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مقدمه
یکی از شایعترین اختالالت
اختالل اضطراب
روانپزشکی است (لیب ،بکر و آلتامارا )2005 ،که باعث اختالل
عملکرد شدیدی میشود و بدون درمان احتمال بهبودی ضعیفی
دارد (داهلین و همکاران .)2016 ،این اختالل در پنجمین
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،2با اضطراب و
نگرانی 3شدید در مورد چندین رویداد یا فعالیت که در بیشتر
روزها و حداقل ششماه دوام داشته ،کنترل آن مشکل بوده و با
عالئم جسمانی نظیر تنش عضالنی ،تحریکپذیری ،اشکال
درخواب و بیقراری همراه است ،تعریف می شود (هیز-شلتون،
رومر و اورسیلو.)2013 ،
بیشتر پژوهشهای همهگیرشناسی در ایران اختالل اضطراب
فراگیر را بهعنوان شایعترین اختالل اضطرابی مطرح کردهاند
(حسینی غفاری ،محمدخانی ،پورشهباز و دولتشاهی )1392 ،و در
برخی پژوهشهای دیگر این اختالل نه تنها شایعترین اختالل
اضطرابی ،بلکه در بین سایر اختاللهای روانشناختی ،بهعنوان
یکی از مهمترین اختاللهای ناتوانکننده برای بزرگساالن
مطرح شده است (کایجپرس و همکاران.)2014 ،
عالوهبراین ،باید اشاره کرد که فرایندهای شناختی،
فراشناختی و روانشناختی وجود دارد که میتواند فرد را نسبت
به اختالل اضطراب فراگیر ،آسیبپذیرتر نماید .از فرایندهای
شناختی پایه که میتواند فرد را در برابر حالتهای اضطرابی
آسیبپذیر نماید ،نگرشهای ناکارآمد 4است (ویچ ،چارچیل و
لویس2003 ،؛ جوهریفرد ،گودرزی و ضمیری .)1387 ،نوع
نگرش افراد نسبت به خود و محیط پیرامون در ایجاد و افزایش
ادراکاتشان مؤثر است .افرادی که نگرشهای سالم و کارآمد
دارند ،از تدابیر مقابلهای سازگارانه و موفق بهره میبرند و دارای
ارتباط بینفردی سالم ،رضایت از زندگی و احساس آرامش
هستند (مقتدر .)1395 ،افکار ،تجسمات و تکانههای مزاحم زمانی
به آشفتگی مینجامند که برای فرد مهم باشند و با افکار خودآیند
منفی مرتبط شوند .یافتههای پژوهشی نشان داده است که
نگرشهای منفی و ناکارآمد با پارهای از اختاللهای
روانشناختی از جمله ،اختالل وسواس ،اختالل خودبیمارپنداری

و اختالل افسردگی نیز در ارتباط است (سالکوسکیس و همکاران،
 .)2000مدلهای فراشناخت مطرح میکنند که اختاللهای
روانی مثل اختاللهای خلقی و روانشناختی از طریق الگوهای
پایدار تفکر غیرمنطقی مثل نگرانی یا نشخوار فکری ،تهدید،
اجتناب و سرکوب فکر ایجاد و حفظ میشود .بهعبارتی ،این
نشانگان شامل الگوی تفکر پایدار و نگرانی یا نشخوار فکری،
توجه متمرکز بر تهدید و رفتارهای مقابلهای غیرمفید و اجتناب است
که نتیجه عکس میدهند (اسپادا ،نیکسویچ ،مونتا و ولز.)2007 ،
همچنین باید اشاره کرد که افراد مبتال به اختالل اضطراب
فراگیر درباره حوادث آینده دیدی منفی و نگران دارند و بر این
باورند که نامطمئن بودن ،یک ویژگی منفی است که باید از آن
دوری کرد .همچنین آنها در موقعیتهای مبهم در عملکردشان
مشکل دارند (باهر و داگاس .)2002 ،الگوی تحملنکردن
بالتکلیفی در این افراد نشان میدهد افراد مضطرب،
موقعیتهای نامعین یا مبهم را فشارآور و آشفتهکننده درک کرده؛
بنابراین در پاسخ به چنین موقعیتهایی ،نگرانی مزمنی را تجربه
میکنند .به باور این افراد ،نگرانی برای مقابله کارآمد با
موقعیتهای ترسآور و یا جلوگیری از وقوع این حوادث به آنها
کمک میکند (شاهجویی ،محمودعلیلو ،بخشیپور رودسری و
فخاری .)1390 ،نگرانی حالتی دلواپسانه از آینده و وقایع منفی
است که یک فعالیت فکری-کالمی منفی و شدید را به راه
میاندازد .گرچه نشانههای شناختی و جسمانی دیگری مثل تنش
عضالنی و ضعف تمرکز نیز برای تشخیص الزم است؛ اما مؤلفه
اساسی ،نگرانی بیمارگون در حیطههای مختلف زندگی (مثل کار،
سالمتی و روابط) است .در حالی که هر فردی تا اندازهای نگرانی
دارد ،نگرانی بیمارگون از نگرانی بهنجار زمانی متمایز میشود
که مزمن ،بیشازحد و غیرقابل کنترل باشد و لذت و خوشی را از
زندگی فرد از بین ببرد (داوی و ولز .)2006 ،مطالعات نشان
دادهاند که نگرانی با افزایش خطر بروز اختالالت روانی،
اختالالت اجتماعی و شغلی ،افزایش استفاده از خدمات بهداشتی
و مشکالت جسمانی در جامعه همراه است (هاجک ،مک دونالد
و سیمونز.)2003 ،
روشهای مختلفی برای درمان آسیبهای روانشناختی

