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Abstract
Introduction: Patients with generalized anxiety disorders are so involved with possible future
concerns that they can hardly live in the present and experience what is happening. The purpose
of this study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mind-awareness on
emotional self-awareness and meta-cognitive beliefs in adolescents with a general anxiety disorder.
Methods: The present study was a semi-experimental design with a pretest and posttest design with
the control group. The statistical population of the study consisted of all adolescents with generalized
anxiety disorder diagnosis in the city of Tehran in 2018, and 30 of them were selected through targeted
sampling and were assigned to two groups of 15 experimental and control groups. The subjects of
the mind-cognitive-based cognitive therapy group received a 120-minute session per week for 8
sessions. The research data were collected before and after the intervention and immediately after
the end of the sessions by EQI questionnaire and metacognitive beliefs questionnaire (MCQ-3).
Using descriptive statistics (mean and standard deviations) and inferential (Multivariate covariance
analysis) and analyzed by SPSS v.23 software.
Results: The results of this study showed that the effect of cognitive therapy based on mind-awareness
on emotional self-awareness and meta-cognitive components of adolescents with general anxiety
disorder were statistically significant (P <0.001).
Conclusions: Based on the results of this study, in addition to the statistical significance, the importance
of cognitive therapy based on mind-awareness of increasing emotional self-awareness and reducing
the severity of metacognitive beliefs in adolescents with anxiety disorder can be emphasized and used
as an effective method.
Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, Emotional self-awareness, Meta-cognitive beliefs,
Generalized anxiety disorder.
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چکیده
مقدمــه :مبتالیــان بــه اختــال اضطــراب فراگیــر چنــان درگیــر نگرانیهــای احتمالــی مربــوط بــه آینــده هســتند کــه بــه ســختی
میتواننــد در زمــان حــال زندگــی کــرده و اتفاقــات خوشــایندی را کــه در حــال رخ دادن اســت را تجربــه نماینــد .پژوهــش حاضــر بــا
هــدف بررســی اثربخشــی شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر خودآگاهــی هیجانــی و باورهــای فراشــناختی نوجوانــان دارای
اختــال اضطــراب فراگیــر انجــام گرفــت.
روشکار :روش پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی و طــرح آن پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری
پژوهــش را کلیــه نوجوانــان دارای تشــخیص اختــال اضطــراب فراگیــر ســطح شــهر تهــران در ســال  1398 -1397تشــکیل داده و
نمونــه مــورد مطالعــه نیــز تعــداد  30از ایــن افــراد بودنــد کــه بــه شــیوه هدفمنــد انتخــاب و در دو  15نفــره گــروه آزمایــش و کنتــرل
قــرار گرفتنــد .افــراد گــروه آزمایــش شــناختدرمانی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی را طــی  8جلســه ،هفتـهای یــک جلســه  120دقیقـهای
دریافــت نمودنــد .دادههــای پژوهــش قبــل از شــروع مداخلــه و بالفاصلــه پــس از اتمــام جلســات درمانــی بــه وســیله پرسشــنامههای
هــوش هیجانــی بــار آن ( )EQIو پرسشــنامه باورهــای فراشــناخت ( )MCQ-3گــردآوری شــده و بــا اســتفاده از روشهــای آمــار
توصیفــی (میانگیــن و انحــراف اســتاندارد) و اســتنباطی (تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره) و بــه کمــک نــرم افــزار تحلیــل داده
 SPSS.v.23مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه شــناختدرمانی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــه طــور معنــاداری موجــب افزایــش نمــرات
خودآگاهــی هیجانــی ( )F=50/67 ،P>0/0001و کاهــش باورهــای فراشــناختی مثبــت در مــورد نگرانــی (،)F=39/77 ،P>0/0001
باورهــای فراشــناختی منفــی در مــورد نگرانــی ( ،)F=25/70 ،P>0/0001اعتمــاد شــناختی ( ،)F=105/12 ،P>0/0001نیــاز بــه
کنتــرل افــکار ( ،)F=17/48 ،P>0/0001خودآگاهــی ( )F=36/93 ،P>0/0001و نمــره کل باورهــای فراشــناختی (،P>0/0001
 )F=166/98نوجوانــان دارای اختــال اضطــراب فراگیــر گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل گردیــده اســت (.)P >0/001
نتیجهگیــری :براســاس نتایــج حاصــل از مطالعــه حاضــر عــاوه بــر معنــاداری آمــاری ،میتــوان بــر اهمیــت شــناخت درمانــی
مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی افزایــش خودآگاهــی هیجانــی و کاهــش شــدت باورهــای فراشــناختی نوجوانــان دارای اختــال اضطــراب
تاکیــد نمــوده و از آن بــه عنــوان یــک روش مؤثــر اســتفاده نمــود.
کلیدواژهها :شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،خودآگاهی هیجانی ،باورهای فراشناختی ،اختالل اضطراب فراگیر.
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اطالعــات بدســت آورد .ایــن توانایــی بــه فهــم خویشــتن در
ارتبــاط و انطبــاق بــا محیــط منجــر شــده و در نهایــت موجــب
تنظیــم کارآمــد هیجــان میشــود ( .)10بــرای رســیدن بــه ایــن
آگاهــی و کنتــرل هیجانــات الزم اســت کــه فــرد نســبت بــه
ایــن حــاالت خــود ،آگاهــی و شــناخت کســب کــرده و عواطــف
مرتبــط بــا رویدادهــای ناخوشــایند ،افــکار ،باورهــا ،چگونگــی
تفســیر رویدادهــا ،خواســتهها و انتظــارات خــود را بشناســد
( .)11در همیــن راســتا مطالعــات نشــان دادهانــد کــه افــراد مبتــا
بــه اختــال اضطــراب فراگیــر در شــناخت ،توصیــف و تنظیــم
هیجانــات خــود مهــارت کمتــری دارنــد ( .)13 ,12بــه طــوری
کــه کرانزلــر و همــکاران ( )14و لیزرتــی و اکســترمرا ( )15در
مطالعــات خــود نشــان دادنــد کــه میانگیــن نمــرات خودآگاهــی
هیجانــی در مبتالیــان بــه اختــال اضطــراب فراگیــر کمتــر
از همتایــان غیــر مبتــا میباشــد .کریمــی و همــکاران ()16
هــم طــی پژوهشــی بــا هــدف مقایســه رفتــار خودتنظیمــی،
خودآگاهــی هیجانــی و ســبکهای تصمیمگیــری در زنــان بــا
و بــدون اختــال اضطــراب فراگیــر بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
خودآگاهــی هیجانــی در در افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب
فراگیــر بــه طــور معنــاداری پایینتــر از افــراد عــادی بــود.
همراســتا بــا خودآگاهــی هیجانــی فراشــناخت عامــل مهمــی
در رشــد اختاللهــای روانشــناختی محســوب میشــود کــه
پــردازش اطالعــات و شــناخت انســان را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ( )17و از مهمتریــن متغیرهــای مؤثــر در اختــاالت
اضطرابــی اســت ( .)18فراشــناخت وظیفــه کنتــرل و تنظیــم
شــناخت را بــه عهــده داشــته و شــامل هرگونــه دانــش (بــاور)،
پــردازش و راهبردهایــی میشــود کــه ارزیابــی ،نظــارت یــا
کنتــرل شــناخت را بــر عهــده دارنــد ( .)19ســه نــوع فراشــناخت
در اختــال اضطــراب فراگیــر شــامل دانــش فراشــناختی،
تجربههــای فراشــناختی و راهبردهــای فراشــناختی اســت.
دانــش فراشــناخت شــامل باورهایــی اســت کــه افــراد در مــورد
شــناخت خــود دارنــد .تجربــه فراشــناخت معنــای وقایــع ذهنــی
و احساســات فراشــناختی را ارزیابــی میکنــد و قضــاوت دربــاره
وضعیــت شــناخت را بــه عهــده دارد و راهبــرد فراشــناخت،
پاســخهای افــراد بــرای کنتــرل فعالیتهــای نظــام شــناختی
شــامل تالشهایــی بــرای کنتــرل هشــیاری اســت (.)20
براســاس مــدل فراشــناختی در اختــال اضطــراب فراگیــر دو نــوع
نگرانــی بــرای مواجهــه بــا یــک موقعیــت اضطــرابآور فــرض
شــده اســت نگرانــی در مــورد رویدادهــای غیرشــناختی و نگرانــی
کــه بــا ارزیابــی منفــی فکــری مرتبــط اســت بــه ایــن معنــی کــه

