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  چکیده
بر  یمبتن یگروه درمان یاثربخش زانیم نییهدف از پژوهش حاضر تع: مقدمه 

مبتال به اختالل  مارانیب يو نشخوار فکر یخلق ییبر کاهش ناگو دیام کردیرو
و طرح مورد  یشیآزما مهیروش پژوهش حاضر ن: روش. بود ریاضطراب فراگ
 يجامعه . است یپس آزمون دو گروه -آزمون شیپژوهش طرح پ نیاستفاده در ا

 ریمبتال به اختالل اضطراب فراگ مارنیب يه پژوهش شامل هم نیدر ا يارآم
 ماریب 30گروه نمونه مشتمل بر . در شهر تهران بود هیآت کینیمراجعه کننده به کل

قرار  ينفر 15بود که به تصادف در دو گروه  ریمبتال به اختالل اضطراب فراگ
آنها در دو گروه به  يگذاریانتخاب گروه نمونه به صورت هدفمند و جا. گرفتند

 ییناگو اسیابزار به کار گرفته شده در پژوهش حاضر مق. بود یصورت تصادف
 هاي¬داده. نولن هوکسما و مارو بودند ينوشخوار فکر اسیتورنتو و مق یجانیه

بدست  جینتا :یافته ها.شدند لیتحل انس،یکووار لیپژوهش با استفاده از روش تحل
شرکت کنندگان  يو نشخوار فکر یخلق ییوناگ نمرات نیآمده نشان داد که ب

در مرحله پس آزمون تفاوت » و کنترل شیآزما« یگروه تیبرحسب عضو
بر  یمبتن یگروه درمان يریبا به کارگ نیبنابرا :نتیجه گیري. مشاهده شد يمعنادار

 ییشاهد کاهش ناگو ریمبتال به اختالل اضطراب فراگ مارانیدر ب دیام کردیرو
  .بود میخواهدر آنها  يو نشخوار فکر یخلق

نشخوار  ،یخلق ییناگو د،یام کردیبر رو یمبتن یگروه درمان: واژگان کلیدي
  ریمبتال به اختالل اضطراب فراگ مارانیب ،يفکر

Abstract   
Introduction: The purpose of this study was to determine the 
efficacy of group therapy based on Hope approach on decreased 
mood and rumination in patients with generalized anxiety 
disorder. Method: The research method is semi-experimental 
and the design used in this study is a two-group pretest-posttest 
design. The statistical population included all patients with 
general anxiety disorder referring to Atieh clinic in Tehran. The 
experimental group consisted of ٣٠ patients with generalized 
anxiety disorder, who were randomly assigned into two groups 
of ١٥ subjects. Selection of the sample group was purposeful 
and placement of them in two groups randomly. The tools used 
in this study were the Toronto Emotional Scale and the Nulen 
Hoeksma and Maru Nutrition Scale. The data were analyzed 
using covariance analysis. Results: The results showed that there 
was a significant difference between the scores of mood and 
rumination of participants according to the "experimental and 
control" group membership in the post-test. Conclusion: 
Therefore, using group therapy based on Hope approach in 
patients with generalized anxiety disorder, we will see a 
decrease in mood and mood rumination in them. 
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  مقدمه
افراد به حد اعتدال آمیز وجود دارد و این حد، به عنوان اضطراب به منزله ي بخشی از زندگی هر انسان، در همه 

عقیده بر این است که اضطراب . پاسخی سازش یافته تلقی می شود اما تا جایی که به اضطراب مرضی تبدیل نشود
کم براي حیات و زندگی روزمره الزم است، اما اضطراب زیاد زیان هاي جدي بر جسم، روان، روابط اجتماعی و 

و  2لگرستی(وارد می آورد و فرد را از دارا بودن سالمت کیفی قابل قبولی در زندگی محروم می نماید تحصیالت 
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در این میان اختالل اضطراب فراگیر یکی از شایع ترین اختالالت روانپزشکی است که با نگرانی ) 2011همکاران، 
و  1کلیالالت اضطرابی و افسردگی دارد افراطی و غیر قابل کنترل مشخص می شود و همبودي باالیی با سایر اخت