1. Generalized Anxiety Disorder
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorderFifth Edition

3. worry
4. inefficient attitudes

فراگیر،1
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دانشآموزان با اختالل اضطراب فراگیر بهکار گرفته شده است.
بهعنوان یکی از این درمانها میتوان به درمان شناختی مبتنی بر
مدل داگاس 1اشاره کرد که درمانی برای افراد مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر بهشمار میرود (شرافتی ،طاهری ،اسمائیمجد و
امیری .)1396 ،شناختدرمانی داگاس ،یکی از مدلهای درمانی
اخیر میباشد که به مفهومپردازی و سببشناسی این اختالل
پرداخته است (داگاس و رابیچاد .)2007 ،مدل شناختی داگاس ،بر
اهمیت چهار عامل در تمایز افراد دچار اختالل اضطراب فراگیر و
افراد عادی تأکید دارد :تحملنکردن بالتکلیفی ،2باورهای مثبت
در مورد نگرانی ،3اجتناب شناختی 4و جهتگیری منفی نسبت به
مشکل .5تمرکز این درمان بر ناتوانی در تحمل بالتکلیفی در ایجاد
عالئم و نشانههای اختالل اضطراب فراگیر است (بیهار ،دیمارکو،
هکلر ،ماهلمان و استاپلس .)2009 ،در این رویکرد تحملنکردن
بالتکلیفی ناشی از باور منفی درباره ابهام محسوب میشود
(گامپورت ،دانگ ،لی و هاروی .)2018 ،عالوهبراین ،باید اشاره
کرد که بهطورکلی در درمان شناختی ،تأکید زیادی بر باروهای
غیرمنطقی و پردازشهای شناختی آسیبزا وجود دارد (هال ،کلت،
بریس ،باینس و اسکات2016 ،؛ گرانرو و همکاران.)2017 ،
موقعیتهای اضطراب برانگیز یا مبهم ،باعث میشوند فرد
درگیر سؤاالت بیپایان شود .این سؤاالت معموالً بدون جواب
میمانند .بهدلیل اینکه فرد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
نمیتواند بالتکلیفی را تحمل کند و از طرف دیگر ،به نگرانی و
پیامدهای مثبت آن باور دارد ،دچار نگرانی میشود (بیهار،
دیمارکو ،هکلر ،ماهلمان و استاپلس2009 ،6؛ به نقل از شرافتی،
طاهری ،اسمائیمجد و امیری .)1396 ،داگاس و همکاران ،اظهار
کردند که تحملنکردن بالتکلیفی میتواند پیشزمینه
جهتگیری منفی نسبت به مشکل و اجتناب شناختی باشد .در
این دیدگاه ،افراد با تحملنکردن بالتکلیفی باال مستعد
شکلگیری نگرانی و گرفتارشدن در سؤاالت بی پایان و بدون
جواب میشوند (داگاس ،فرستون و الداکر.)2010 ،
حال با توجه به آسیبهای روانشناختی در دانشآموزان
دارای اختالل اضطراب فراگیر و لزوم بهکارگیری روشهای
1. dugas
2. uncertainty imbalance
3. positive beliefs about worries
4. cognitive avoidance

