپ سطح در ج،ینتا یریپذمیقدرت تعم شیافزا یبرا شودیم

 یو مناطق و جوامع دارا هانااست ریسا در پژوهش نیا ،یپژوهش
 اختالل)همانند  هایماریب و هابیآس گریمتفاوت، د یهافرهنگ
و  یامقابله یاختالل نافرمان ،یو عمل یفکر وسواس ،یافسردگ

 یریگو روش نمونه یریگیپ مرحله یبرگزار ،(هامانند این
 بر یمبتن یشناخت درمان یتوجه به اثربخش بااجرا شود.  یتصادف
 یدارا آموزاندانش ینگران و ناکارآمد یهانگرش بر داگاس مدل

 شودیم شنهادیپ یدر سطح کاربرد ر،یفراگ اضطراب اختالل
 به یتخصص یکارگاه یط داگاس مدل بر یمبتن یشناخت درمان
آموزش داده شود تا  پرورش،وآموزش مشاوران و شناسانروان

 یدارا آموزاندانش یدرمان برا نیا یریکارگهبا ب بتوانند هاآن
 و ناکارآمد یهانگرش کاهشجهت  ر،یفراگ اضطراب اختالل

 ارند.برد یعمل یگام آموزاندانش نیا ینگران

 منافع تضاد
 گزارش سندگانینو توسط یمنافع تعارض گونهچیه پژوهش نیا در

 .است نشده

 یقدردان و تشکر
به شماره  ارشد یکارشناس نامهانیپاحاضر برگرفته از  مقاله

حاضر در  نوجواناناز تمام  لهیوسنی. بداست 23820701952035
 یکامل یکه همکار مدارس نالؤوآنان و مس یهاخانواده ،پژوهش

 .دیآیعمل مبه یپژوهش داشتند، قدردان یجهت اجرا

 منابع
 آگاهیذهن آموزش اثربخشی(. 1396) .س ،یوسفیو  .،ع. م احمدوند،

 .آموزاندانش میان در استرس با مقابله هایسبک انتخاب بر
 .49-66(، 36)14 .پژوهش و خانواده نامهفصل

(. اثربخشی 1394و علیزاده گورادل، ج. ) .،بیرامی، م.، موحدی، ی
آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی درمان ذهن

دوفصلنامه شناخت اجتماعی،  .های ناکارآمد نوجوانانو نگرش
4(1،) 52-41. 

 یسنجروان یهایژگیو(. 1391) .غ. س ،یموسو و .،ا. ا ،یمیابراه
 ی.خلق اختالالت به مبتال مارانیب در ناکارآمد یهانگرش اسیمق

 .20-28 ،(5)21 .المیا یپزشک علوم دانشگاه یعلم مجله
 کردیرو بر یمبتن یگروه مشاوره تأثیر (.1387) .ف ،یکاشان یلطف

 و شهیاند مجله .ناکارآمد یهانگرش کاهش در یشناخت -یرفتار
 .67-78 (،8)2 .رفتار

 درمان تأثیر (.1387) .ا ،یریضم و .ع. م ،یگودرز ،.ر فرد،یجوهر
 ناکارآمد یهانگرش و اضطراب بر یگروه یرفتار -یشناخت

 در نو یهاافتهی .ریفراگ اضطراب اختالل به مبتال مارانیب
 .81-94 ،(6)2 ی.شناسروان

 ب. ،یو دولتشاه .،ع پورشهباز، ،پ. ،یمحمدخان ،ف. ،یغفار ینیحس
 باورهای بر گروهی فراشناختی درمان اثربخشی(. 1392)

 اختالل به مبتال بیماران در نگرانی هایحوزه و نگرانی فراشناختی،
 .10-21 ،(1)5. بالینی شناسیروان مجله .فراگیر اضطراب

(. 1388) .ف ،یسهراب و .،ا ،یبرجعل ،.م ،یگلزار ،.ر. غ ،یریدهش
 االتیا ینگران پرسشنامه یفارس نسخه یسنجروان اتیخصوص

 .67-75 ،(4)1 ی.نیبال یشناسروان مجله .انیدانشجو در ایلوانیپنس
 ،یفخار و .،ع ،یرودسر پوریبخش ،.م لو،یمحمودعل ،.ت ،ییشاهجو
 به مبتال افراد در ینگران و یفیبالتکل نکردنتحمل(. 1390) .ع

 مجله ی.جبر وسواس اختالل و ریفراگ اضطراب اختالل
 .304-312 ،(4)17. رانیا ینیبال یشناسروان و یپزشکروان

(. 1396) م. ،یریو ام .،س مجد،یاسمائا.،  ،یطاهر ،ح. ،یشرافت
 عدم بر داگاسبر مدل  یمبتن یشناخت درمان یاثربخش
 مارانیب در ینگران مثبت یباورها و یشناخت اجتناب ،یفیبالتکل
 ،(2)9 ی.نیبال یشناسروان مجله .ریفراگ اضطراب اختالل به مبتال

29-14. 
 بر یمبتن یدرمان شناخت یاثربخش یبررس(. 1395) .ل مقتدر،

 افکار و ناکارآمد نگرش ،یفکر نشخوار کاهش بر یآگاهذهن
 علوم مجله .ریفراگ اضطراب به مبتال افراد در یمنف ندیخودآ
 .825-836 ،(9)27 .هیاروم یپزشک
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Effectiveness of Cognitive Therapy based on Dougas model on inefficient attitudes and 

worry in students with Generalized Anxiety Disorder 

Mahin Dokht Reisi Dastgerdi11 

Mozhgan Arefi*22 

Abstract  

The present study was conducted to determine the effectiveness of cognitive therapy according to Dougas model 

on inefficient attitudes and worry in the students with generalized anxiety disorder. The research method was quasi-

experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population included 96 12-16 years old 

female students with generalized anxiety disorder in academic year 2017-18 in Isfahan City. 30 students with 

generalized anxiety disorder were selected from the statistical population using purposive non-random sampling 

method and were randomly placed into experiment and control groups. The experimental group received twelve 

ninety-minute sessions of therapy interventions received cognitive therapy based on Dougas model once a week 

during three months while the control group didn’t receive any intervention during the study. The applied 

instruments included Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GADQ), Penn State Worry Questionnaire 

(PSWQ), Dysfunctional Attitudes Scale (DAS). Data analysis was done via SPSS23 software through ANCOVA 

method. The results of data analysis showed that cognitive therapy based on Dougas model has significantly 

influenced inefficient attitudes and worry in the students with generalized anxiety disorder (p<0.001) According to 

the findings of the present study, it is suggested to apply cognitive therapy based on Dougas model as an efficient 

method in order to decrease inefficient attitudes and worry in the students with generalized anxiety disorder.  

Keywords: Generalized anxiety disorder, cognitive therapy based on Dougas model, inefficient attitudes, worry 
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