مقدمه
نوجوانــی بــا تغییــرات جســمی و روانــی – اجتماعــی بســیاری
همــراه اســت کــه در آن نوجــوان بــا فشــارها و هیجانــات
شــدیدی از جملــه هیجانــات مرتبــط بــا اضطــراب روبــرو
میشــود ( .)1اضطــراب بــه عنــوان هیجانــی بهنجــار بخــش
جدایــی ناپذیــر زندگــی انســان اســت بــه طــوری کــه همــه افــراد
در حــد متوســط آن را تجربــه میکننــد ،امــا زمانــی کــه ســطح
آن از اعتــدال خــارج میشــود خاصیــت ســازش یافتگــی خــود را
از دســت داده و بــه اضطــراب مرضــی تبدیــل میشــود ( .)2یکــی
از شــایعترین انــواع اختــاالت اضطرابــی ،اختــال اضطــراب
فراگیــر اســت .ویژگــی اصلــی ایــن اختــال ،اضطــراب مزمــن
همــراه بــا نگرانــی شــدید و غیرقابــل کنتــرل در مــورد چندیــن
رویــداد یــا فعالیــت اســت کــه فــرد در آنهــا نشــانههای جســمانی
– روانــی همچــون تنــش عضالنــی ،تحریــک پذیــری ،اشــکال
در خــواب و بیقــراری را تجربــه میکنــد ( .)3ایــن اضطــراب
در اکثــر روزهــا و حداقــل  6مــاه دوام دارد ( .)4افــراد مبتــا
بــه ایــن اختــال آنقــدر درگیــر نگرانیهــای احتمالــی مربــوط
بــه آینــده هســتند کــه بــه ســختی میتواننــد در زمــان حــال
زندگــی کننــد تــا جایــی کــه اغلــب مواقــع در آینــده بــه ســر
میبرنــد و قــادر نیســتند اتفاقــات مثبــت و خوشــایندی را کــه
در حــال رخ دادن اســت تجربــه کــرده و از آن لــذت ببرنــد (.)5
مطالعــات چنــدی اختــال اضطــراب فراگیــر را اختــال اضطرابی
پایــه نامیدهانــد ،چــرا کــه شناســایی عوامــل مؤثــر در ســبب
شناســی ایــن اختــال ،دانــش دربــاره منشــأ ســایر اختــاالت
اضطرابــی و حتــی اختــاالت افســردگی یــا دوقطبــی را افزایــش
میدهــد ( .)6ســیر طبیعــی ایــن اختــال مزمــن و نوســان دار
اســت و در صــورت درمــان نشــدن پیــش آگهــی ضعیفــی خواهــد
داشــت .نــرخ شــیوع  12ماهــه آن نیــز  3/1درصــد و در طــول
عمــر  4تــا  7درصــد بــرآورد شــده اســت (.)7
مطابــق بــا بررســیهای صــورت گرفتــه ،فقــدان آگاهــی
از احساســات و ناتوانــی در مدیریــت آن میتوانــد ســطوح
باالیــی از اضطــراب و افســردگی و بیماریهــای جســمانی را
بــرای نوجوانــان بــه همــراه آورد ( )8و افــرادی کــه شــناخت
صحیحــی از خــود ندارنــد بــا ارزیابــی منفــی از موقعیتهــا
بیــش از ســایرین بــه اختــاالت اضطرابــی دچــار میشــوند
( .)9خودآگاهــی هیجانــی بــه عنــوان توانایــی شــناخت دقیــق
احساســات ،عواطــف و ویژگیهــای خویشــتن ،بــه فــرد کمــک
میکنــد تــا دانــش ارتبــاط و علــت هیجــان را دریابــد و دربــاره
چرایــی و چگونگــی برانگیختگــی در موقعیتهــای مختلــف
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در افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر کاهــش میدهــد.
اســدی و همــکاران ( )33در پژوهــش خــود نتیجــه گرفتنــد
ایــن درمــان در بهبــود نارســایی شــناختی و پــردازش هیجانــی
پرســتاران مضطــرب اثربخــش بــوده اســت .علیــزاده و پــور
شــریفی ( )34نیــز در مطالعـهای اعــام کردنــد شــناخت درمانــی
مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی اســتفاده از راهبردهــای ســازگار تنظیــم
هیجــان را در بیمــاران دیابتــی افزایــش داده اســت .محجــوب و
تیمــوری ( )35نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان اثربخشــی شــناخت
درمانــی گروهــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر کاهــش حساســیت
اضطرابــی و فرانگرانــی دانشــجویان مبتــا بــه نشــانگان بالینــی
اضطــراب اجتماعــی بــه نتیجــه دســت یافتنــد کــه ایــن درمــان

ایــن افــراد بــرای مقابلــه از نگرانــی بــه عنــوان راهبــرد مقابلــه
بــا افــکار مزاحــم منفــی در مــورد نگرانــی خــود اســتفاده کــرده و
دچــار تــرس از غیــر قابــل کنتــرل بــودن نگرانــی خــود میشــوند
و احســاس اضطــراب را در آنــان افزایــش پیــدا میکنــد (.)21
بــا توجــه بــه شــیوع بــاال و آســیبهای خانوادگــی ،شــغلی و
میــان فــردی اختــال اضطــراب درمانهــای شــناختی -رفتــاری
بــرای درمــان ایــن اختــال بــه وجــود آمــده اســت .مداخــات
مبتنــی بــر ذهــن اگاهــی بــه عنــوان نســل ســوم ایــن درمانهــا
( )23 ,22از جدیدتریــن تحــوالت درمانهــای شــناختی اســت
کــه توســط تیــزدل و همــکاران ( )24معرفــی شــده اســت و در
آن مفهــوم ذهــن آگاهــی بــا اصــول نظریــه شــناختی -رفتــاری