مداخلهای و درمان مناسب و بهنگام و از سوی دیگر ،با مشاهده
کارآمدی شناختدرمانی در بهبود اختالالت روانشناختی
جامعههای آماری مختلف و سرانجام نبود پژوهشی در جهت
بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر
نگرشهای ناکارآمد و نگرانی دانشآموزان دارای اختالل
اضطراب فراگیر ،مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی این است
که آیا درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرشهای
ناکارآمد و نگرانی دانشآموزان دارای اختالل اضطراب فراگیر
تأثیر معنادار دارد؟
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه بود .متغیر مستقل درمان شناختی مبتنی
بر مدل داگاس و متغیرهای وابسته نگرشهای ناکارآمد و نگرانی
دانشآموزان دارای اختالل اضطراب فراگیر بود .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل دانشآموزان دختر  12تا  16ساله دارای
اختالل اضطراب فراگیر شهر اصفهان در سال تحصیلی -97
 1396بود .در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری از روش
غیرتصادفی هدفمند استفاده شد .بدینصورت که ابتدا با مراجعه
به آموزشوپرورش شهر اصفهان از بین  6ناحیه ،آموزشوپرورش
ناحیه  4اصفهان بهصورت تصادفی انتخاب گردید .سپس از بین
مدارس متوسطه اول ناحیه انتخابی (آموزشوپرورش ناحیه ،)4
 10آموزشگاه دوره اول متوسطه دخترانه انتخاب شد .سپس با
مراجعه به مدارس انتخابی ،پرسشنامه اضطراب فراگیر با حضور
در کالس ،توزیع و پس از تکمیل جمعآوری گردید (تعداد 1947
پرسشنامه) .در گام بعد ،پرسشنامههای جمعآوری شده
نمرهگذاری گردید و تعداد  96دانشآموز بهوسیله پرسشنامه
اختالل اضطراب فراگیر و همچنین مصاحبه بالینی براساس
پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
دارای این اختالل تشخیص داده شد .سپس از بین افرادی که
نمرات باالتر از نمره برش پرسشنامه اختالل اضطراب فراگیر
5. negative orientation towards the problem
6. Behar, E., DiMarco, I. D., Hekler, E. B., Mohlman,
J., & Staples, A.M.
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(نمرات باالتر از  )10بهدست آورده بودند ،تعداد  30نفر را که
دارای باالترین نمره بودند ،انتخاب و با گمارش تصادفی در
گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15دانشآموز در گروه
آزمایش و  15دانشآموز در گروه گواه) .گروه آزمایش مداخله
آموزشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس را دریافت نمودند.
این در حالی بود که گروه گواه هیچگونه مداخلهای را در طول
پژوهش دریافت نکرد .مالکهای ورود به پژوهش شامل حضور
در دوره اول متوسطه (داشتن دوره سنی  12تا  16سال) ،کسب
نمره باالتر از نمره برش پرسشنامه اختالل اضطراب فراگیر (نمره
باالتر از  ،)10داشتن تمایل به شرکت در پژوهش و نداشتن
اختالل روانشناختی و جسمی دیگر (با توجه به خوداظهاری و
همچنین پرونده تحصیلی و مشاورهای دانشآموز) بود .همچنین
مالکهای خروج از پژوهش نیز داشتن بیش از دو جلسه غیبت،
همکارینکردن و انجامندادن تکالیف مشخص شده در کالس،
تمایلنداشتن به ادامه حضور در فرایند انجام پژوهش و بروز
حادثه ناخواسته که امکان ادامه حضور فرد در جلسات درمان را
مختل میکند ،بود .جهت رعایت اخالق در پژوهش ،رضایت
دانشآموزان برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه
مراحل مداخله آگاه شدند .همچنین به افراد گروه گواه اطمینان
داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی این مداخالت
را دریافت خواهند نمود.

ابزار سنجش
پرسشنامه اختالل اضطراب فراگیر :)GADQ( 1این مقیاس
توسط اسپیتزر و همکاران ( )2006تهیه شده و دارای  7سؤال
است .طیف پاسخگویی بهصورت لیکرت و گزینهها به صورت
هیچوقت ،چندروز ،بیش از نیمی از روزها و تقریباً هر روز از صفر
تا  3نمرهگذاری میشوند .گستره نمره مقیاس از صفر تا 21
میباشد .کسب نمره باالتر  11نشانگر وجود اختالل اضطراب
فراگیر در فرد است .اسپیتزر و همکاران ( )2006با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی مقیاس را بهترتیب
 0/92و  0/83گزارش کردند .اعتبار همگرای پرسشنامه با
پرسشنامههای اضطراب بک ،چک لیست نشانههای روانی 90

سؤالی ،پرسشنامه زمینهیابی سالمت مورد بررسی قرار گرفته
است .ضریب همبستگی نمره مقیاس اضطراب فراگیر با
پرسشنامههای اضطراب بک  ،0/72چکلیست نشانههای روانی
 90سؤالی  0/74و پرسشنامه زمینهیابی سالمت و ابعاد آن بین
 0/30برای بعد عملکرد جسمی تا  0/75برای بعد سالمت روانی
بهدست آمده است .در پژوهشی بر روی دانشجویان ایرانی و
نمونه بالینی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از وجود یک
عامل با درصد تبیین  53درصد بود .ضریب همبستگی مقیاس
کوتاه اختالل اضطراب فراگیر با پرسشنامه اضطراب حالت-
صفت اسپیلبرگر ( 0/71برای حالت) و ( 0/52برای صفت) و با
خردهمقیاس اضطراب  12مادهای از چکلیست نشانههای بالینی
 0/63بهدست آمده است .ضریب همبستگی مقیاس کوتاه اختالل
اضطراب فراگیر و بعد سالمت روانی پرسشنامه زمینهیابی
سالمت عمومی  -0/28بهدست آمد.
پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا :)PSSQ( 2این پرسشنامه توسط
دیوی و ولز در سال  2006تهیه شده که یک ابزار خودگزارشیدهی
 16سؤالی است که نگرانی شدید ،مفرط و غیرقابلکنترل را اندازه
میگیرد .این پرسشنامه بهعنوان ابزاری برای غربالگری اختالل
اضطراب فراگیر بهکار میرود .مقیاس پاسخگویی به سؤاالت
لیکرت پنج درجهای است ،به هر سؤال نمره ( 1اصالً صادق
نیست) تا ( 5بسیار صادق است) تعلق میگیرد 11 .سؤال
پرسشنامه بهطور مستقیم و  5سؤال آن (سؤاالت  10 ،8 ،3 ،1و
 )11بهطور معکوس نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات کل
پرسشنامه بین  16تا  80است .این پرسشنامه دارای دو زیرمقیاس
نگرانی عمومی( 3سؤاالت  15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2و
 )16و فقدان نگرانی( 4سؤاالت  10 ،8 ،3 ،1و  )11است .سؤاالت
 10 ،8 ،3 ،1و  11بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .این
پرسشنامه ابتدا توسط دو نفر از استادان زبان انگلیسی بهطور
مجزا به فارسی ترجمه شده و سپس نسخه فارسی پرسشنامه
توسط یکی از استادان دیگر به زبان انگلیسی ترجمه گردیده
است .بعد از نظرخواهی و رفع برخی از تفاوتهای ایجاد شده در
ترجمه انگلیسی به فارسی و برعکس ،نسخه فارسی پرسشنامه
برای اجرا تهیه گردیده است (دهشیری ،گلزاری ،برجعلی و