پنجمین راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی اختالل اضطراب فراگیر را اضطراب و نگرانی ). 2017، 2مزوك
ماه دوام داشته، کنترل  6شدید در مورد چندید رویداد یا فعالیت تعریف می کند که در اکثر روزها در طول حداقل 

. عالئم جسمانی نظیر تنش عضالنی، تحریک پذیري، اشکال در خواب و بی قراري همراه استمشکل بوده و با  آن
گرچه . بدون در نظر گرفتن سن در این اختالل، در کل عالئم اختالل اضطراب فراگیر ماهیت مزمن و مداومی دارد

به استرس هاي زندگی  بیشتر اوقات نوسان هایی در شدت اختالل اضطراب فراگیر وجود دارد می تواند در پاسخ
اختالل اضطراب فراگیر باعث . سال طول می کشد 10روزمره باشد؛ به طور معمول دوره هاي این اختالل بیش از 

، 5و آنتونی 4، کانستانتینو3وسترا(اختالل عملکردي شدیدي می شود و بدون درمان احتمال بهبودي ضعیفی دارد 
2016.(  

آگاهی اشخاص از  .بیماران است 6در اختالالت اضطرابی، ناگویی خلقی بنظر می رسد یکی از مولفه هاي مهم
احساس هایشان و توانایی بیان این احساس ها براي اشخاص دیگر در تسهیل تبادالت اجتماعی بسیار تاثیر گذار است 

وان ناگویی آگاهی هیجانی ضعیف چندین دهه مورد مطالعه قرار گرفته است و به عن). 2017و همکاران،  7پانیسیا(
و  9نیکولو(اصطالح ناگویی خلقی را مطرح ساخت  1937در سال  8اولین بار سیفنئوس. خلقی شناخته شده است

دشواري هایی در شناسایی احساس ها، در توصیف احساس ها، سبک تفکر برون مدار، ظرفیت ). 2011همکاران، 
ر تکانشی و گرایش زیاد به توصیفات نامتمایز از تخیلی محدود، توانایی ضعیف در همدلی، تمایل شدید براي رفتا

از دیدگاه علوم شناختی، هیجان ها به عنوان دسته . تجربه هاي هیجانی از جمله ویژگی هاي ناگویی خلقی هستند
اي از طرحواره هاي مبتنی بر پذیرش اطالعات شناخته می شوند که شامل فرایندها و تجسم هاي نمادین و غیر 

استرس، عوامل محیطی در تعامل -بر حسب مدل آسیب پذیري). 1396ذاکري، حسنی و اسماعیلی، (نمادین هستند 
باعث ایجاد اختالل هاي ) مانند آسیب هاي زیستی و روانشناختی(با عوامل آسیب زایی که از قبل وجود دارند 

، 10آرال(روان پزشکی است  این نقص هیجانی یکی از عوامل خطر براي انواع اختالل هاي پزشکی و. هیجانی می شوند
و در تعدادي از اختالل هاي بالینی ماننداختالل اضطراب فراگیر، اختالل وحشتزدگی، افسردگی اساسی، ) 2006

؛ 2015و همکاران،  11دمرس(نشانه اي بدنی، اختالل استرس پس از سانحه و اختالل هاي خوردن نقش بسزایی دارد 
تعدادي از مطالعات پیشین به بررسی رابطه ي مستقیم ). 2010مکاران، و ه 1و ریف 2011و همکاران،  12پیکاردي
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بیان داشتند افرادي ) 2017(و همکاران  3گائو). 2017و همکاران،  2براردیس(ناگویی خلقی با اضطراب پرداخته اند 
راب که با که احساس اضطراب می کنند، می توانند هیجان هایشان را سرکوب نمایند تا از تجارب ناخوشایند اضط

عده اي از پژوهشگران معتقدند افراد مبتال به ناگویی خلقی از ظرفیت . احساس هاي بدنی همراه است، اجتناب کنند
در ). 2010و همکاران،  4کروکیوي(هاي کمتري جهت سازگاري مناسب با موقعیت هاي استرس آور برخوردارند 

فراد داراي اختالل هاي اضطرابی در مقایسه با افراد عادي، بیان داشتند ا) 2014(و همکاران  5همین راستا زك گلب
  .هیجان هاي خودشان را کمتر می پذیرند

