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Abstract
Background & Objective: Generalized anxiety disorder (GAD) is an anxiety disorder characterized by excessive and unreasonable worries
about everyday event and activities. In general, anxiety disorder has a more chronic course than a panic attack, and can last for months. The
prevalence of anxiety disorders in women, in general, is twice that of men. The 12-month prevalence of generalized anxiety disorder in adolescent
and adult in the American public community is 9 percent and 9.2 percent respectively. The risk of developing a lifespan of 9.9% is estimated.
The main difference that can be seen in different categories of patients is the concern of the individual. Children and adolescent are more
concerned about school and sports issues, while older people are more concerned about family health and physical well-being, so it seems that
the content of an individual's concerns is appropriate to his or her age. The severity of the symptoms in younger adults is higher than in older
adults. The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance commitment therapy on rumination and well-being of
adolescent with generalized anxiety disorder. Rumination is defined in psychology as the necessary focus of one’s attention on the symptom and
cause of distress. And the consideration of its reasons and its results rather than focusing on its solution. The similar rumination is a concern,
with the difference that rumination focuses on bad feelings and past experiences, while worries about the potential for adverse events in the
future Acceptance commitment therapy is a form of counseling similar to cognitive-behavior therapy. It is an empirically-based psychological
intervention that uses acceptance and mindfulness strategies mixed in different ways. With commitment and behavior-change strategies, to
increase psychological flexibility. The approach was initially called comprehensive distancing. As begun in 1982 by Steven C. Hayes and was
first tested by Robert Zettle in 1985, but was built out into its modern form in the late 1980s. There are a variety of protocols for ACT, depending
on the target behavior or setting.
Methods: The method of this study is a quasi-experimental type with pre-test and post-test. That 40 male students with a generalized anxiety
disorder are selected randomly and are considered randomly and evenly in experimental and control groups. Treatment has been performed in
12 sessions through 1-hour session over three months on the experimental group. To collect data, researchers there have been used generalized
anxiety questionnaire (2006), psychological well-being questionnaire of Ryff (1980) and rumination questionnaire (Nollen Hoeksema, 1991).
Generalized anxiety questionnaire is easy to use the 7-item instrument, based on DSM-IV criteria, for identifying probable GAD cases. It has
excellent psychometric properties, is easy to administer and does not involve any burden for the patient or the clinician. Carol ryff develops ryff
psychological well-being. Carol Ryff has conceptualized psychological well-being as consisting of 6 dimensions: autonomy, environmental
mastery, personal growth, positive relations with others, purpose in life, self-acceptance. Nolen-Hoeksema of rumination questionnaire is a selfreport measure of rumination that has 22 items and excellent psychometric properties.
Results: The result shows that acceptance commitment therapy can increase psychological well -being and reduce rumination. The mean for
psychological well-being in the experimental group was 306.60 in pretest, and in post-test it was 348. While in the control group it was 326.75
in pre-test and 318.35 in post-test. Covariance analysis shows that there is a significant difference between two groups (P<0.05). Also, the result
shows that the mean of rumination in the experimental group was 60.60 in pretest and 41.15 in the posttest. While in the control group it was
47.10 in pretest and 47.55 in the posttest.
Conclusion: In acceptance and commitment therapy, participants are encouraged to improve their commitment to have a healthier, better life,
this also includes behavioral strategies when faced with negative thoughts and emotions. Therefore, acceptance and commitment therapy can
improve psychological well- being and reduce rumination, for this reason, the use of this treatment was recommend to psychologist and
counselors.
Keywords: Acceptance commitment therapy, Rumination, Psychological Well-being, Generalized anxiety disorder.
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چکیده

هدف :اختالل اضطراب فراگیر نوعی اختالل اضطرابی است که بهصورت نگرانی بیشازاندازه دربارٔه اتفاقات روزمره تعریف میشود .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی
اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و نشخوارفکری در نوجوانان مبتال به اضطراب فراگیر بود.

روشبررسی :طرح پژوهش حاضر آزمایشی پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعٔه آماری شامل تمامی نوجوانان دختر  1۳تا  1۵سالٔه شهر تهران در سال تحصیلی -۹۷

 ۹۶بود .نمونٔه مطالعه بهشیؤه غربالگری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .به اینصورت که از بین دانشآموزان ،آنهایی که در پرسشنامٔه اضطراب فراگیر (اسپیتزر)۲۰۰۶ ،

دارای نمرٔه باالتر از میانگین (باالتر از  )1۰بودند ۴۰ ،نفر بهطور تصادفی انتخاب گردیده و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند .آزمودنیهای گروه آزمایش بهمدت  1۲جلسه
آموزش دیدند .با استفاده از پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی (ریف )1۹۸۰ ،و نشخوارفکری (نالن و هوکسما )1۹۹1 ،پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد .دادهها در سطح

آمارتوصیفی (میانگین و انحرافمعیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) توسط نرمافزار  SPSS-21تجزیهوتحلیل شدند.