)1. General Anxiety Disorder Questionnaire (GADQ
)2. Pennsylvania State Survey Questionnaire (PSSQ
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3. public concern
4. lack of concern
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سهرابی .)1388 ،میزان روایی محتوایی این پرسشنامه مطلوب
گزارش شده است .همچنین میزان پایایی آن  0/88محاسبه
گردیده است (دهشیری ،گلزاری ،برجعلی و سهرابی.)1388 ،
پایایی پرسشنامه حاضر در این پژوهش بهوسیله ضریب آلفای
کرونباخ برای زیرمقیاسهای نگرانی عمومی  0/87و برای فقدان
نگرانی  0/84محاسبه گردید.
مقیاس نگرش ناکارآمد :)DAS( 1مقیاس نگرش ناکارآمد جهت
تعیین نگرشها و نگرشهای زمینهساز افسردگی است که
برمبنای نظریه شناختی بک ساخته شده است .این مقیاس دارای
 40سؤال و چهار زیرمقیاس :کمالطلبی( 2سؤاالت یک تا ،)10
نیاز به تأیید( 3سؤاالت  11تا  ،)20نیاز به راضیکردن دیگران4
(سؤاالت  21تا  )30و آسیبپذیری( 5سؤاالت  31تا  )40میباشد.
ال
طیف پاسخگویی به پرسشنامه براساس طیف لیکرت از کام ً
موافقم (نمره  )7تا کامالً مخالفم (نمره یک) است .کسب نمره
باالتر بیانگر وجود نگرشهای ناکارآمد باالتر در نزد فرد میباشد.
براساس پژوهشهای گوناگون ،میانگین نمرات بهدست آمده،
افراد سالم بین  119تا  128گزارش شده است و نمره باالتر
نشاندهنده آسیبپذیری بیشتر است .بک ،بروان ،استیر و ویسم6
( )1991اعتبار و پایایی آن را به وسیله نمونهای شامل  2023نفر
از بیماران سرپایی که برای درمان شناختی مراجعه کرده بودند،
برآورد نموده و ضرایب رضایتبخشی را نیز بهدست آوردند .این
مقیاس در مدت بیش از ششهفته دارای ضریب پایایی باال

)1. Dysfunctional Attitude Scale (DAS
2. perfection
3. need to be confirmed

( r)0/90بود و باثبات درونی خوب و ضریب آلفای  0/75است.
در پژوهش ابراهیمی و موسوی ( ،)1391نیز ویژگیهای
روانسنجی این پرسشنامه مورد بررسی و ضریب آلفای کرونباخ
آن برابر  0/92و ضریب همبستگی با فرم اصلی و روایی
پیشبینی آن از طریق همبستگی با نمرات پرسشنامه سالمت
روان در گروه بیماران و غیربیماران  0/56بهدست آمد .همچنین
لطفی کاشانی ( ،)1387نیز روایی این پرسشنامه را مورد تأیید
قرار دادهاند .پایایی پرسشنامه حاضر در این پژوهش بهوسیله
ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای کمالطلبی ،نیاز به
تأیید ،نیاز به راضیکردن دیگران و آسیبپذیری بهترتیب ،0/88
 0/85 ،0/87و  0/85محاسبه گردید.
پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام فرایند نمونهگیری (مطابق
با آنچه ذکر گردید) ،دانشآموزان دارای اختالل اضطراب فراگیر
انتخاب شده ( 30دانشآموز) به شیوه تصادفی در گروههای
آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15دانشآموز در گروه آزمایش و
 15دانشآموز در گروه گواه) .گروه آزمایش مداخالت 12
جلسهای درمانی مربوط به درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس
را در طی سهماه بهصورت هفتهای یک جلسه  90دقیقهای
دریافت نمودند .این در حالی است که گروه گواه هیچگونه
مداخلهای را در طول پژوهش دریافت نکردند .جلسات درمانی
توسط پژوهشگر اجرا گردید.