نقش بسزایی در  6لذا نشخوار فکري. عود افکار منفی یکی دیگر از ویژگی هاي عمده اختالل هاي اضطرابی است
نشخوار فکري به عنوان ). 2007، 9تایر و 8، براسکوتا7ورکولینا(ابتال و تداوم اختالل هاي اضطرابی بازي می کند 

اشتغال دائمی به یک اندیشه یا موضوع و تفکر درباره آن شناخته می شود و طبقه اي از افکار آگاهانه است که حول 
نشخوار فکري می تواند موجب . یک محور مشخص می گردد و بدون وابستگی به تقاضاهاي محیطی تکرار می شوند

همچنین، این امر، تفکر افراد را به طور منفی جهت دار می . روي حل مساله و انگیزش شود افزایش اثرات خلق منفی
در این مرحله، فرد به ). 1395حیدریان، زهراکار و محسن زاده، (کند و توان حل مسئله آنها را ضعیف می کند 

ري از پیامدهاي فجایع مرتبط برآوردهاي افراطی از احتمال حوادث منفی و مسئولیت خودش در قبال ایجاد یا پیشگی
) 2008( 11بررسی مک کی). 2016، 10موبرلی و دیکسون(با افکار دست می زند و سعی در کنترل این افکار دارد 

نشان می دهد افرادي که نمی توانند پاسخ هاي هیجانی خود نسبت به رویدادهاي روزمره را به طور موثري مدیریت 
  .ري از ناراحتی هاي روانی را تجربه می کنندکنند، دوره هاي شدیدتر و طوالنی ت

از طرفی در طول دهه ي گذشته، در میان درمان هاي روان شناختی براي ترس ها و اختالالت اضطرابی، گام هاي 
که درمان مبتنی بر رویکرد امید نیز یکی ) 1392بختیاري، غمخوار فرد و طهماسبیان، (است جدیدي برداشته شده 

. یک ویژگی روان شناختی است که براي داشتن رضایت از زندگی ضروري است 12امید .جدید است از این درمان هاي
و از نوع رابطه اي که  "امید ابتدایی ترین و ضروري ترین ویژگی مخلوق زنده است "معتقد است) 1964( 13اریکسون

امید منجر به این باور می شود که اساسا دنیا مکان قابل اعتمادي . انسان با مراقبان اولیه خود دارد بوجود می آید
ناسان دیگر مفهوم امید را گسترش داده و آن را به روان ش). 2013، 16و خازون 15، بولینگ14آالرکونبه نقل از (است 
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هدف امید درمانی این است که به افراد کمک کند تا هدف هاي روشنی تعیین کنند . صورت دقیق تري تعریف کردند
آنان را برانگیزانند تا هدف هایشان را دنبال نمایند و . و مسیرهاي متنوع تري را براي رسیدن به آن ها ایجاد کنند

نجفی زند و  شریفی، ، ترجمه2004، 1کار(نع را به عنوان چالش هایی براي غلبه بر آنها از نوچارچوب بندي کنند موا
امید به زندگی به عنوان یک نیروي درونی تعریف شده است که می تواند باعث غناي زندگیشود و ). 1391ثنایی،

فقدان امید به . و نابسامان درد و رنج خود را ببینندبیماران را قادر سازد که چشم اندازي فراتر از وضعیت کنونی 
؛ 2004، 2پریچت(زندگی و هدف دار نبودن زندگی منجر به کاهش کیفیت آن و ایجاد باورهاي یاس آور می شود 

جهت یابی آینده، انتظارات مثبت، هدفمندي، واقع گرایی، تنظیم اهداف و ارتباطات درونی از ). 1394ترجمه عنقایی، 
امید به زندگی در بردارنده تصورات و توجه افراد به آینده است و با این تصور . هاي مهم امید به زندگی هستند ویژگی

از سویی می توان گفت امید ). 2010، 3فولکمن(که احتمال دارد نتایج مثبت حاصل گردد، باعث تالش فرد می شود 
 بنیانگذار اسنایدر،. است داده قرار مدنظر درمان اصلی فهد عنوان را به امید که است درمانی درمانی اسنایدر تنها

مطلوب به  اهداف سوي طراحی به توانایی مفهوم دو شامل اي سازه عنوان به امید را آن، بر مبتنی درمان و امید نظریه
اسنایدر ). 1994اسنایدر، (براي استفاده از این گذرگاه ها تعریف کرده است  الزم انگیزش رغم موانع موجود و عامل یا