یافتهها :نتایج حاصل از دادهها نشان داد که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد باعث کاهش نشخوارفکری (پسآزمون گروه آزمایش ۴1٫1۵±1۷٫1۵ :و گواه ۸٫۶1±۴۷٫۵۵:و

 )p=۰٫۰۰۳میشود و همچنین میزان بهزیستی روانشناختی را در نوجوانان مبتال به اضطراب فراگیر افزایش میدهد (پسآزمون گروه آزمایش ۳۴۸±1۵٫۵1و گواه
 1۳٫۹۷±۳1۸٫۳۵و .)p<۰٫۰۰1

نتیجهگیری :باتوجه به اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر کاهش نشخوارفکری و افزایش بهزیستی روانشناختی استفاده از این درمان به متخصصین در این حوزه توصیه
میگردد.
کلیدواژهها :درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،بهزیستی روانشناختی ،نشخوارفکری ،اضطراب فراگیر.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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جال۳

۱

مقدمه

اثرات نامطلوب اختالالت روانی ا قدام ن مای ند .افراد مبتال به اختالل
اضااااطراب فراگیر بااهطور مااداوم از نگرانی ،دلهره و تر

اختالالت ا ضطرابی از اختاللهای روانپز شکی ب سیار شایع ه ستند و

میبرند که در موقع یت های مختلف رخ میدهد ،بنابراین بهزیسااااتی

هر ساااله میلیونها نفر را در دنیا دچار مشااکل میسااازند .این اختالل،

روانشناختی این افراد مختل میشود (.)۸

نوعی اختالل اضاااطرابی اسااات که بهصاااورت نگرانی بیش از اندازه و

در پژوهشهای اخیر ،درمان شاااناختی-رفتاری سااانتی ،بهعنوان خط

نامعقول دربارٔه اتفاقات و فعالیتهای روزمره تعریف میشااااود (.)1

اول مداخالت روانی-اجتماعی برای درمان اختالالت اضااااطرابی در

در پژوهش ای نشااان دادند که نشااخوارفکری ،سااازههای شااناختی بههم
پیوسااتهای اساات که بر عالئم افسااردگی و اضااطراب تأثیر میگذارد و

«اسااتاندارد طالیی» برای درمان اضااطراب در بزرگساااالن درنظرگرفته
شده است ؛ اما در میان کودکان اثربخشی آن برای برخی از اختالالت

بهطورکلی نشااخوارفکری مجموعهای از افکار منفعالنه اساات که جنبٔه

اضااطرابی مشااخ

تکراری دارد و مانع حلمسئلٔه سازگارانه شده و به افزایش عاطفٔه منفی
میان جا مد؛ ب نابراین این نوع تفکر در برخی اختالالت هی جانی نظیر

اختالل اضطراب اجتماعی) و اختالل اضطراب فراگیر به درمان سنتی

اجباری و اضااطراب فراگیر مشاااهده میشااود ( .)۳به عقیدٔه

پاس ا ندادند ( )۹،1۰یا نشااانههای باقیمانده و نق

موریس نشاااخوارفکری یکی از ویژگیهای عمدٔه اختالالت اضاااطرابی

هسااااتیم که آنها را میتوان تحت عنوان کلی مدلهای مبتنیبر پذیرش

منفی و عالئم افساااردگی ،تفکر جهتدار منفی ،حلمسااائلٔه ضاااعیف،

نام ید .مانند درمان مبتنیبر ذهنآگاهی ،2درمان فراشااااناختی و درمان

انگیزش آساااا یبد یده و بازداری رفتارهای مثبت ،تمرکز آساااا یبد یدٔه

پذیرش و تعهد .3در این درمان ها به جای تغییر شااااناخت ها سااااعی

افزایش استر  ،اشاره کرد (.)۳

میشود تا ارتباط روانشناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد.

تمامی این موارد باعث کاهش بهزی ستی روان شناختی در افراد مبتال به

درمان پذیرش و تعهد از جمله در مان هایی ساااات که اخیراً در مرکز

اختالل اضااطراب فراگیر 1میشااود .بهزیسااتی روانشااناختی بهعنوان

توجه جدی پژوهشگران قرار گرفته است (.)1۲

رشااد یافتگی اسااتعدادهای واقعی هر فرد تعریف شااده و دارای شااش

اسااااا

مؤلفه شامل :زندگی هدفمند ،رابطٔه مثبت با دیگران ،ر شد شخ صی،

به دامهایی میاندازند که موجب رنجش خاطر ما می شوند ،این درمان

خودتعیینگری ،استقالل و ارزیابی خود با معیارهای

ظرفیت آن و احسا

اجتناب از درد و استر

رشد مداوم و

اتفاق میافتد که افکار و هیجانات منفی اثر مفرط و نامناسب بر رفتار

زندگی بهمعنای داشااااتن هدف و جهتگیری در زندگی و دنبالکردن

میگذارند .هدف این درمان «انعطافپذیری روان شناختی» ا ست یعنی

شااایسااتگی و

توانایی تما

توانایی در مدیریت محیط پیچیدٔه اطراف اساااات ( .)۷روابط مثبت با

هدف اصاالی این درمان ایجاد انعطافپذیری روانی اساات؛ یعنی ایجاد

همدلی اساااات ،پذیرش خود بهمعنای داشااااتن نگرش مثبت به خود و

توانایی انتخاب عملی در بین گزینههای مختلف که متناساابتر باشااد،

پذیرفتن جوانب متفاوت خود اساااات ( .)۸بهزیسااااتی بهمعنای تالش

نه اینکه صاااارفاً جهت اجتناب از افکار ،احساااااسااااات ،خاطرهها یا

جهت ارتقااااا است که در تحقاااا استعدادها و تواناییهای فرد است.