4. need to satisfy others
5. vulnerability
6. Back, C., Brown, B., Steer, S., & Weissman, A.
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اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرشهای ...

جدول  -1خالصه جلسات آموزشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس (داگاس و رابیچاد2007 ،1؛ به نقل از شرافتی،
طاهری ،اسمائیمجد ،امیری.)1396 ،
جلسهها
اول و دوم

خالصه اقدامات انجام شده
در مدل شناختی داگاس نیز همانند سایر مدلهای شناختی -رفتاری ،بخشی از جلسات درمانی اولیه به آشناسازی بیمار با اصول اولیه درمان اختصاص داده
شد .درمانگر در طول این مرحله اطالعاتی درباره ساختار جلسات ،اصول اولیه مداخلههای شناختی رفتاری برای اختالل اضطراب فراگیر و ساختار کلی
مدل درمانی در اختیار بیمار قرار میداد .بهعالوه ،اطالعات دیگری مانند ماهیت نگرانی و تقسیمبندی آن نگرانی درباره مشکل فعلی و نگرانی درباره
مشکالت فرضی آینده) و نحوه پایش نگرانیها به بیمار آموزش داده شد.

سوم و چهارم

این مرحله مهمترین مرحله درمان بود .در این مرحله درمانگر سعی داشت که بیمار به تأثیر تحملنکردن ابهام در تداوم نگرانی پیببرد و متوجه شود که
منبع اصلی نگرانی افراطی ،تحملنکردن ابهام و اجتناب مداوم از موقعیتهای مبهم و بالتکلیفی است و بهتدریج با این شرایط مواجه شود .همچنین در
این مرحله به بررسی و شناسایی نوع نگرانیهای بیمار پرداخته شد .همچنین تکنیک آگاهیآموزی از نگرانی به بیمار آموزش داده شد .در این مرحله
بیماران یاد گرفتند که برای مشکالت جاری از تکنیک حلمسئله و برای مشکالت فرضی از رویارویی یا تصویرسازی تجسمی استفاده کنند.

پنجم و ششم

هدف این جلسات عبارت بود از :کمک به بیمار برای درک رابطه بین تحملنکردن بالتکلیفی و نگرانی ،تشخیص موقعیتهای غیرقابل اجتناب دخیل
در بالتکلیفی ،تشخیص عالئم بروز بالتکلیفی و جستوجو و تجربهکردن موقعیتهای بالتکلیفی برانگیز .در این جلسات در قالب گفتوگوهای
سقراطی به بیمار نشان داده شد که دستیابی به اطمینان کامل امکانپذیر نیست و اینکه بین تحملنکردن بالتکلیفی و نگرانی رابطهای قوی وجود
دارد.

هفتم و هشتم

هدف اصلی این مرحله کمک به بیمار برای شناسایی و ارزیابی مجدد باورهای مثبت درباره مفیدبودن نگرانی بود .در طی این مرحله درمانگر ابتدا به
کمک بیمار این باورها را شناسایی میکرد و سپس از طریق گفتوگوی سقراطی و آزمایشهای رفتاری به بیمار کمک کرد که باورهایش را مجدداً
ارزیابی کند .در این مرحله با استفاده از تجربهگرایی مشارکتی به بیمار نشان داده شد که باورهای بیمار درباره مفیدبودن نگرانی پیامدهای جالبی
برایشان ندارد.

نهم و دهم

در این مرحله ،برای مقابله با نگرانی درباره مشکالت فعلی ،فرایند حلمسئله بهکار گرفته شد .به بیمار آموزش داده میشد هنگام مواجهه با مشکل
بهجای نگرانی درباره مشکل ،از طریق فرایند حلمسئله راهحلی برای آن پیدا کند .بنابراین ،بعد از اصالح باورهای مثبت درباره مفیدبودن نگرانی ،گام
بعدی آموزش مهارت حلمسئله برای مقابله با نگرانی درباره مشکالت اخیر بود .در این جلسه به بیماران آموزش داده شد که افراد مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر مشکل را تهدیدزا تلقی میکنند و به توانایی خود برای حلمسئله بدبین هستند و به آن اعتماد ندارند .چنین تفکری باعث پیامدهای
شناختی (مانند نگرانی درباره مشکل) رفتاری (اجتناب ،اهمالکاری ،حلمسئله تکانشی) و هیجانی (ناآرامی ،اضطراب ،تحریکپذیری و افسردگی)
میشود .بنابراین ،به بیمار یاد داده شد که خیلی سریع مشکالت را شناسایی کند و بهجای تلقیکردن آن بهعنوان یک تهدید آن را بهعنوان یک
فرصت بشناسد.