بــر کاهــش حساســیت اضطرابــی و فرانگرانــی مؤثــر اســت.
بــا عنایــت بــه شــیوع بــاال ،ســیر مزمــن و همراهــی اختــال
اضطــراب فراگیــر بــا ســایر اختــاالت روانشــناختی و تاثیــرات
نامطلــوب آن بــر فــرد و جامعــه میتــوان لــزوم انجــام مطالعــات
و مداخــات روانشــناختی بــر ایــن گــروه از افــراد بیــش از
پیــش احســاس میگــردد و بــا توجــه بــه وجــود بــه اینکــه
مطالعــات صــورت گرفتــه بیشــتر بــر جنبههــای اضطرابــی و
تنظیــم هیجــان ایــن گــروه از افــراد صــورت گرفتــه و مطالعـهای
کــه بــه صــورت مســتقیم بــه ســنجش تأثیــر مداخــات مــوج
ســوم بــر خودآگاهــی هیجانــی و مولفههــای فراشــناخت صــورت
گرفتــه و در فضــای علمــی منتشــر شــده باشــد یافــت نگردیــد،
بــه منظــور تکمیــل خألهــای موجــود ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف
بررســی اثربخشــی شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی
بــر خودآگاهــی هیجانــی و باورهــای فراشــناختی نوجوانــان دارای
اختــال اضطــراب فراگیــر انجــام گرفــت.

در هــم ادغــام شــدهاند ( .)25در ایــن رویکــرد راهبردهــای
رفتــاری ،شــناختی و فراشــناختی ویــژهای بــه منظــور افزایــش
فراینــد توجــه وجــود دارد کــه میتوانــد از عوامــل ایجــاد کننــده
خلــق منفــی ،افــکار منفــی ،گرایــش بــه پاســخهای نگــران
کننــده جلوگیــری کــرده و بــه ایجــاد دیــدگاه جدیــد و شــکل
گیــری افــکار و هیجانهــای خوشــایند کمــک بــه ســزایی
میکنــد ( .)26هــدف اصلــی ایــن درمــان تغییــر آگاهــی و
ایجــاد رابطــه جدیــد بــا افــکار اســت .شــناخت درمانــی مبتنــی
بــر ذهــن آگاهــی بــه فــرد کمــک میکنــد از هیجانهــای
منفــی فاصلــه گرفتــه ( )27و بــا اســتفاده از تمرینهــا و تکالیــف
آن نســبت بــه فعالیتهــای روزمــره خــود ،از کارکــرد اتوماتیــک
ذهــن در دنیــای گذشــته و آینــده آگاهــی یافتــه و بــه وســیله
آگاهــی لحظــه بــه لحظــه از افــکار ،احساســات و حالتهــای
جســمانی بــر آنهــا کنتــرل پیــدا کنــد و از تمرکــز بــر گذشــته
و آینــده رهــا شــود ( .)28در بســیاری از مطالعــات نشــان داده
شــده کــه فنــون ذهــن آگاهــی در افزایــش آرمیدگــی عضالنــی
و کاهــش نگرانــی ،اســترس و اضطــراب نقــش ویــژهای دارنــد
و بــه کاهــش عــود عالیــم آســیب شناســی روانــی از جملــه
اضطــراب کمــک میکنــد .بــه طــوری کــه در بیــن انــواع
اختــاالت ،اختاللهــای اضطرابــی بیشــترین تعدیــل را از
طریــق آمــوزش ذهــن آگاهــی کســب میکننــد ( .)29در همیــن
راســتا گلدیــن و گــراس ( )30نشــان داد مداخــات مبتنــی بــر
ذهــن آگاهــی واکنشهــای هیجانــی را در افــراد مبتــا بــه
اضطــراب اجتماعــی را افزایــش داده اســت .ســیبینگا و همــکاران
( )31نبــز در پژوهشــی نشــان دادنــد شــناخت درمانــی مبتنــی
بــر ذهــن آگاهــی در خــود آگاهــی و تنظیــم هیجانــی جوانــان
اثربخــش اســت .والســتاد و همــکاران ( )32نیــز در پژوهشــی
نشــان دادنــد ذهــن آگاهــی نشــانههای اضطــراب و نگرانــی را

روشکار
روش پژوهــش مطالعــه حاضــر از نــوع نیمــه آزمایشــی و طــرح
آن از نــوع پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود.
جامعــه آمــاری پژوهــش را کلیــه نوجوانــان دارای تشــخیص
اختــال اضطــراب فراگیــر ســطح شــهر تهــران در ســال -1396
 1397تشــکیل داده و نمونــه مــورد مطالعــه نیــز تعــداد  30از ایــن
افــراد کــه براســاس مصاحبــه روانپزشــک و روانشــناس بالینــی و
مالکهــای راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی
نســخه پنجــم ( )DSM- 5تشــخیص اختــال اضطــراب
فراگیــر دریافــت نمــوده و فاقــد اختــاالت همبــود بودنــد کــه بــه
شــیوه هدفمنــد و براســاس معیارهــای ورود (شــامل قــرار داشــتن
در دامنــه ســنی  12تــا  18ســال ،دارا بــودن تشــخیص اصلــی
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پرسشــنامه هــوش هیجانــی بــار -آن )EQI( :به منظور ســنجش
خودآگاهــی هیجانــی از  6ســؤال مربــوط بــه مقیــاس خودآگاهــی
هیجانــی پرسشــنامه هــوش هیجانــی بــار آن اســتفاده شــد.
هــوش هیجانــی بــار آن یــک ابــزار فرافرهنگــی بــرای ارزیابــی
ویژگیهــای هــوش هیجانــی اســت کــه توســط بــار -آن ()1997
ســاخته شــده اســت و شــامل  ۱۱۷ســؤال و  ۱۵زیــر مقیــاس
اســت ( .)16ایــن پرسشــنامه توســط ســاعتچی و همــکاران ()41
در ایــران ترجمــه و بــر روی دانشــجویان اســتاندارد ســازی شــده
اســت .نســخه فارســی و اســتاندارد شــده ایــن پرسشــنامه دارای
 ۹۰مــاده و  ۱۵زیــر مقیــاس اســت و عــاوه بــر نمــره کلــی۱۵ ،
مؤلفــه هــوش هیجانــی را در پنــج حیطــه ارزیابــی میکنــد و
بــر روی طیــف  ۵درج ـهای لیکــرت از ( 5کام ـ ً
ا موافقــم) تــا 1
(کام ـ ً
ا مخالفــم) نمــره گــذاری میشــود .نمــره کل هــر مؤلفــه
برابــر بــا مجمــوع نمــرات هــر یــک از ســؤاالت آن مؤلفــه و
نمــره کل آزمــون برابــر بــا مجمــوع نمــرات  ۱۵مقیــاس اســت.
نمــرات باالتــر در ایــن آزمــون هــوش هیجانــی باالتــر فــرد را
نشــان میدهــد .در ایــران روایــی ایــن پرسشــنامه از طریــق
آلفــای کرونبــاخ بــرای کل آزمــون  % ۹3گــزارش شــده اســت.
میانگیــن ضرایــب همســانی درونــی مقیاسهــای پرسشــنامه
برابــر بــا  %۷۳و میانگیــن ضرایــب بازآزمایــی خــرده مقیاسهــا
بعــد از یــک مــاه  % ۷۳بــوده اســت ( .)42پایایــی خــرده مقیــاس
خودآگاهــی هیجانــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــه ابوالقاســمی و
همــکاران ( 0/77 )16بدســت آمــده و در پژوهــش حاضــر نیــز
آلفــای کرونبــاخ مربــوط بــه شــش ســؤال مربــوط بــه مقیــاس
خودآگاهــی هیجانــی  0/79بدســت آمــد.
پرسشــنامه باورهــای فراشــناختی ( :)MCQ_30این پرسشــنامه
توســط ولــز و کارترایــت ـ هاتــون بــه منظــور ارزیابــی باورهــای
فراشــناختی ســاخته شــده اســت .پرسشــنامه باورهای فراشــناختی
یــک مقیــاس خودســنجی  ۳۰مــادهای ســت و دارای  ۵مقیــاس
فرعــی شــامل باورهــای فراشــناختی مثبــت دربــاره نگرانــی،
باورهــای فراشــناختی منفــی در مــورد کنتــرل ناپذیــری خطــر،
عــدم اطمینــان شــناختی ،نیــاز بــه کنتــرل افــکار و خودآگاهــی
شــناختی اســت و براســاس طیــف  ۴درجــهای لیکــرت از 1
(موافــق نیســتم) تــا ( 5کام ـ ً
ا موافقــم) درجــه بنــدی میشــود.
نمــرات ایــن آزمــون از  24تــا  96نمرهگــذاری شــده و نمــرات
باالتــر در ایــن پرسشــنامه نشــان دهنــده فراشــناخت ناکارآمدتــر
اســت ( .)43ولــز وکارترایــت -هاتــون ضریــب آلفــای کرونبــاخ
را بــرای کل پرسشــنامه  % ۹۳و بــرای خــرده مقیاسهــا بــه
ترتیــب  %۷۲ ،%۹۳ ،%۹۱ ،%۹۲و  % ۹۲بــه دســت آوردنــد (.)43