کند تا مشـکالت را به اهداف عملی اي در نظر گرفته است که به مراجعان کمک میامید را به صورت سازه) 2002(
هاي موثرتر براي تعقیب اهداف خویش را مشـخصی تبدیل نمایند؛ بنابراین، هدف درمان کمک به مراجعان است تا راه

  .پرورش دهند
درمانی را متشکل از دو مرحله و هر مرحله را شامل دو استراتژي مطرح ند امید، فرای)2010(و همکاران  4لوپز

هاي امیدیابی و پیوند امید است و مرحله دوم، ارتقاي باشد که شامل استراتژيمی مرحله اول، القاي امید. کنندمی
) 2006(لعه اسنایدر و همکاران نتایج مطا. گیردهاي امیدافزایی و یادآوري امید را در بر میاست که استراتژي امید

نشان داد که مداخالت امید درمانی می تواند سالمت عمومی را افزایش داده و عالئم آسیب شناسی روانی را کاهش 
نیز موثر بودن افکار امیدوارانه و باورهاي مثبت بر سالمت عمومی را مورد تایید قرار ) 2017(و همکاران  5موناز. دهد

از آن جا که موضوع شناسایی و مدیریت اضطراب و مولفه هاي شناختی، رفتاري و هیجانی آن بخش عمده اي  .دادند
از ظرفیت هاي حوزه ي سالمت را به خود اختصاص داده است؛ تعداد زیادي از پژوهش هاي روان شناختی در طی 

تبیین و مدیریت اضطراب پیشنهاد شده  سال ها به بررسی اضطراب پرداخته اند و در نتیجه الگویی براي شناسایی،
اضطراب . است که هر کدام از جنبه هاي شناختی، رفتاري، هیجانی و فیزیولوژیکی این پدیده بیشتر پرداخته اند

. همواره هم به عنوان یک پدیده ي غیر بالینی و هم به عنوان یک پدیده ي بالینی مورد توجه متخصصان بوده است
می باشد  6لینی خود ویژگی اصلی گروهی از اختالل ها تحت عنوان اختالل هاي اضطرابیاین پدیده در حالت با

با توجه به مطالب گفته شده و با در نظر گرفتن پیشینه پژوهش، در ایران تا کنون پژوهشی در ). 1389طاهریان، (
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ب فراگیر صورت نگرفته و زمینه تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد امید روي بیماران داراي اختالل اضطرا
از این رو پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به . پژوهش حاضر این مساله را براي اولین بار مورد بررسی قرار می دهد

مبتال به  مارانیب يو نشخوار فکر یخلق ییبر کاهش ناگو دیام کردیبر رو یمبتن یگروه درماناین سوال است که 
  اثر دارد؟ ریاختالل اضطراب فراگ

  روش
ها نیمه تجربی و طرح مورد استفاده در این پـژوهش  روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش گرداوري داده

طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل از گـروه آزمـایش و   . دو گروهی می باشد پس آزمون -طرح پیش آزمون
با توجه به متغیرهاي پژوهش که پیشتر در قسـمت ادبیـات ایـن فصـل بـه آن      . گروه کنترل معادل تشکیل شده است

هاي آمار استنباطی همواره نظر بر این اسـت کـه نتـایج    در تحلیل .شودترسیم می 1اشاره شد، مدل مفهومی به شکل 
ایـن پـژوهش در   در . شـود حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه به گروه بزرگتري به نام جامعه تعمیم داده مـی 

بـراي  الزم به ذکر است،  .استفاده شد روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ها ازها و تأیید یا رد آنجهت آزمون فرضیه
منظـور توصـیف متغیرهـاي    بـه  .شـد  اسـتفاده  spss21 کـامپیوتري  افزارنرم از هاي تحقیقتحلیل داده انجام تجزیه و

میانگین استفاده شد و این شـاخص هـا بـه تفکیـک گـروه آزمـایش و کنتـرل        هاي انحراف معیار و پژوهش از شاخص
همچنین شاخص هاي فراوانی و درصد براي وپژگی هاي جمعیت شناختی به تفکیک دو گروه آزمـایش و  . دتوصیف ش