یازدهم
دوازدهم

و

در این مرحله ،هدف آموزش به بیمار بود تا یاد بگیرد چگونه با نوع دیگری از نگرانی ،یعنی نگرانی درباره مشکالت فرضی آینده مقابله کند .طبق این
مدل ،فرآیند حلمسئله برای مقابله با نگرانی درباره مشکالت فرضی آینده کارساز نیست .در این مرحله از طریق رویارویی تجسمی با این نوع نگرانی
مواجه میشد .بیمار در طی این مرحله میبایست بهترین سناریوی ممکن را برای پیامدهای احتمالی هر یک از شرایط مبهم و غیرقطعی بسازد.

در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو سطح آمار توصیفی
و استنباطی استفاده شده است .در سطح آمار توصیفی از میانگین و
انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون شاپیرو -ویلک
جهت بررسی نرمالبودن توزیع متغیرها ،آزمون لوین برای بررسی
برابری واریانسها و همچنین از تحلیل کوواریانس برای بررسی
فرضیه پژوهش استفاده گردید .نتایج آماری با استفاده از نرمافزار

آماری  Spss-22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها
یافتههای حاصل از دادههای دموگرافیک نشان داد که افراد نمونه
پژوهش ،دارای دامنه سنی  12تا  16سال بودند که در این بین دامنه
سنی  14دارای بیشترین فراوانی بود ( 47/3درصد) .از طرفی ،این
1. Dugas, M. J., & Robichaud, M.
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یافتههای توصیفی پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.

افراد دارای دامنه تحصیالت هفتم تا نهم بودند که در این بین پایه
تحصیلی هشتم دارای بیشترین فراوانی بود ( 48/6درصد) .حال

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد نگرشهای ناكارآمد و نگرانی در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون
مؤلفهها
نگرشهای ناکارآمد
نگرانی

گروهها

نرمالیتی

پیشآزمون

نرمالیتی

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

P Value

میانگین

انحرافمعیار

P Value

گروه آزمایش

145/93

14/13

0/31

109/73

8/48

0/11

گروه گواه
گروه آزمایش
گروه گواه

155/60
58/33
59/46

11/98
6/51
6/02

0/17
0/33
0/19

147/86
36/93
55/60

12/12
6/56
8

0/32
0/14
0/27

پیش از ارائه نتایج تحلیل آزمون کوواریانس ،پیشفرضهای
آزمونهای پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت .برایناساس ،نتایج
آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیشفرض نرمالبودن توزیع
نمونهای دادهها برقرار است ( .)p<0/05همچنین پیشفرض
همگنی واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت
که نتایج آن معنادار نبود که این یافته نشان میداد پیشفرض
همگنی واریانسها رعایت شده است ( .)p<0/05همچنین باید

اشاره کرد که در بررسی پیشفرض همگنی شیبخط رگرسیون،
نتایج نشان داد که تعامل پیشآزمون با متغیر گروهبندی در
متغیرهای نگرشهای ناکارآمد و نگرانی معنادار نبوده است .این
بدانمعناست که فرض همگنی شیبخط رگرسیون در متغیرهای
نگرشهای ناکارآمد و نگرانی برقرار بوده است .نتایج تحلیل
کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نگرشهای ناکارآمد و
نگرانی دانشآموزان با اختالل اضطراب فراگیر با کنترل متغیر
پیشآزمون در جدول  ،3آمده است.

جدول  -3تحلیل كواریانس تأثیر عضویت گروهی بر باورهای فراشناختی ،نگرشهای ناكارآمد و نگرانی نوجوانان
دارای اختالل اضطراب فراگیر
متغیرها
نگرشهای
ناکارآمد
نگرانی

شاخصهای
آماری متغیرها
پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا
پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات
239/95
8470/60
2828/71
7/71
2564/41
1492/82

آزادی
1
1
27
1
1
27

مجذورات
239/95
8470/60
104/76
7/71
2564/41
55/29

با توجه به نتایج جدول  ،3آموزش متغیر مستقل (درمان شناختی
مبتنی بر مدل داگاس) توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار
میانگین نمرات متغیرهای وابسته (نگرشهای ناکارآمد و نگرانی
نوجوانان دارای اختالل اضطراب فراگیر) در مرحله پسآزمون در
سطح خطای  0/05گردد .بنابراین ،این نتیجه حاصل میشود که
با کنترل متغیرهای مداخلهگر ،میانگین نمرات متغیرهای