اضطــراب فراگیــر براســاس مالکهــای تشــخیصی و مقیــاس 7
ســوالی اختــال اضطــراب فراگیــر ( ،)GAD-7توانایــی خواندن
و نوشــتن ،داشــتن رضایــت آگاهانــه شــرکت در پژوهــش و
پرکــردن فــرم رضایــت آگاهانــه مشــارکت مطالعــه) و عــدم خروج
(شــامل محــرز شــدن وجــود هرگونــه بیمــاری جســمی مؤثــر بــر
رونــد اجــرای مداخلــه ،وجــود هرگونــه بیماریهــای روانپزشــکی
همبــود ،بــه تأخیــر انداختــن شــرکت در جلســات درمانــی و عــدم
رضایــت آگاهانــه شــرکت در پژوهــش) انتخــاب شــدند.
مقیــاس کوتــاه اختــال اضطــراب فراگیــر ( :)GAD – 7هــدف
از ایــن مقیــاس کوتــاه کــه توســط اســپیتزر و همــکاران ()36
ســاخته شــد تشــخیص مــوارد اختــال اضطــراب فراگیــر و
ســنجش شــدت نشــانههای بالینــی آن بــود .مقیــاس حاضــر
دارای  7ســؤال بــوده کــه هــر کــدام از ســؤاالت در یــک طیــف
لیکــرت ســه نمــرهای از  0تــا  3نمرهگــذاری شــده و جمــع هفــت
نمــره و گســتره نمــره مقیــاس نیــز از  0تــا  21میباشــد کــه در
ایــن میــان نمــره  10بــه بــاال نقطــه بــرش ایــن ابــزار شــناخته
میشــود ( .)37روایــی بدســت آمــده ایــن مقیــاس در مطالعــات
خارجــی  0/92و پایایــی آن نیــز بــه روش بازآزمایــی 0/93
گــزارش شــده اســت ( .)36در ایــران نیــز نایینیــان و همــکاران
( )38طــی پژوهشــی پایایــی ایــن پرسشــنامه را از طریــق آلفــای
کرونبــاخ  0/85بدســت آوردنــد کــه مطلــوب میباشــد.
مصاحبه بالینی ساختدار بر پایه :)DSM-5) SCID
ایــن مصاحبــه بالینــی کــه بــرای ارزیابــی اختــاالت محــور I
و  IIراهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی در دهــه
 90میــادی و توســط ایپیتــزر و همــکاران طراحــی شــده بــود
تمامــی حوزههــای بالینــی مطابــق بــا مالکهــای  DSMرا
مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .ایــن ابــزار بــه دالیلــی همچــون
جامعیــت و انطبــاق بــا مالکهــای راهنمــای تشــخیصی
و آمــاری بــرای اختــاالت روانــی از ســایر مقیاسهــای
بالینــی معتبرتــر بــوده و یــک ارزیابــی تشــخیصی اســتاندارد
و جامــع در مــوارد بالینــی ،پژوهشــی و قانونــی اســت .نحــوه
نمرهگــذاری ابــزار نیســت بــه صــورت جمــع نمــرات فــرد در
مجمــوع مادههــای اختــال بــوده و بــه صــورت بلــه ،خیــر و
زیــر آســتانه تشــخیصگذاری میشــود .پژوهشهــای بــه
عمــل آمــده اعتبــار ایــن ابــزار سنجشــی را در دامنـهای از 0/81
تــا  0/84گــزارش داده کردهانــد ( .)39در ایــران نیــز شــریفی و
همــکاران ( )40طــی پژوهشــی کــه در تهــران انجــام شــد توافــق
تشــخیصی ایــن ابــزار را بیــن متوســط تــا خــوب (ضریــب کاپــای
باالتــر از  )0/6گــزارش کردهانــد.
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ج) برنامــه مداخالتــی :بســته مداخالتــی بــه کار گرفتــه شــده در
مطالعــه حاضــر بــر گرفتــه از پروتــکل ســگال و همــکاران ()46
بــود کــه در هشــت جلســه برگــزار میگــردد و هــر جلســه مــدت
زمــان بیــن  90تــا  120دقیقــه میباشــد.