  .کنترل گزارش شد
  مدل مفهومی پژوهش) . 1(شکل 

  
  جامعه آماري

بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر مراجعه کننده بـه کلینیـک آتیـه    همه پژوهش شامل  نیدر ا يآمار يجامعه 
بـراي  . نفري قرار گرفتنـد  15که به تصادف در دو گروه است بیمار  30نمونه مشتمل بر  گروه. در شهر تهران می باشد

بـرهمین   ).1384دالور، (اسـت  نفر در هـر گـروه نیـاز     15پژوهش هاي آزمایشی و نیمه آزمایشی حجم نمونه حداقل 
انتخاب گـروه نمونـه    .نفر بود 15اساس مبناي انتخاب حجم نمونه در پژوهش حاضر براساس روش پژوهش و هرگروه 
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جهت انجام پژوهش، هماهنگی هـاي الزم بـا    .ها در دو گروه به صورت تصادفی بودبه صورت هدفمند و جایگذاري آن
د که پس از هماهنگی با مسئوالن کلینیک و ارایه اطالعاتی راجع ي اجرا بدین صورت بو شیوه. کلینیک آتیه انجام شد

در اختیـار محقـق    فراگیـر  اضـطراب  اختالل به مبتال نفر از بیماران 30، )از جمله سن و تحصیالت(به نمونه مورد نظر 
گـروه  بیمـار بـه طـور تصـادفی در دو      30شد به این صورت که ایـن   عمل پژوهش طرح براساس قرار گرفته و مداخله

بـر شـرکت کننـدگان گـروه     )  2جـدول  (جلسه امید درمانی براسـاس پروتکـل    8 .آزمایش و کنترل جایگذاري شدند
  .آزمایش اجرا شد

  برنامه جلسات درمانی ) . 2(شکل 

جلسه 
  اول

  طرح اولیه مشکل توسط بیماران و اجراي پیش آزمون: هدف
جلسه نظیر طول هر جلسه، عمر جلسات، قواعد ساختارسازي به جلسات درمان شامل بیان قواعد : روش

دعوت بیماران به طرح مشکالت خود از . 3... حضور در جلسه، همکاري بیماران در طول تمامی جلسات و 
  )گوش دادن توجه آمیز، درك همدالنه و طرح سواالت(طرق فنون تسکینی و نفوذي 

جلسه 
  دوم

  حفظ اتحاد درمانی امیدبخش: هدف
، درك يریموضع مداخالتی نزدیک، حیاتی و گاه دور، شامل تایید جنبه هاي مثبت، ردگاتخاذ . 1: روش

  تکلیف به بیماران بین جلسات هر روز هیارا. 2پاسخ هاي همدالنه و درك همدالنه 
جلسه 

  سوم
  )بیمارانتعیین قدرت اراده، قدرت برنامه ریزي، موانع و اهداف در هر یک از (یافتن امید در بیماران : هدف
سواالت مقیاسی، : استفاده از فنون مداخالتی دیدگاه راه حل محور نظیر. 2انجام مصاحبه امیدمحور،. 1: روش

مفهوم، اصول و مبانی امید درمانی و مولفه هاي امید،  یمعرف. 4سواالت معجزه اي، سواالت استثناء یاب،
حفظ آرامش و راحتی، ) الف: ه از فنون روایتی شاملاستفاد. 5تمایز بین امید واقعی و امید واهی به بیماران، 

) تفسیر وقایع از منظري امیدبخش از سوي بیماران، د)تمرکز بر حیطه مشکل یا حیطه هاي امید، ج) ب
تشویق ) جهت دادن دوباره بیماران به زمان حال و آینده و) استنتاج از روایت هاي بیماران درباره مشکالت، ه

  .الب امیدبخشبیماران به نوشتن مط
جلسه 
  چهارم

  تعیین اهداف درمانی امیدبخش: هدف
تهیه چارچوب براي تعیین : بیماران با مراحل شش گانه هدف گزینی با استفاده از فن يآشناساز. 1: روش

با توجه به ( یخلق اهداف روشن و عمل: ، فن)کاربرگه اهداف(اهداف با استفاده از کشف حیطه هاي زندگی 
رفع موانع ذهنی امید با استفاده از مدل . 2، )اصول تعیین اهداف در دیدگاه درمان مختصر راه حل مدار