سطح

اندازه

توان

2/29
80/85

معناداری
0/14
0/0001

اثر
0/08
0/75

آزمون
0/31
1

0/14
46/38

0/71
0/0001

0/005
0/63

0/06
1

F

نگرشهای ناکارآمد و نگرانی نوجوانان دارای اختالل اضطراب
فراگیر با مداخله درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس کاهش یافته
است .مقدار تأثیر درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر میزان
نگرشهای ناکارآمد و نگرانی نوجوانان دارای اختالل اضطراب
فراگیر بهترتیب  0/75و  0/63بوده است .این بدان معناست که
بهترتیب  75و  63درصد تغییرات متغیرهای نگرشهای ناکارآمد
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و نگرانی نوجوانان دارای اختالل اضطراب فراگیر توسط عضویت
گروهی (درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس) تبیین میشود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی
بر مدل داگاس بر نگرشهای ناکارآمد و نگرانی نوجوانان دارای
اختالل اضطراب فراگیر انجام گرفت .نتایج حاصل از
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر مدل
داگاس ،بر نگرشهای ناکارآمد و نگرانی نوجوانان دارای اختالل
اضطراب فراگیر تأثیر معنادار دارد ( .)p>0/001بهاینصورت که
این درمان توانسته منجر به کاهش نگرشهای ناکارآمد و نگرانی
نوجوانان دارای اختالل اضطراب فراگیر منجر شود.
یافته حاضر با نتایج پژوهش شرافتی ،طاهری ،اسمائیمجد،
امیری ( )1396همسو است .چنانکه این پژوهشگران در
پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل
داگاس بر تحملنکردن بالتکلیفی ،اجتناب شناختی و باورهای
مثبت نگرانی در بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
پرداختند .نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر مدل
داگاس بر تحملنکردن بالتکلیفی ،اجتناب شناختی و باورهای
مثبت نگرانی در بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر تأثیر
معنادار دارد .همچنین احمدوند و یوسفی ( ،)1396نشان دادند که
آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر تغییر سبکهای
مقابله افراد تأثیر دارد.
در تبیین یافته حاضر باید اشاره کرد که مدل شناختی داگاس،
بر اهمیت چهار عامل تحملنکردن بالتکلیفی ،باورهای مثبت در
مورد نگرانی ،اجتناب شناختی و تجربهای و جهتگیری منفی
نسبت به مشکل در تمایز افراد دچار اختالل اضطراب فراگیر و
افراد عادی تأکید دارد .تمرکز درمان شناختی داگاس بر ناتوانی در
تحمل بالتکلیفی در ایجاد عالئم و نشانههای اختالل اضطراب
فراگیر است که عمدتاً باعث شکلگیری نگرشهای ناکارآمد و
نگرانی در افراد میشود (باهر و داگاس .)2006 ،برایناساس،
هنگامی که دانشآموزان دارای اختالل اضطراب فراگیر ،با داشتن
باور منفی نسبت به ابهام که حاصل از تحملنکردن بالتکلیفی
است ،در معرض شناخت درمانی مبتنی بر مدل داگاس قرار
میگیرند ،با استفاده از چالش با افکار غیرمنطقی و استفاده از