همچنیــن همبســتگی بازآزمایــی مناســبی بــرای ایــن آزمــون
گــزارش شــده اســت ( .)44در ایــران ضریــب آلفــای کرونبــاخ
بــرای کل پرسشــنامه  %۹۱و بــرای خــرده مقیاسهــا بــه ترتیــب
 %71،%80 ،%87،%۸۶و  %81بــه دســت آمــد (.)45

جدول  :1خالصه جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

جلسه

شرح جلسه

اول

معارفه ،اجرای پیش آزمون ،برقراری ارتباط بین اعضای گروه ،هدایت خودکار ،خوردن یک کشمش با آگاهی ،مراقبه وارسی جسمانی،
تکلیف خانگی معطوف کردن توجه به فعالیتهای روزمره و مراقبه وارسی جسمانی  ۴۵دقیقهای

دوم

مقابله با موانع و مشکالت ،مراقبه وارسی جسمانی ،تمرین افکار و احساسات ،تکلیف خانگی ده دقیقه تنفس با حضور ذهن و معطوف
کردن توجه به یک فعالیت روزمره به شیوهای متفاوت ،ثبت گزارش روزانه از تجربه یک واقعه خوشایند

سوم

حضور ذهن بر روی تنفس ،حرکت به شیوه حضور ذهن ،تمرین تنفس و کشش ،سه دقیقه فضای تنفس ،تکلیف خانگی تمرین تنفس و
کشش و حرکت به شیوه حضور ذهن و تمرین سه دقیقهای تنقس سه بار در روز

چهارم

بودن در زمان حال ،پنج دقیقه حضور ذهن دیداری با شنیداری ،مراقبه نشسته ،راه رفتن با حالت حضور ذهن ،تکلیف خانگی مراقبه
نشسته ،فضای سه دقیقهای تنفس به عنوان راهبرد مقابلهای در زمان تجربه احساسات ناخوشایند).

پنجم

پذیرش و اجازه ،مراقبه نشسته ،آگاهی از تنفس و بدن ،تاکید بر آگاهی یابی از چگونگی واکنش دهی در برابر افکار ،احساسات و
حسهای جسمانی ،تکلیف خانگی مراقبه نشسته و سه دقبقه فضای تنفس.

ششم

افکار نه حقایق ،مراقبه نشسته ،آگاهی از تنفس و بدن ،تمرین خلقها ،افکار و دیدگاهی جایگزین آماده کردن شرکت کنندگان برای
پایان دوره ،چهل دقیقه انجام تمرین روزانه ،تعمق و کار بیشتر روی برنامه عملی پیشگیری از عود

هفتم

چگونگی مراقبت از خود ،مراقبه نشسته ،آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات ،افکار و احساسات ،پی بردن به روابط بین فعالیت و خلق ،تکلیف
شامل گزینش الگویی از تمامی انواع مختلف تمرینهای دوره برای پیاده سازی بعد از دوره

هشتم

استفاده از آموختهها برای کنار آمدن با وضعیتهای خلقی در آینده ،مراقبه وارسی جسمانی ،به پایان رساندن مراقبه ،مروری بر آنچه در
دوره گذشت ،تکلیفی به عنوان انتخاب برنامهای برای تمرین خانگی که شرکت کنندگان بتوانند آن را تا ماه بعد ادامه دهند .و در نهایت
اجرای پس آزمون

تعــداد فــوق  8نفــر از آزمودنیهــای بــه دلیــل مشــکل در تــردد
از شــرکت در مداخلــه انصــراف داده و  4نفــر نیــز بــه دلیــل عــدم
تکمیــل فراینــد درمــان از مداخلــه کنــار گذاشــته شــدند .بــه دلیــل
ریــزش بــه وجــود آمــده در تحلیــل نهایــی دادههــای  30آزمودنــی
کــه در آن  15نفــر در گــروه آزمایــش و  15نفــر در گــروه کنتــرل
قــرار داشــتند مــورد بررســی قــرار گرفــت .آزمودنیهــا قبــل از
شــروع مداخلــه و بالفاصلــه پــس از اتمــام جلســات درمانــی بــه
وســیله پرسشــنامههای هــوش هیجانــی بــار آن ( )EQIباورهــای
فراشــناخت ( )MCQ-3مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و دادههــای
بدســت آمــده بــه دلیــل دارا بــودن معیارهــای آمــار پارامتریــک
و بررســی همزمــان چنــد متغیــر بــا اســتفاده از روشهــای آمــار
توصیفــی (میانگیــن و انحــراف اســتاندارد) و اســتنباطی (تحلیــل
کواریانــس چنــد متغیــره) و بــه وســیله نــرم افــزار تحلیــل داده
 SPSS.v.23انجــام گردیــد.

د) روش اجــرا :روش اجــرای ایــن مطالعــه بدیــن صــورت بــود
کــه پــس از مطالعــه منابــع و گــردآوری پرسشــنامهها و آمــاده
ســازی بســته مداخالتــی بــه کار گرفتــه شــده ،بــا مراجعــه بــه
کلینیکهــای مشــاوره و رواندرمانــی ســطح شــهر تهــران و
هماهنگــی بــا مدیــران جهــت دسترســی بــه نمونــه پژوهــش
تعــداد  42نفــر از افــراد دارای تشــخیص اختــال اضطــراب فراگیــر
توســط روانپزشــک و روانشــناس بالینــی کــه آگاهانــه امــکان
شــرکت در پژوهــش را انتخــاب نمــوده و فــرم رضایــت آگاهانــه
شــرکت در پژوهــش رو تکمیــل نمودنــد انتخــاب شــدند .پــس از
انتخــاب آزمودنیهــا و تکمیــل مصاحبــه بالینــی ســاختار یافتــه
و پرسشــنامههای پژوهــش افــراد انتخــاب شــده بــه دو گــروه
همتــا از نظــر ســن و تحصیــات تقســیم شــده و ســپس بــه روش
جایگزینــی تصادفــی یــک گــروه بــه عنــوان آزمایــش ( 21نفــر) و
گــروه دیگــر بــه عنــوان کنتــرل ( 21نفــر) نــام گــذاری گردیــد.
ســپس افــراد گــروه آزمایــش دوره درمانــی را بــه صــورت  8جلســه
 ۹۰دقیق ـهای و هفت ـهای یــک جلســه مداخلــه شــناخت درمانــی
مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی دریافــت کردنــد در حالــی کــه گــروه
کنتــرل تحــت هیــچ گونــه درمانــی قــرار نگرفــت .همچنیــن از

یافتهها
در مطالعــه حاضــر تعــداد  30نفــر از نوجوانــان مبتــا بــه اختــال
اضطــراب فراگیــر شــرکت داشــتند کــه در دو گــروه  15نفــره
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دختــر قــرار داشــتند کــه بیانگــر همگنــی دو گــروه از لحــاظ ســن
بــود .میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات پیــش آزمــون -پــس
آزمــون متغیرهــای دو گــروه آزمایــش و کنتــرل در (جــدول  )2ارائه
شــده اســت.

آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتــه بودنــد .ایــن افــراد در دامنــه ســنی
 12-18بــا میانگیــن و انحــراف معیــار  16/09 ±1/52بــرای گــروه
آزمایــش و  15/55 ±1/76بــرای گــروه کنتــرل بــود .در هــر گــروه
تعــداد  )%40( 6نفــر پســر و  9نفــر دختــر ( )%60حضــور داشــتند
و در گــروه کنتــرل تعــداد  4نفــر ( )%26پســر و  )%74( 11نفــر

جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات پیش آزمون – پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل ()n= 30
گروه آزمایش

متغیر

مؤلفه

خودآگاهی هیجانی

خودآگاهی هیجانی

باورهای فراشناختی

پیشآزمون

پس آزمون

گروه کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

میانگین ()SD

میانگین ()SD

میانگین ()SD

میانگین ()SD

)1/35( 16/40

)2/07(25/07

)1/66( 17/27

)1/94(18/27

باورهای فراشناختی مثبت در
مورد نگرانی

)2/47(15/60

)1/53( 9/27

)2/49( 15/27

)2/41( 14/40

باورهای فراشناختی منفی در
مورد نگرانی

)1/71( 16/07

)2/84( 10/40

)2/69( 17/53

)3/09( 16/80

اعتماد شناختی

)1/55( 17/47

)1/83(9/07

)2/30( 17/20

)1/98(16/73

نیاز به کنترل افکار

)2/73( 14/80

)3/24(7/93

)2/64( 14/60

)3/64(13/00

خودآگاهی شناختی

)2/60( 16/07

)2/32(10/13

)2/65( 15/93

)2/83(14/80

نمره کل باورهای فراشناختی

)4/76( 79/60

)6/37(46/80

)7/06( 80/53

)6/66(75/47

از آزمــون شــاپیرو ویلــک اســتفاده گردیــد و نتایــج حاصلــه مــورد
تأییــد گرفــت ( .)P<0/05غیــر معنــادار بــودن آزمــون ام باکــس
نیــز فــرض همگنــی ماتریسهــای واریانــس و کواریانــس را تأییــد
کــرد ( .)P<0/05مفروضــه همگنــی واریانسهــا نیــز بــا اســتفاده
از آزمــون لــون مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تأیید شــد (.)P<0/05
نتایــج بررســی همگنــی شــیب رگرســیون نیــز از معنــادار نبــودن
تعامــل شــرایط و پیــش آزمــون حمایــت میکنــد ( ،)P<0/05لــذا
پیــش فرضهــای تحلیــل کواریانــس برقــرار بــوده و میتــوان از
تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره بــرای تحلیــل نمــرات آزمونهــا
اســتفاده نمــود کــه خالصــه نتایــج آن در (جــدول  )3آمــده اســت.

همانطــور کــه در (جــدول  )2نیــز قابــل مشــاهده اســت ،نتایــج
حاصــل از یافتههــای توصیفــی نشــان دهنــده تغییــرات نمــرات
متغیرهــای خودآگاهــی هیجانــی و مولفههــای متغیــر باورهــای
فراشــناختی افــراد گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل در
مرحلــه پــس آزمــون بــود .بــه منظــور نشــان دادن معنــیداری
تفــاوت بیــن نمــرات حاصــل از پــس آزمــون و همچنیــن تعدیــل
اثــر پیــش آزمــون دو گــروه آزمایــش و کنتــرل از تحلیــل
کواریانــس چنــد متغیــره (مانکــوا) اســتفاده شــد .در گام نخســت
بــه منظــور بررســی پیــش فرضهــای تحلیــل کواریانــس چنــد
متغیــره ،جهــت بررســی طبیعــی بــودن توزیــع متغیرهــای پژوهش

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودآگاهی هیجانی و باورهای فراشناختی نوجوانان دارای اختالل
اضطراب فراگیر

خودآگاهی هیجانی

مجموع
مجذورات
297/756

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

متغیر

مدل

گروه

27 ,1

50/672

0/001

باورهای فراشناختی مثبت در مورد نگرانی

183/540

27 ,1

183/540

39/778

0/001

0/596

باورهای فراشناختی منفی در مورد نگرانی

267/096

27 ,1

267/096

25/701

0/001

0/488

اعتماد شناختی

431/488

27 ,1

431/488

105/123

0/001

0/796

نیاز به کنترل افکار

196/505

27 ,1

196/505

17/484

0/001

0/393

خودآگاهی شناختی

184/799

27 ,1

184/799

36/939

0/001

0/578

نمره کل باورهای فراشناختی

6451/241

27 ,1

6451/241

166/987

0/001

0/861
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F

سطح
معناداری

مجذور اتا
0/652

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،8شماره  ،5آذر و دی 1399

نتیجــه را میتــوان بــا نتایــج مطالعــات گلدیــن و گــراس (،)30
ســیبینگا و همــکاران ( ،)31والســتاد و همــکاران ( ،)32علیزاده و پور
شــریفی ( )34همســو دانســت .در تبییــن ایــن یافتههــا میتــوان
گفــت افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر بــا شــناخت
کمــی کــه نســبت بــه هیجانــات خــود دارنــد قــادر بــه توصیــف و
تنظیــم هیجانهایشــان نبــوده و نســبت بــه نشــانههای هیجانــی
واکنــش منفــی و شــدیدی نشــان میدهنــد و در پذیــرش خلــق
منفــی دچــار مشــکل هســتند در همیــن راســتا منیــن و همــکاران
( )13بــر ایــن باورنــد کــه فقــدان شــناخت کافــی از هیجانــات
و عــدم پذیــرش آنهــا را منجــر بــه نقــص در هــدف گــذاری
در جهــت دهــی رفتارهــا بــه هنــگام اضطــراب گردیــده و عــدم

نتایــج حــاص از آزمــون المبــدای ویلکــز ()F=33/93 ،P>0/001
نشــان داد کــه بیــن دو گــروه حداقل در یکــی از متغیرهای وابســته
تفــاوت معنــی داری وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه بــا در نظــر
داشــتن پیــش آزمــون ،بیــن پــس آزمــون گروههــا تفــاوت وجــود
دارد کــه نشــان از اثربخشــی برنامــه درمانــی حداقــل بــر یکــی از
متغیرهــای وابســته اســت .یافتههــای حاصــل از جــدول فــوق نیــز
نشــان دهنــده آن اســت کــه بیــن میانگیــن نمــرات متغیرهــای
خودآگاهــی و باورهــای فراشــناختی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل
تفــاوت معنــاداری وجــود داشــته و میانگیــن مراحــل پیشآزمــون
و پــس آزمــون در گــروه از لحــاظ آمــاری معنــادار میباشــد و
درمــان شــناختدرمانی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی موجــب افزایــش