تمایالت آشاااافتهساااااز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شااااود .در

بهطورکلی بهزیسااااتی روانشااااناختی را میتوان بهعنوان ارز یابی های

پژوهشاااای با عنوان تغییر تعامل والدین و فرزندان مشااااکلساااااز در

شناختی و مؤثر زندگی تعریف کرد .این ارزیابی عالوه بر قضاوتهای

اختالالت اضااااطرابی کودک ،و عدٔه در مان مبتنیبر پذیرش و تع هد،

شناختی ،شامل واکنشهای هیجانی به وقایع و ر ضایت از زندگی نیز

معتقدند که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد موجب کاهش اختالالت

میشااااود؛ ازاینرو بهزیسااااتی مفهومی کلی اساااات که شااااامل تجربٔه

ا ضطراب فراگیر میگردد ( .)1۴در پژوه شی دیگر دریافتند که درمان

هیجانهای خوشااااایند ،سااااطوح پایین خُل منفی و رضااااایت باال از

مبتنیبر پااذیرش و تعهااد همراه بااا فنون روی اارویی بر کاااهش ابعاااد

زندگی اساات .پژوهشاای نشااان داده اساات که اضااطراب از بهزیسااتی

ح سا سیت ا ضطرابی و ن شانههای اختالل ا ضطراب فراگیر در بیماران

روان شناختی میکاهد ( .)۸همچنین در پژوه شی دیگر ن شان داده شد

مبتال به این اختالل مؤثر اساات ( .)1۵هیدن و همکاران در پژوهشاای

که بین بهزیسااتی روانشااناختی و اختالل اضااطراب فراگیر همبسااتگی

به این نتیجه رساااایدند که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد باعث کاهش

نتایج چنین

عالئم اجتناااب ،اضااااطراب و افسااااردگی میگردد ( .)1۶در زمیناأه

پژوهشهایی به گساااترش روشهای بالینی مناساااب برای بهبود روابط

اثربخشاای درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر بهزیسااتی روانشااناختی و

عاطفی و پرورش م هارت های مدیر یت هی جا نات بهمنظور مدیر یت
Generalized anxiety disorder
Mindfulness_based Cognitive

کاملتر با لحظٔه حال بهعنوان انساااان هشااایار یا تغییر و

حفظ آن مشروط بر اینکه در خدمت اهداف ارزشمند باشد (.)1۳

دیگران بهمعنای داشااتن روابط گرم ،رضااایتبخش و توأم با اطمینان و

منفی وجود دارد ( .)۶روانشاااناساااان میتوانند براساااا

را مشکل اصلی بیماران میداند که به ناتوانی

و کاهش رضاااایت از زندگی میانجامد .طب این نظریه اجتناب زمانی

کارآمدی و دانایی روزافزون است .هدفمندی در

آنها اساات ( .)۶تساالط بر محیط نیز بهمعنای احسااا

این درمان نظریٔه نظام ارتباطی 4اساااات ،براسااااا

این نظریه

بس ایاری از روشهایی که برای حل مشااکالتمان اسااتفاده میکنیم ما را

پذیرش خود ،خودمختاری و تسلط بر محیط است ( .)۵خودمختاری
شخصی است و رشد شخصی بهمعنای داشتن احسا

زیادی در پایان

درمان نشاااان دادند ( .)11امروزه با نسااال ساااوم این درمانها مواجه

اسااات ( .)۴از ویژگیهای مرتبط با نشاااخوارفکری میتوان به :عاطفٔه

بهمعنای احسا

نشااده و در میان افراد دیگر هم متغیر بوده اساات.

عالوهبراین تحقیقات نشااااان دادهاند که بساااایاری از بزرگساااااالن با

1

Acceptance and commitment therapy
Relational Frame Theory

2

۲

3
4
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بزرگساااالن شااناخته شااده اساات .درمان شااناختی-رفتاری ساانتی یک

ساااابب تشااااد ید و تداوم اختالل اضااااطراب فراگیر میشااااوند (.)۲

وسااوا

مبهم رنج

محققین یا فت نشاااااد؛ ا ما پژوهش های رویز و آینزورث حاکی از

روز ها و تقری باً هر روز از  ۰تا  ۳نمره گذاری میشااااو ند .گسااااترٔه

اثربخشاااای این درمان در کاهش نشااااخوارفکری و نگرانی ها و افکار

نمره ٔمقیا

از  ۰تا  ۲1است .در آخر پرسشنامه سؤالِ  ۸ارائه میشود

تکراری بود ( )1۷،1۸و پژوهشهای اسپاتوال ( )1۹و برزگری ()۲۰

که به این نکته میپردازد که هر یک از مشکالت مطرحشده در  ۷سؤال

نیز نشااااان داد این درمان باعث افزایش بهزیسااااتی روانشااااناختی در

اول تا چه اندازه در انجام کار ،امور مربوط به خانه یا ارتباط فرد با

بیماران مبتال به عروق کرونری قلب و افراد مبتال به صرع میشود.