تکنیکهایی همچون بررسی فرضهای ناکارآمد ،تغییراتی را در
فرایندهای شناختی خود ادراک میکنند که همسو با آن،
نگرشهای ناکارآمد آنها نیز دچار چالش شده و از میزان آن
کاسته شود .عالوهبراین ،شناخت درمانی مبتنی بر مدل داگاس
تالش میکند با تغییر در فرایندهای شناختی از طریق تشویق
مراجع برای شناسایی موقعیتهای مبهم و بالتکلیف در زندگی
روزمره و مواجهه تدریجی با آنها سعی میکند تا تفکرات شناختی
آسیبزا را دچار تغییر کند .تغییر در پردازشهای شناختی آسیبزا
نیز باعث میشود تا از میزان نگرانی دانشآموزان کاسته شود.
در تبیینی دیگر باید بیان کرد که در درمان شناختی به
دانشآموزان دارای اختالل اضطراب فراگیر کمک میشود تا
الگوهای تفکر تحریف شده و شناختها و افکار ناکارآمد خود را
تشخیص دهند .برای اینکه بتوانند این افکار تحریف شده و
ناکارآمد خود را تغییر دهند ،از بحثهای منظم و تکالیف شناختی
سازمان یافتهای استفاده میشود (گامپورت و همکاران.)2018 ،
برایناساس در درمان شناختی ،درک فرد از خود ،حس کفایت و
مهارتهای مسئلهگشایی ،کسب استقالل ،مهارتهای مقابله با
موقعیتهای خطرآفرین و فشار روانی و بسیاری از مهارتها برای
بهبود وضعیت روانی مطلوب آموزش داده میشود که پیامد این
مهارتها ،بهبود سالمت روان و کاهش نگرشهای ناکارآمد
دانشآموزان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر میباشد.
در تبیینی دیگر میتوان بیان کرد که هدف درمان شناختی
اصالح عقاید غیرمنطقی ،باورهای ناکارآمد ،تفسیرهای غلط و
خطاهای شناختی ،احساس کنترل بر زندگی ،تسهیل
خودگوییهای سازنده و تقویت مهارتهای مقابلهای است
(گرانرو و همکاران .)2017 ،درمان شناختی بر این نکته تأکید
میورزد که فرایندهای تفکر هم به اندازه تأثیرات محیطی اهمیت
دارند .برایناساس ،این شیوه درمانی با استفاده از بحثهای منظم
و تکالیف شناختی سازمانیافته ،به دانشآموزان کمک میکند تا
الگوهای تفکر تحریف شده و نگرشهای ناکارآمد را تغییر دهد.
درمان شناختی در ایجاد و افزایش توانمندیهایی مانند
تصمیمگیری ،ایجاد انگیزه پذیرش مسؤولیت ،ارتباط مثبت با
دیگران ،شادکامی ،ایجاد عزتنفس ،حلمسئله ،خودنظمدهی،
خودکفایتی و سالمت روان مؤثر است (هال و همکاران.)2016 ،
برایناساس ،میتوان گفت درمان شناختی شامل کنترل و
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نظمبخشی به عواطف و احساسات ،کنترل فشار روانی ،برقراری
ارتباط مؤثر و خودکنترلی میشود و از طرفی ساختار ارزشی و
خودکارآمدی را در برمیگیرد و در اثر تعامل شخص با محیط
نگرانیهای پیشین دانشآموزان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
را مورد چالش قرار میدهد.
از محدودیتهای این پژوهش ،محدودبودن دامنه تحقیق به
دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه دارای اختالل اضطراب
فراگیر شهر اصفهان ،بهرهگیرینکردن از روش نمونهگیری
تصادفی و برگزارنکردن مرحله پیگیری بود .بنابراین ،پیشنهاد
میشود برای افزایش قدرت تعمیمپذیری نتایج ،در سطح پیشنهاد
پژوهشی ،این پژوهش در سایر استانها و مناطق و جوامع دارای
فرهنگهای متفاوت ،دیگر آسیبها و بیماریها (همانند اختالل
افسردگی ،وسواس فکری و عملی ،اختالل نافرمانی مقابلهای و
مانند اینها) ،برگزاری مرحله پیگیری و روش نمونهگیری
تصادفی اجرا شود .با توجه به اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر
مدل داگاس بر نگرشهای ناکارآمد و نگرانی دانشآموزان دارای
اختالل اضطراب فراگیر ،در سطح کاربردی پیشنهاد میشود
درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس طی کارگاهی تخصصی به
روانشناسان و مشاوران آموزشوپرورش ،آموزش داده شود تا
آنها بتوانند با بهکارگیری این درمان برای دانشآموزان دارای
اختالل اضطراب فراگیر ،جهت کاهش نگرشهای ناکارآمد و
نگرانی این دانشآموزان گامی عملی بردارند.

بیرامی ،م ،.موحدی ،ی ،.و علیزاده گورادل ،ج .)1394( .اثربخشی
درمان ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی
و نگرشهای ناکارآمد نوجوانان .دوفصلنامه شناخت اجتماعی،
.41-52 ،)1(4
ابراهیمی ،ا .ا ،.و موسوی ،س .غ .)1391( .ویژگیهای روانسنجی
مقیاس نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتال به اختالالت خلقی.
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم.20-28 ،)5(21 .
لطفی کاشانی ،ف .)1387( .تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد
رفتاری -شناختی در کاهش نگرشهای ناکارآمد .مجله اندیشه و
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جوهریفرد ،ر ،.گودرزی ،م .ع .و ضمیری ،ا .)1387( .تأثیر درمان
شناختی -رفتاری گروهی بر اضطراب و نگرشهای ناکارآمد
بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر .یافتههای نو در
روانشناسی.81-94 ،)6(2 .
حسینی غفاری ،ف ،.محمدخانی ،پ ،.پورشهباز ،ع ،.و دولتشاهی ،ب.
( .)1392اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر باورهای
فراشناختی ،نگرانی و حوزههای نگرانی در بیماران مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر .مجله روانشناسی بالینی.10-21 ،)1(5 .
دهشیری ،غ .ر ،.گلزاری ،م ،.برجعلی ،ا ،.و سهرابی ،ف.)1388( .
خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایاالت
پنسیلوانیا در دانشجویان .مجله روانشناسی بالینی.67-75 ،)4(1 .
شاهجویی ،ت ،.محمودعلیلو ،م ،.بخشیپور رودسری ،ع ،.و فخاری،
ع .)1390( .تحملنکردن بالتکلیفی و نگرانی در افراد مبتال به
اختالل اضطراب فراگیر و اختالل وسواس جبری .مجله
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.304-312 ،)4(17 .
شرافتی ،ح ،.طاهری ،ا ،.اسمائیمجد ،س ،.و امیری ،م.)1396( .
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر مدل داگاس بر عدم
بالتکلیفی ،اجتناب شناختی و باورهای مثبت نگرانی در بیماران
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر .مجله روانشناسی بالینی،)2(9 .
.14-29
مقتدر ،ل .)1395( .بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی بر کاهش نشخوار فکری ،نگرش ناکارآمد و افکار
خودآیند منفی در افراد مبتال به اضطراب فراگیر .مجله علوم
پزشکی ارومیه.825-836 ،)9(27 .
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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 quasiexperimental 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.
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