امــکان دسترســی بــه راهبردهــای منظــم در مواجهــه بــا اضطراب،
طرحهــای مرتبــط بــا نگرانــی شــدید و ناتوانــی در تســلط بــر
ایــن نگرانیهــا را فعــال میکنــد .ولــز ( )44نیــز معتقــد اســت کــه
افــراد دارای اختــال اضطــراب فراگیــر از نگرانــی بــه عنــوان یــک
پاســخ اجتنابــی نســبت بــه هیجانهــای منفــی اســتفاده میکننــد
کــه بــه عنــوان مانعــی بــرای پــردازش هیجانــی و مقابلــه کارآمــد
عمــل میکنــد ،ایــن افــراد ســعی میکننــد از ایــن طریــق
اضطرابشــان را کاهــش دهنــد امــا نگرانــی بــه صــورت متناقــض
باعــث افزایــش نشــانههای اضطــراب در آنــان میشــود .شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــا هــدف ایجــاد تغییــر بــه
دنبــال آن اســت کــه فــرد را از محتــوای شــناختی و هیجانــی خــود
آگاه کنــد.
در شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی ،یکــی از مهمتریــن
و موثرتریــن مفاهیــم و تکنیکهــا ذهــن آگاهــی میباشــد .بدیــن
منظــور ابتــدا درمانجــو طــی جلســات درمانــی بــا تمریــن بــودن در
زمــان حــال ،هــر لحظــه از افــکار ،احساســات هیجانهــا و حــاالت
جســمانی خــود آگاه میشــود .ســپس بــه وســیله ســاز و کارهــای
نهفتــه در ذهــن آگاهــی از جملــه پذیــرش ،میآمــوزد چطــور
افــکار ،احساســات و هیجانهــا را بــدون قضــاوت و آشــفتگی
هیجانــی در ذهــن تجربــه کنــد .ایــن فراینــد بــا کمــک بــه
درک احساســات بدنــی بــه درمانجــو توانایــی شــناخت و تفکیــک
هیجانــات را میدهــد .بــه ایــن ترتیــب فــرد قــادر بــه کنتــرل
تأثیرپذیــری از افــکار و هیجانــات خــود میشــود ( .)24از طــرف
دیگــر ایــن درمــان توســط تغییــر الگوهــای شــناختی ،افزایــش
توانایــی کنتــرل افــکار و بهبــود برخــورد بــا افــکار خــود آینــد را
فراهــم مــیآورد و فــرد را قــادر میســازد بــه جــای پاســخهای
خــودکار بتوانــد آگاهانــه پاســخ بدهــد ( .)28از ایــن روی آگاهــی از
افــکار و هیجانــات بــه بهبــود تنظیــم هیجــان و کاهــش اضطــراب

نمــره خودآگاهــی هیجانــی ( )F=50/67 ،P>0/0001و کاهــش
باورهــای فراشــناختی مثبــت در مــورد نگرانــی (،P>0/0001
 ،)F=39/77باورهــای فراشــناختی منفــی در مــورد نگرانــی
( ،)F=25/70 ،P>0/0001اعتمــاد شــناختی (،P>0/0001
 ،)F=105/12میــاز بــه کنتــرل افــکار (،)F=17/48 ،P>0/0001
خودآگاهــی ( )F=36/93 ،P>0/0001و نمــره کل باورهــای
فراشــناختی ( )F=166/98 ،P>0/0001در گــروه آزمایــش و در
مرحلــه پسآزمــون شــده اســت؛ از ایــن روی میتــوان نتیجــه
ت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر
گرفــت کــه شــناخ 
خودآگاهــی هیجانــی و باورهــای فراشــناختی نوجوانــان مبتــا بــه
اختــال اضطــراب فراگیــر اثرگــذار بــوده اســت .همچنیــن مجــذور
اتــا کــه انــدازه اثــر اصلــی در آزمــون آمــاری تحلیــل کوواریانــس
اســت ،نشــان میدهــد کــه تقریبــ ًا  65درصــد از تغییــرات
خودآگاهــی هیجانــی 59 ،درصــد از باورهــای فراشــناختی مثبــت
در مــورد نگرانــی 48 ،درصــد از باورهــای فراشــناختی منفــی در
مــورد نگرانــی 79 ،درصــد از اعتمــاد شــناختی 39 ،درصــد از نیــاز
بــه کنتــرل افــکار 57 ،درصــد از خودآگاهــی شــناختی و  86درصــد
از نمــره کال باورهــای فراشــناختی ناشــی از اعمــال متغیر مســتقل
یــا همــان شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی اســت.
بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی تأثیــر شــناخت درمانــی مبتنــی
بــر ذهــن آگاهــی بــر خودآگاهــی هیجانــی و باورهــای قراشــناختی
نوجوانــان دارای اختــال اضطــراب فراگیــر انجــام شــد .نتایــج
بدســت آمــده از پژوهــش نشــان دهنــده تأثیــر شــناخت درمانــی
مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر خــود آگاهــی هیجانــی و مولفههــای
فراشــناخت نوجوانــان دارای اختــال اضطــراب فراگیــر گــروه
آزمایــش در مقایســه بــا همتایــان گــروه کنتــرل بــود کــه ایــن

62

ناهید شعبان و همکاران

آمــوزش ذهــن آگاهــی و بــودن در زمــان حــال بــه فــرد کمــک
میکنــد از تمرکــز بــر گذشــته و آینــده رهایــی پیــدا کنــد (.)24
بــر ایــن اســاس در ایــن روش درمانجــو طــی جلســات درمانــی بــه
وســیله فنــون رفتــاری ،شــناختی و فراشــناختی کــه بــه هوشــیاری
ذهــن آگاهانــه میانجامــد از محتــوا و مــدل ذهنــی خــود آگاه
میشــود .از طــرف دیگــر ایــن درمــان بــر فــرد در تشــخیص
عوامــل ایجــاد کننــده افــکار و باورهــای منفــی بــر نظــام شــناختی
و پــردازش اطالعــات کمــک میکنــد و او را نســبت بــه اثــرات
خودگوییهــای ذهنــی بــر احساســات و رفتــارش آگاه میســازد
( .)27ســپس بــه وســیله تمرینــات پذیــرش افــکار و هیجانــات بــه
عنــوان رویدادهــای گــذرا فراینــد توجــه را بــر زمــان حــال متمرکــز
میکنــد .افزایــش پذیــرش و تشــخیص ناکارآمــدی راهبردهــای
کنتــرل افــکار اضطــراب زا بــه شــکل گیــری رابطــه جدید بــا افکار
و اصــاح راهبردهــای فراشــناختی ناکارآمــد منجــر میشــود .ایــن
فراینــد بــا بهبــود در کنتــرل فراشــناخت میتوانــد بــر احساســات
ذهنــی تأثیــر مثبــت بــر جــای بگــذارد .فراشــناخت کارآمــد بــه
دلیــل در برداشــتن دانــش (باورهــا) و فرایندهــای مثبــت باعــث
میشــود فــرد از تمرکــز بــر روی یــک محــرک خــاص رهایــی
پیــدا کنــد ( .)43بدیــن ترتیــب درمانجــو بــا آگاهــی از ناکارآمــدی
راهبردهایــش بــه منظــور کنتــرل اضطــراب قــادر میشــود بــه
بررســی راهکارهــای جدیــد بپــردازد .ایــن نتایــج در مطالعــه کابــات
زیــن ( )26مبنــی بــر تأثیــر شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن
آگاهــی در کاهــش معنــی دار نگرانــی آســیب شــناختی و عالئــم
اضطرابــی در افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر نیــز مورد
تأییــد بــوده اســت.