دیگران مشاااا کل ای جاد کرده اساااات گزی نه های انتخابی عبارتند از

با توجه به میزان شیوع باالی اختالالت اضطرابی ،اثری که این اختالل

بههیچوجه ،تا حدی ،زیاد ،خیلی زیاد .نقاط برش برای پرسااااشاااانامه

در ز ندگی و آی ندٔه نوجوانان از خود به جای میگذارد ،همچنین نقش

عبارتند از ( ۵خفیف)( 1۰ ،متوسااااط)( 1۵ ،شاااادید) .اسااااپیتزر و

نشخوارفکری و بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی و سیر درمان

همکاران اعتبار سازٔه مقیا

افراد مبتال به این اختالل و نیز کمبود پیشینٔه پژوهشی دربارٔه اثربخشی

نهایی  GAD-7و مقیا های کاارکردی فارم کوتاه۲۰سؤالی زمینهیابی

درمااان مبتنیبر پااذیرش و تعهااد بر بهزیسااااتی روانشااااناااختی و

سااااالمت عمااااومی ( )SF-20بررسی کرد .ضریب آلفااااای کرونباااااخ

نشااااخوارفکری نوجوانان مبتال به اضااااطراب فراگیر این مطالعه انجام

مقیاااااا

 ۰٫۹۲ذکااااار شده که حاکی از همسانی درونی فوقالعااااااده

شد .هدف از انجام این مطالعه ،سنجش تأثیر درمان مبتنیبر پذیرش و

 GAD-7در نمونٔه خارجی اس ات و ض اریب ب اازآزم اایی آن ب اهفاصلٔه

تعهد بر نشاااخوارفکری و بهزیساااتی روانشاااناختی نوجوانان مبتال به

دو هفته ۰٫۸۳ ،به دست آم اد ک اه بی اانگر پای اایی خوب مقیا

است

اضطراب فراگیر بود

(به نقل از  .)۲1در نمونٔه ایرانی نیز نائینیان و همکاران نشان دادند که

2

ضاااارایب بازآزمایی با فاصااااله دو هفته  ۰٫۴۸اساااات .همچنین برای

روش بررسی

بررسی اعتبار همگرای آزمون ،همبستگی آزمون بازآزمون حالت صفت

پژوهش حاضاااار از لحاظ هدف از نوع تحقی قات کاربردی و با طرح

اسپیلبرگر و خردهمقیا

آزمااایشاااای بااا پیشآزمون-پسآزمون و گروه گواه بود .این مطااالعااه

اضطراب  1۲مادهای از چکلیست نشانههای

بالینی ( )SCL-90-Rمحاسبه شد .ضریب همبستگی بین  GAD-7و

اثربخشی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد را بر نشخوارفکری و بهزیستی

خردهمقیا های عملکرد ج سمانی ،ایفای نقش ج سمانی ،سرزندگی،

روان شناختی در دختران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بررسی کرد.

ایفای نقش هیجانی ،سالمت روانی و تغییر سالمت به ترتیب -۰٫۳۳

جامعٔه آماری این پژوهش شااااامل تمامی دانشآموزان دختر  1۳تا 1۵

 -۰٫۲۸ ،-۰٫۳۰ ،۰٫۳۶ ،و  ۰٫۳۷بود (.)۲1

سالٔه شهر تهران در سال تحصیلی  ۹۶-۹۷بود .نمونٔه مطالعه به شیؤه

پرسااشاانامٔه نشااخوارفکری:این پرسااشاانامه را نالن-هوکسااما و مورو

غربالگری بهصااااورت تصااااادفی چندمرحلهای ،انتخاب شاااادند ،به

درسااااال برای ارزیابی نشااااخوارفکری ساااااختهاند و  ۲۲ماده دارد که

اینصاورت که از بین دانشآموزان آنهایی که در پرساشانامٔه اضاطراب

ماده های آن روی یک مق یا

فراگیر دارای نمرٔه بااالتر از میاانگین (بااالتر از  )1۰بودناد ۴۰ ،نفر

چ هار در جهای لیکرت از ( 1تقری ب ًا

هرگز) تا ( ۴تقری باً همیشااااه) نمرهگذاری میشااااود .نمرٔه کل از جمع

بهطور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند.

نمرات همٔه ماده ها محاساااابه میگردد .پاپاجورجیو و ولز پا یایی این

معیار ورود به مطالعه داشتن نمرٔه باالتر از  1۰در پرسشنامٔه اضطراب

مق یا

فراگیر ،رضاااایت برای شااارکت در مطالعه ،نداشاااتن درمان همزمان با

را با اساااات فاده از آل فای کرون باخ بین  ۰٫۸۸تا  ۰٫۹۲گزارش

کردهاند که بیانگر روایی و پایایی باالی این مقیا

مداخله و شاارایط خروج عدم شاارکت منظم در کال های آموزشاای،

اسااات ( .)۵فرنام

و هم کاران نیز در پژوهش خود آل فای کرون باخ این مق یا

عدم انجام تکالیف منزل ،عدم تکمیل پرسشنامهها بود.

را ۰٫۹۰

گزارش نمودهاند (.)۲

پس از انتخاب آزمودنیها ،در یک جلسااااه ضاااامن توضاااایح اهداف

مقیا

مطالعه ،آزمودنیها با پر س شنامههای ن شخوارفکری (نالن و هوک سما،

بهزیساااتی روانشاااناختی ریف :این پرساااشااانامه توساااط ریف

طراحی شد .فرم اصلی دارای  1۲1سؤال بوده که در بررسیهای بعدی

 )1۹۹1و بهزیساااتی روانشاااناختی (ریف )1۹۸۸ ،ارزیابی شااادند و

فرمهای کوتاهتر  ۵۸ ،۸۴و  1۸سااااؤالی آن نیز طراحی شااااده اساااات.

نمرٔه هریاک از آزمودنی ها بهعنوان نمرات پیشآزمون در نظر گرفتاه

مقیا

شاااد .آزمودنیهای گروه آزمایش  1۲جلسااأه یکسااااعته تحت درمان

بهزی ستی روان شناختی دارای شش خردهمقیا

پذیرش خود،

رابطٔه مثبت با دیگران ،خودمختاری ،زندگی هدفمند ،رشد شخصی و

مبتنیبر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و پس از اتمام جلسااااات از هر دو

تساالط بر محیط اساات .در فرم  ۸۴سااؤالی هر عامل دارای  1۴سااؤال

گروه پسآزمون بااه عماال آمااد .پس از جمعآوری دادههااا ،بااهمنظور

اسااات وضاااریب پایایی این ابزار بهوسااایلٔه ریف و کیس بین  ۰٫۸۳تا

تجز یهوتحل یل آن ها ،از آمار توصاااایفی (م یانگین و انحراف مع یار) و

 ۰٫۹1گزارش شااااده اساااات و روایی این مق یا

آمار ا ستنباطی (آزمون تجزیهوتحلیل کوواریانس) ا ستفاده شد .دادهها

به روش باز آزمایی

 ۰٫۸۵بدسااات آمده اسااات ( .)۷در ایران نیز میکائیلی ضاااریب پایایی

تو سط نرمافزار  SPSS21در سطح  ۹۵در صد اطمینان تحلیل شدند.