ABCDE  الیس و مدلABCDE سلیگمن  
  یادآوري اتفاقات یا تجسم موارد استثناء در زندگی: رشد حس پایوري یا عاملیتی  •
با استفاده از فن تجسم ذهنی، تنظیم برگه اهداف، فهرست وارسی  :1تقویت و تحکیم تفکر رهیاب  •

  )بایدها و نبایدها(راهها 

                                                             
١ Way Power 
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جلسه 
  پنجم

  1افزایش امید در بیماران: هدف
اجتناب، ترغیب، (سبک هاي حل مساله  حیتوض. 1برنامه ریزي براي حل مشکالت از طریق : روش

شناسایی و تعریف : گام هاي هشتگانه(آموزش طراحی مراحل حل مساله . 2) بالتکلیفی، مصالحه، همکاري
بارش ( یمساله، تعهد، تعریف تعاملی از مشکل، تعیین خواسته ها یا اهداف، خلق راه حل هاي احتمال

  .و ارزیابی راه حل ها) قدام عملیا(، انتخاب یک یا دو راه حل جهت اجرا )فکري
جلسه 
  ششم

  2حفظ و ابقاي امید در بیماران: هدف
موانع محیطی رسیدن به هدف، ضعف در قدرت اراده، : موانع برنامه ریزي حل مشکل ییشناسا. 1: روش

بر نقاط قوت ناشی از  دیتاک. 2ضعف در قدرت برنامه ریزي و موانع در یک یا چند تا از نواحی چرخه آگاهی،
باورها و (شکستن عادت هاي قدیمی بیماران که مانع بهبود سالمت آنها می شود . 3توانایی اجراي اهداف،

  .با استفاده از استعاره ها) رفتارها
جلسه 

  هفتم
  تعیین میزان تاثیر مداخالت امید محور در بیماران: هدف
اظهارنظر بیماران درباره میزان  یبررس. 2 بر مداخالت انجام شده طی جلسات قبل، يمرور. 1: روش

  .نقاط قوت و ضعف مداخالت از دید بیماران یبررس. 3دستیابی به اهداف تعیین شده، 
جلسه 
  هشتم

  جمع بندي و اجراي پس آزمون

  ابزار پژوهش
یک آزمـون   ساخته شده و )1994( بگبی، پارکر و تایلرمقیاس ناگویی هیجانی تورنتو توسط  :مقیاس ناگویی خلقی 

سوالی است و سه زیرمقیاس دشواري در شناسایی احساسـات، دشـواري در توصـیف احساسـات و تفکـر عینـی را        20
درجه اي است که از کـامال مخـالف تـا کـامال موافـق       5نمره گذاري پرسشنامه براساس طیف لیکرت . شامل می شود 

مقیـاس دشـواري در تشـخیص    : مولفه هـا و سـواالت مربـوط بـه هـر مولفـه عبارتنـد از       . شود  سنجیده و بررسی می
این خرده مقیاس توانایی آزمودنی در شناسایی احساساتش و تمایز میـان احساسـات بـا حسـهاي بـدنی را      : احساسات

این خـرده  : ف احساساتمقیاس دشواري در توصی. میباشد 14و  13، 9، 7، 6، 3، 1ارزیابی می کند که شامل سواالت 
مقیاس توانایی شخص در بیان احساسات و اینکه آیا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یـا خیـر،   

ایـن خـرده مقیـاس    : مقیاس تفکر با جهت گیـري خـارجی  . میباشد 17و  12، 11، 4، 2می سنجد که شامل سواالت 
، 5درونی خودش و دیگران را بررسی می کند کـه شـامل سـواالت     میزان درون نگري و عمیق شدن فرد در احساسات

» کـامالً مخـالف  «به پاسخ . روش نمره گذاري پرسشنامه به شیوه لیکرت است. میباشد 20و  19، 18، 16، 15، 10، 8
: نـد نمره گـذاري معکـوس دار   19و  18، 10، 5، 4گویه هاي . تعلق می گیرد 5نمره » کامالً موافق«و به پاسخ  1نمره 
هر چه افـراد نمراتشـان در ایـن خـرده     . تعلق می گیرد 1نمره » کامالً موافق«و به پاسخ  5نمره » کامالً مخالف«پاسخ 