و نگرانــی درمانجــو میانجامــد .ایــن نتایــج در مطالعــات ســایر
پژوهشــگران نیــز مــورد تأییــد بــوده اســت کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه مطالعــه دیانتــی و محــب ( )27اشــاره نمــود کــه در
مطالعــه خــود نشــان دادنــد ایــن درمــان در کاهــش راهبردهــای
منفــی تنظیــم شــناختی هیجــان مؤثــر اســت.
همچنیــن نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش حاضــر اثربخشــی
شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر باورهــای
فراشــناختی یــا مؤلفههــای فراشــناخت نوجوانــان دارای اختــال
اضطــراب فراگیــر را تأییــد کــرد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج
پژوهشهــای والســتاد و همــکاران ( ،)32اســدی و همــکاران (،)33
محجــوب و تیمــوری ( )35در خصــوص تأثیــر ایــن درمــان بــر
مؤلفههــای فراشــناخت همســو میباشــد .در تبییــن یافتههــای
فــوق نیــز میتــوان گفــت از آنجایــی کــه فراشــناخت شــامل
دانــش (باورهــا) و راهبردهایــی اســت کــه شــناخت را ارزیابــی،
نظــارت یــا کنتــرل میکنــد در تمامــی فعالیتهــای شــناختی
انســان نقــش دارد ( .)18فراشــناخت ناکارآمــد منجــر بــه ارزیابــی
نادرســت موقعیتهــا و تشــدید هیجانــات منفــی کــه اغلــب
بــه شــکل اضطــراب هســتند میشــود ( .)18براســاس مــدل
فراشــناختی اختــال اضطــراب فراگیــر باورهــای فراشــناختی،
ارزیابیهــای فراشــناختی و کنتــرل ،عوامــل اصلــی ایجــاد و تــداوم
ایــن اختــال را تشــکیل میدهنــد ( .)21پاســخهایی کــه افــراد
بــرای کنتــرل فعالیــت نظــام شــناختی خــود اســتفاده میکننــد
راهبردهــای فراشــناخت را شــامل میشــود .ایــن راهبردهــا در
اختــاالت بالینــی بــه صــورت تالشهایــی بــرای کنتــرل تهدیــد
مشــخص میشــود .افــراد مبتــا بــه اختــاالت اضطرابــی بــرای
کنتــرل افــکار اضطــراب آور خــود انــواع متفاوتــی از راهبردهــا از
جملــه نگرانــی را در اضطــراب فراگیــر بــکار میگیرنــد .در مــدل
فراشــناخت عامــل ایــن نگرانــی عــاوه بــر راهبردهــای ناکارآمــد
ذهــن ،باورهــای منفــی دربــاره نگرانــی را نیــز شــامل میشــود
کــه ایــن باورهــای منفــی در ایجــاد و تــداوم ایــن اختــال نقــش
اساســی دارنــد ( .)44همچنیــن براســاس ایــن مــدل ،باورهــای
مثبــت دربــاره نگرانــی (نگرانــی دربــاره نگرانــی) نیــز بــه عنــوان
راهبــردی بــرای پیــش بینــی و مواجهــه بــا تهدیدهــا فعــال
میشــوند ( .)20افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر بــاور
دارنــد کــه نگــران بــودن غیرقابــل کنتــرل و خطرنــاک اســت و
نگرانــی آنــان تــا زمانــی کــه تشــخیص بدهنــد میتواننــد بــا
خطــر پیــش بینــی شــده مقابلــه کننــد ادامــه پیــدا میکنــد (.)20
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه نگرانــی ماهیتــی رو بــه آینــده دارد
شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی در اولیــن قــدم بــا

نتیجهگیری
بــه طــور کلــی در تبییــن یافتههــای بدســت آمــده از ایــن مطالعــه
میتــوان گفــت کــه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی
اثــرات ســودمندی بــر خودآگاهــی هیجانــی و مؤلفههــای باورهــای
فراشــناختی نوجوانــان دارای اختــال اضطــراب فراگیــر داشــته
و بــه عنــوان یکــی از روشهــای درمانــی کاربــردی میتــوان
بــر روی ایــن گــروه از افــراد بــه کار گرفــت .ایــن مطالعــه نیــز
دارای محدودیتهــای چنــدی بــود کــه در ادامــه مــورد بحــث و
بررســی قــرار میگیــرد .از جملــه محدودیتهــای مطالعــه حاضــر
میتــوان بــه محدودیــت در دسترســی بــه نمونــه و همــکاری
ضعیــف مراکــز همــکار اشــاره نمــود کــه همیــن مســئله موجــب
افزایــش زمــان پیــدا کــردن نمونــه ،انجــام فراینــد مداخلــه بــر
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ایــن گــروه از افــراد میتــوان از ایــن رویکــرد اســتفاده نمــود.

روی گــروه آزمایــش و ریــزش آزمودنیهــا گردیــد .همچنیــن بــه
دلیــل محــدود بــودن ابــزار انــدازهای بالخــص در انــدازه گیــری
خودآگاهــی هیجانــی و همچنیــن همــکاری ضعیــف آزمودنیهــا
در تکمیــل پرسشــنامهها امــکان انجــام پیگیــری بــرای بررســی
مانــدگاری تأثیــر مداخلــه فراهــم نگردیــد .همچنیــن بــه دلیــل
عــدم امــکان تعییــن شــیوههای تصادفــی نمونهگیــری و اســتفاده
از روش نمونهگیــری هدفمنــد میبایســت در تعمیــم یافتههــای
ایــن مطالعــه جنبــه احتیــاط را رعایــت نمــود .بــا در نظــر داشــتن
ایــن محدودیتهــا پیشــنهاد میگــردد کــه مطالعــات آینــده
ضمــن در نظــر داشــتن یافتههــای حاصــل از ایــن مطالعــه در
مطالعــات مشــابه آتــی از ابزارهــا و روشهــای مکمــل دیگــری

سپاسگزاری
ایــن پژوهــش بــا همــکاری و هماهنگــی جمعــی از درمانگــران،
روانشناســان بالینــی و مدیــران کلینیکهــای رواندرمانــی و
مشــاوره ســطح شــهر تهــران انجــام گردیــد و مالحظــات اخالقــی
آن توســط معاونــت پژوهشــی دانشــگاه شــهید بهشــتی تأییــد
شــده و دارای کــد تأییــد طــرح  IR.2650.2238میباشــد.
نویســندگان ایــن مقالــه از کلیــه شــرکت کننــدگان در پژوهــش
و خانوادههــای ایــن بزرگــواران و همچنیــن تمامــی مدیــران،
مشــاوره و درمانگرانــی کــه در زمینــه شناســایی افــراد مبتــا بــه

اختــال اضطــراب اجتماعــی و فراهــم ســاختن فضــای مصاحبــه و
درمــان همــکاری داشــتند صمیمانــه تشــکر و قدردانــی میکننــد.

اســتفاده کننــد .همچنیــن وجــود دورههــای پیگیــری برای بررســی
مانــدگاری تأثیــر مداخلــه نیــز از جملــه تضمیــن کنندههــای
مانــدگاری پژوهــش اســت .از جملــه پیشــنهادات کاربــردی ایــن
پژوهــش نیــز میتــوان بــه اســتفاده از شــناخت درمانــی مبتنــی
بــر ذهــن آگاهــی بــه عنــوان یکــی از مداخــات متناســب بــا افراد
مبتــا بــه اضطرابــی اشــاره نمــود ،از ایــن روی در تکمیــل فراینــد
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