درونی (آلفای کرونباخ) این آزمون را برای تمام مؤلفهها بیش از ۰٫۷۰

اسااااتفاده از آزمون تحل یل کووار یانس بهمنظور تعد یل اثر پیشآزمون

گزارش نموده که بر این اسا

بود.
-مق یا

را از طری تحلیل کوواریانس بین مقیا

ابزار مناسبی است .عالوهبراین بررسی

روایی سااازٔه ابزار فوق از طری تحلیل عاملی تأییدی نشااان داد ،مدل

کو تاه اختالل اضااااطراب فراگیر ( :)GAD-7این مق یا

ششعاملی پیشنهادی سازندگان در قیا

توسط اسپیتزر و همکاران تهیه شده و دارای  ۷سؤال است که هر یک

با مدلهای یک و سه عاملی

برازش بهتری داشته و در این نمونه نیز تأییدشده است (.)۲۲

از ساااؤاالت به بررسااای مشاااکالت روانی آزمودنی در  ۲هفتٔه گذشاااته

۳
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ن شخوارفکری در نوجوانان مبتال به ا ضطراب فراگیر پژوه شی تو سط

میپردازد .گزی نه ها بهصااااورت هیچ و قت ،چ ندروز ،بیش از نیمی از

رویکرد اسااتیونهایز اساات که

همانطور که قبالً بیان شد مداخله در این درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد

اسااتفادهشااده در این پژوهش براسااا

بود که آزمودنیها در  1۲جلسااأه یکسااااعته بهصاااورت گروهی تحت

سااااویین آن را برای کودکان و نوجوانان طراحی کرده اسااااات (.)11

درمان قرار گرفتند .این شاااایوه نوعی رواندرمانی اساااات که مبتنیبر

خالصٔه جلسات در جدول 1آمده است:

اصااااول پذیرش مشاااا کل و تعهد به انجام اهداف اساااات .پروت کل
جدول .1خالصٔه جلسات مربوط به درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد
پیشجلسه

برقراری رابطٔه مناسب و ایجاد اعتماد ،آشنایی اولیه با دانشآموزان و پرکردن پرسشنامهها و اجرای پیشآزمون

جلسٔه اول

تواف آگاهانه و موافقت دربارٔه اهداف اولیه درمان و تعداد جلسات ،معرفی درمان پذیرش و تعهد ،اهداف و محورهای اصلی
آن ،تعیین قوانین حاکم

جلسٔه دوم

مرور جلسٔه قبل و دریافت بازخورد از دانشآموزان .شفاف کردن اهداف هیجان واهداف شخ

مرده برای دانشآموزان و

همسو کردن اهداف با ارزشها از طری تمثیل سؤال عصای جادویی ،انجام تمرین ده تنفس توجه آگاهی.
جلسٔه سوم

مرور جلسات قبل و دریافت بازخورد از دانشآموزان ،توضیح مثلث شناختیفکر ،احسا

و رفتار .تمرین ناامیدی خالقانه از

طری سه پرسش و تمرین تنفس  ۳ثانیه ای ،ارائٔه تکلیف خانگی.
جلسٔه چهارم

مرور جلسات قبل و دریافت بازخورد ،معرفی همجوشیزدایی از طری نوشتن خودگوییهای منفی بر روی کارتهایی که به
دانشآموزان داده شد و استفاده از تمثیلها و به چالشکشیدن آنها برای ایجاد همجوشی .ارائٔه تکلیف خانگی.

جلسٔه پنجم

ادامٔه تمرینات برای رسیدن به همجوشی زدایی جهت فاصله گرفتن از فکر یا احسا  .تمرین تکرا تیتچنری و استفاده از
تکنیکهای مراقبه مانندانجام برگ تکلیف در رودخانه

جلسٔه ششم

آ گاهی از پذیرش ،برای اجازه دادن به افکار و احساساتمان همانطور که هستند ،باشند .معرفی هیجانها ( ۹هیجان اصلی در
انسان) ،انجام تمرین توجه آگاهی که شامل هشت تکنیک است( :مشاهده ،نفس کشیدن ،بسطدادن ،اجازه دادن ،عینیسازی،
عادیسازی ،نشان دادن خوددلسوزی و بسط آگاهی).

جلسٔه هفتم

مرور جلسٔه قبل و انجام تمرین تماشای افکار ،استفاده از تمثیل دیوها در قای .

جلسٔه هشتم

مرور جلسات قبل و دریافت بازخورد ،انجام تمرین تنفس توجه آگاهانه ،آموزش راهبرد کنارآمدن با مشکالت از طری )1 :
مهربان بودن با خود؛ )۲لنگر انداختن؛  )۳موضع گرفتن؛  )۴یافتن گنج.

جلسٔه نهم

مرور جلسٔه قبل ،انجام تمرین (دستی دلسوز) برای راهبرد مهربان بودن با خود ،ادامٔه تمرینات برای راهبردهای کنار آمدن با
مشکالت (رهایش کن و لنگرها را بیاندازید) ،انجام تمرین ذهنآگاهی .ارائه تکلیف (ارائه فهرست ارزشها)

جلسٔه دهم

شفافسازی ارزشها و هدفها از طری استعارهها (قطب نما و دو بچه در ماشین) ،تمرین ذهنآگاهی.

جلسٔه یازدهم

ادامٔه بحث پیرامون شفاف سازی ارزشها ،تمرین جشن تولد  ۸۰سالگی ،بحث پیرامون فهرست ارزشها ،اجرای تمرین ذهن
آ گاهی و تنفس آگاهانه؛

جلسٔه دوازهم

استفاده از ارزشها برای تعیین اهداف و شکستن اهداف به اعمال خاص .اقدام به عمل ،از طری برداشتن گامهای کوچک،
تعیین هدفهای مبتنیبر ارزشها ،استفاده از استعاره (دوچرخه قراضه) ،اجرای پسآزمون.

۳

یافتهها

تعداد شرکتکنندگان در این پژوهش  ۴۰نوجوان دختر مبتال به

روانشناختی ( F= ۴۵1٫۸و  )P= ۰٫۲۶۲باالتر از  ۰٫۰۵است؛ بنابراین

اضطراب فراگیر بود که در فاصلٔه سنی1۳تا  1۵سال قرار داشتند.

فرض همگنی واریانسها برقرار بود .نتایج آزمون کولموگروف

میانگین سنی برای گروه ازمایش 1۳٫۵سال و برای گروه گواه  1۴بود.

اسمیرنف جهت بررسی نرمالبودن توزیع نمرات نیز نشان داد که

اطالعات توصیفی مربوط به نمرات پیشآزمون و پسآزمون بههمراه

مقدار Pبرای متغیر نشخوارفکری ( ،)P=۰٫۲۰۸برای متغیر بهزیستی

نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  ۲آمده است .الزم به ذکر است قبل

روانشناختی ( )P=۰٫۲۰۹نیز باالتر از  ۰٫۰۵است که فرض نرمال
بودن توزیع نمرات نیز برقرار شد.

از انجام تحلیل کوواریانس پیشفرضهای مربوط به این آزمون مانند
همگنی واریانسها و طبیعی بودن توزیع نمرات انجام گردید و مالحظه
شد همٔه پیشفرضها برقرار است .برای بررسی همگنی واریانسها از
أزمون لوین استفاده شد که مالحظه گردید مقدار پی برای متغیر
نشخوارفکری ( F= ۴۶۴٫1و ،)P= ۰٫۷1۸متغیر بهزیستی

۴
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جلسات

محتوا

جدول  .۲اطالعات توصیفی مربوط به نمرٔه کل بهزیستی روانشناختی و نشخوارفکری در گروه آزمایش و گواه به همراه نتایج تحلیل
کوواریانس
پیشآزمون

حیطه
بهزیستی روانشناختی

پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۳۰۶٫۶۰

1۶٫۸۹

۳۴۸

۵1٫1۵

گواه

۳۲۶٫۷۵

1۷٫۸۳

۳1۸٫۳۵

1۳٫۹۷

آزمایش

۶۰٫۶۰

1۲٫۸۷

۴1٫1۵

1۵٫1۷

گواه

۴۷٫1۰

1۳٫1۲

۴۷٫۵۵

۸٫۶1

مقدارF

مقدارP

توان آزمون

۴۳٫۰۶

>۰٫۰۰1

۰٫۵۹۳

1۰٫۰۲

۰٫۰۰۳

۰٫۰۳۰

همانطور که در جدول ۲مشاهده میشود نتایج تحلیل کوواریانس با

(.)p=۰٫۰۰۳

تعدیل اثر پیشآزمون نشان داد که بین گروه آزمایش که مداخلٔه مبتنیبر

نتایج مربوط به خردهمقیا های بهزیستی روانشناختی نیز در جدول

پذیرش و تعهد را دریافت کرده بودند و گروه گواه که هیچنوع مداخلهای

 ۳ارائه شده و همانطور که این جدول نشان میدهد ،درمان مبتنیبر

دریافت نکرده بودند در میانگین بهزیستی روانشناختی تفاوت معنادار

پذیرش و تعهد بر همٔه مؤلفههای بهزیستی روانشناختی به جز
مربوط به رشد فردی تأثیر دارد .در واقع درمان مبتنیبر

وجود دارد ( .)p>۰٫۰۰1یعنی درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد باعث

خردهمقیا

بهبود بهزیستی روانشاختی در نوجوانان مبتال به اضطراب فراگیر

پذیرش و تعهد موجب افزایش پذیرش خود ،تسلط بر محیط ،بهبود

میگردد .همچنین نتایج نشان میدهد این درمان باعث کاهش

روابط اجتماعی ،هدفمندی بیشتر و رشد خودمختاری میگردد.

نشخوارفکری در نوجوانان مبتال به اضطراب فراگیر نیز میشود
جدول .۳اطالعات توصیفی مربوط به خردهمقیا های بهزیستی روانشناختی درگروه آزمایش و گواه به همراه نتایج تحلیل کوواریانس
خردهمقیا

بهزیستی روانشناختی
پذیرش خود
تسلط بر محیط
روابط اجتماعی
هدفمندی
رشد فردی
خودمختاری
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گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

ازمایش

۵1٫۳۰

۵٫۸1

۵۸٫۵۰

۴٫۳۲

گواه

۵۴٫۴۰

۵٫۲۲

۵۳٫۲۵

۴٫۴۴

آزمایش

۵۵

۷٫1۰

۶۲٫۳۰

۶٫۵۰

گواه

۵۴٫۷۰

1۰٫۴۲

۵۲٫۲۰

۵٫۴۲

آزمایش

۵1٫۲۵

۶٫۵۰

۶۰٫۳۰

۶٫۸۷

گواه

۵۶٫۲۰

1۰٫۹۸

۵۵

۵٫۰۴

آزمایش

۴۸٫1۰

۶٫۳۶

۵۴٫۸۰

۴٫۴۳

گواه

۵۶٫۶۵

۷٫۸1

۵۴٫۴۰

۶٫۷۵

آزمایش

۴۷٫۷۵

۶٫۵۶

۵۷٫۵۰

۷٫۴۵

گواه

۵۶٫1۵

۶٫۳۲

۵۴٫۶۰

۵٫۷۶

آزمایش

۵۰٫۴۵

۵٫۶۷

۵۳٫۲۰

۴٫۶۷

گواه

۴۸٫۶۰

۹٫۶۵

۴۸٫۶۵

۳٫۵۴

مقدارF

مقدارP

1۴٫1۹۴

>۰٫۰۰1

۳۲٫۴1۶

>۰٫۰۰1

۶٫۲۳۶

۰٫۰1۷

1۰٫۴۷1

۰٫۰۳۵

۳٫۷۸

۰٫۰۷۳

1۰٫۳۵

۰٫۰۴۴

گروه هم درمان مبتنیبر پذیرش و هم درمان مبتنیبر توجه افکار منفی

بحث

کمتری را در مقایسه با گروه گواه تجربه کردند (.)1۸

نتایج پژوهش حاضااار نشاااان داد که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر

در تبیین نتایج حاضااار میتوان گفت نالن هوکساااما نشاااخوارفکری را

میزان نشخوارفکری نوجوانان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر اثرگذار

بهعنوان تفکر تکراری و منفعالنه در رابطه با علل ،عواقب و معنای

اساات و باعث کاهش این خص ایصااه در آنان میشااود .در راسااتای این

یک هدف خارج از دسااااتر

یافته پژوهش حاضاار ،رویز و همکاران در پژوهشاای اثربخشاای درمان

تعریف کرده اساااات ( .)۳افراد مبتال به

اختالل اضااطراب فراگیر دربارٔه مشااکالت آینده سااخت فکر میکنند.

مبتنیبر پذیرش و تعهد را بر کاهش افکار منفی تکراری ( که شااااامل

این درحالی اساااات که آن ها تحمل فرای ند ای جاد تصااااورات مرتبط با

نگرانی و نشخوارفکری است) پرداختند .نتایج نشان داد که این روش

تهدید را ندارند؛ چون این تصااورات عواطف منفی و فعالیت دسااتگاه

درمااانی باااعااث کاااهش این افکااار منفی و مؤلفااههااای آن (نگرانی و

خودمختار را برمیانگیزد .به عبارت دیگر آن ها از همٔه عواطف منفی

نشخوارفکری) می شود ( .)1۷همچنین محققین در پژوهشی دیگر به

مرتبط بااا خطر اجتناااب میکننااد .در نتیجااه آنهااا بااا اجتناااب از

بررسی تأثیرات دو روش درمان مبتنیبر پذیرش و درمان مبتنیبر توجه

ناخوشاااایندی عواطف و تصاااورات منفی ،هیچگاه قادر نخواهند بود

بر افکار و اعمال نگرانی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد هر دو

۵
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نشخوارفکری

مقایسٔه پسآزمون

اجتناب ،از مواجهٔه فرد با شاارایط ترسااناک جلوگیری میکند و او را از

ا هداف و ارزش ها تالش ک ند .در واقع ا یدٔه زیرب نایی در مان مبتنیبر

انطباق و حلمسااائلٔه واقعی بازمیدارد .)1( .همانطور که بیان شاااد اثر

پذیرش و تعهد ای ان است که آنچه را از تسلط و ارادٔه ماا خاارج اسات

بخشاای درمان مبتنیبر تعهد و پذیرش را میتوان بهواسااطٔه فرایندهای

بپاذیریم ونیروی خود را به جای صرف در مسیری که به تغییاری مثبت

حاکم بر آن تبیین کرد؛ بنابراین مؤلفٔه تما یل و پذیرش ،این امکان را

و سااازنده منتهی نمیشااود ،به سااوی آنچه که برای زنااااااادگی ارزش و

برای فرد فراهم میآورد تا تجربیات درونی ناخوشاااایند را بدون تالش

اهمی ات دارد ،هادایت کنایم و بنابر این از این طری بر بهزیستی ذهنی

برای کنترل آنها بپذیرد و انجام این کار باعث می شود که آن تجربیات

تأثیر میگذارد.

کمتر تهدیدکننده به نظر برسااد و آن تأثیر کمتری بر زندگی فرد داشااته

همچنین فرای ند ت ما

باشااد .این مهارت به فرد کمک میکند تا بتواند با آگاهی توجه خود را

اکنون ،با گشاااودگی ،عالقه ،پذیرش و آگاهی کامل؛ و درگیری کامل و
بدون قضاااااوت با

با لح ظٔه اکنون در  ACTیعنی تجر بٔه این جا و

به آنچه که مفیدتر اسااات معطوف کند ( )1۷و لذا فرد را یاری میدهد

با تمرکز با هر آنچه انجام میشااااود ACT .تما

که افکار و سو سهبرانگیز را از ذهن عبور دهد و در جهت هدفی واالتر

حوادث روانی و محیطی ه مانطور که آن ها ات فاق میاف تد را ترویج

ذهن خویش را هدایت کند .همچنین تمرین فرونشاااانی فکر در درمان

میکند .هدف این است که درمانجویان جهان را بهطور مستقیم تجربه

مبتنیبر پذیرش و تعهد که خاصااااه برای افرادی اساااات که مبتال به

کننااد بااهطوری کااه رفتااار آنهااا انعطااافپااذیرتر شااااود و در نتیجااه

نشخوارفکری هستند ،به درمانجویان کمک میکند تا با نشخوارفکری

فعالیتهای بی شتری را برای سازگاری با ارزشها در آنها فراهم گردد

یا شاااناختوارههای مزاحم دساااتوپنجه نرم کنند و بتوانند آنها را از

( .)1۳این فراینااد موجااب تساااالط فرد بر محیط میشااااود .مؤلفاأه

ذهن خود بیرون کنند (.)۲۳

خودمختاری بهزی ستی روانی به احسا

نتایج پژوهش حاضااار نشاااان داد که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر

از هنجارها اطالق میگردد؛ بنابراین فردی که براسااااا

میزان بهزیسااااتی روانی نوجوا نان مبتال به اختالل اضااااطراب فراگیر

در زندگی تصمیم بگیرد ،خودمختار است و توانایی مقابله با فشارهای

اثرگذار ا ست و باعث افزایش این خ صی صه در آنان می شود .همرا ستا

روانی را دارد ( .)۷خودمختاااری از طری پااذیرش تحاات تااأثیر قرار

با یافتٔه حاضااار اساااپاتوال و همکاران در پژوهشااای با هدف بررسااای

میگیرد .وقتی فرد یاد میگیرد افکار و احساااااسااااات خود را جدای از

اثربخشااای درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر بهزیساااتی روانشاااناختی

وجود واقعی خود بپااذیرد و و بااا آنهااا آمیختااه نشااااود ،خود را از

بیماران کرونری قلب دریافتند که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد باعث

تجربیاتش جدا ببیند ،موجب میشااااود تا به آن افکار و احساااااسااااات

بهبود بهزیسااتی روانشااناختی مبتالیان میشااود ( .)1۹همچنین نتایج

وابسته نباشد و بهصورت مستقل و خودمختار به تصمیمگیری بپردازد.

پژوهش برزگری نشااااالن داد که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد باعث

از جملااه محاادودیااتهااای ا ین پژوهش اسااااتفاااده از ابزارهااای

افزایش بهزیسااااتی روانشااااناختی در بیماران مبتال به صاااارع میگردد

خودگزارشدهی و همچنین نبود دورٔه پیگیری بود؛ لذا به پژوهشااگران

(.)۲۰

توصاااا یه میشااااود در پژوهش های بعدی از مصاااااحبٔه بالینی بهجای

بهزیسااااتی روانشااااناختی بهمعنای تالش برای کمال در جهت تحق

پرسااشاانامه اسااتفاده کرده و تداوم اثرات این درمان را پس از گذشاات

تواناییهای بالقوه واقعی فرد اساات .ریف و همکاران بیش از هر چیز

زمان ،بررساااای کنند .همچنین توصاااایه میگردد اثربخشاااای این درمان

تالش کردهاند بر اساااا

مبانی فلسااافی مالکهای بهزیساااتی روانی را

استقالل ،خودکفایی و آزادی
باورهای خود

دربارٔه سایر اختالالت دوران کودکی و نوجوانی نیز بررسی شود.

تعیین و دساااا تهب ندی کن ند .این مؤل فه ها ع بارت ند از :راب طٔه مث بت با

۵

دیگران ،رشاااد شاااخصااای در زندگی ،خودمختاری ،تسااالط بر محیط،

نتیجهگیری

همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد ،درمان مبتنیبر پذیرش و

هدفمندی در زندگی و پذیرش خود ( .)۷مؤلفٔه پذیرش خود بهزی ستی

تعهد موجب افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش نشخوارفکری در

روانی یعنی داشااااتن نگرش مثبت به خود و پذیرش زندگی گذشااااتٔه

نوجوانان مبتال به اضطراب فراگیر میشود .باتوجه به نقشی که بهزیستی

خویش .درمااان مبتنیبر پااذیرش و تعهااد بااه فرد یاااد میدهااد کااه

روانشناختی و نشخوارفکری در کیفیت زندگی و همچنین سیر درمان

احساسات و افکار خویش را در این مرحله بدون اجتناب و قضاوت و

این افراد دارد ،استفاده از این درمان به متخصصین در این حوزه توصیه

تالش برای تغییر آنها بپذیرد و مهارت گساالش شااناختی این درمان به

میگردد.

فرد یاد میدهد که افکار و احساسات خود را بدون آغشتهشدن با آنها
بپذیرد و نظارهگر آنها باشااااد .با توجه به مهارتهایی که در این نوع
درمان میآموزیم ،تمام ویژگیهای خود را چه خوب و چه بد میپذیریم
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و نگرش مثبت به خود پیدا میکنیم.

تشکر و قدردانی

این پژوهش از پایاننامٔه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر یزد،

مؤلفٔه هدفمندی در زندگی ،بهمعنای داشاااتن اهداف بلند و کوتاهمدت

استخراج شده است و از همٔه کسانی که در این پژوهش ما را یاری

در ز ندگی و همچنین یافتن مع نا برای تالش های خود اسااااات (.)۷

کردند متشکریم .ضمناً نویسندگان اعالم میدارند ،هیچ تضاد منافعی

هدفمندی در زندگی ،داشتن روابط مثبت با دیگران ،رشد شخصی در

در رابطه با نویسندگی یا انتشار این مقاله ندارند.

زندگی و تساالط بر محیط میتواند بهعنوان ارزشهایی در زندگی مورد
توجه قرار گیرند و مؤلفٔه تصااااریح ارزشها و عمل متعهدانه به آن در

۶
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روی مشکالت خود کار کنند و راه حلی برای آنها بیابند ( .)۲در واقع

این روش درمانی موجب میشااااود تا فرد در جهت رساااا یدن به این
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