ویژگـی هـاي    .مقیاس ها بیشتر باشد نشان دهنده مشکل بیشـتر در زمینـه بیـان و تشـخیص احساسـات مـی باشـد       

                                                             
١ Hope Enhancing 
٢ Hope Reminding 
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نسـخه فارسـی ایـن     در .بررسی و تایید شـده اسـت   روانسنجی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو در پژوهش هاي متعدد 
، %82و سه زیر مقیاس دشواري در شناسایی احساسـات  % 85مقیاس ضرایب آلفاي کرونباخ براي ناگویی هیجانی کل 

محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است % 72و براي تفکر عینی % 75دشواري در توصیف احساسات 
هم برحسب همبستگی بین زیرمقیاس هاي این آزمون و مقیاس هـاي هـوش    ناگویی هیجانیروایی همزمان مقیاس . 

  .هیجانی، بهزیستی روانشناختی و درماندگی روان شناختی بررسی و مورد تایید قرار گرفت 
پرسشنامه اي خود آزما تدوین کردند که چهار نوع متفاوت از ) 1991(نولن هوکسما و مارو :  مقیاس نشخوار فکري

پرسشنامه سبک هاي پاسخ از دو مقیاس پاسخ هاي نشخواري و . واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار می داد
عبارت دارد که از پاسخ  22مقیاس پاسخ هاي نشخواري . مقیاس پاسخ هاي منحرف کننده حواس تشکیل شده است

ترینر گنزالز و (درجه بندي کنند ) اغلب اوقات( 4تا ) هرگز(دهندگان خواسته می شود هر کدام را در مقیاسی از ا 
ضریب آلفاي . بر پایه شواهد تجربی، مقیاس پاسخ هاي نشخواري، پایایی درونی باالیی دارد). 2003نولن هوکسما، 

پژوهش هاي مختلف نشان می دهند همبستگی بازآزمایی براي . قرار دارد 92/0تا  88/0کرونباخ در دامنه اي از 
این مقیاس براي اولین بار از زبان انگلیسی به فارسی ). 2004المینت، (است  67/0اي نشخواري مقیاس پاسخ ه

اعتبار پیش بین مقیاس پاسخ هاي نشخواري، در تعداد  ).1389 طباطبایی، و فدري صالحی نژاد، باقري(ترجمه شد 
د نتایج پژوهش هاي زیادي نشان می چنان که قبال توضیح داده ش. زیادي از مطالعات مورد آزمایش قرار گرفته است

دهند که مقیاس پاسخ هاي نشخواري می تواند شدت افسردگی را در دوره هاي پیگیري در نمونه هاي بالینی و 
هم چنین، بر پایه . غیربالینی با کنترل متغیرهایی مانند، سطح اولیه افسردگی و یا عوامل استرس زا، پیش بینی کند

به عالوه نشان داده . مقیاس می تواند آسیب پذیري افراد را نسبت به افسردگی تعیین کندیافته هاي پژوهشی، این 
همچنین در پژوهشی توسط . شده است که این مقیاس می تواند پیش بینی کننده یک دوره بالینی افسردگی باشد

  .بدست آمده است 91/0ضریب آلفاي کرونباخ ) 1386(بهرامی و محمودي 

 یافته ها و نتایج

مبتال به  مارانیب يو نشخوار فکر یخلق ییبر کاهش ناگو دیام کردیبر رو یمبتن یگروه درمان: آزمون فرضیه ي اصلی
فرضیه ي اصلی  آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري براي آزمون 3در جدول . موثر است ریاختالل اضطراب فراگ

  .پژوهش آمده است

  در دو گروه يو نشخوارفکر یخلق یینمرات ناگو يریچند متغ انسیکووار لیآزمون تحل 3جدول 

  شاخص آماري 
  اثر

ضریب  sig  خطا df  هیفرض F  df ارزش  آزمون
 ایتا

تفاوت دو گروه 
با کنترل اثر 

  پیش آزمون

  46/0  001/0  25  2  46/10  46/0  اثرپیالي

46/10  54/0  المبداي ویلکس  2  25  001/0  46/0  

46/10  84/0  اثرهتلینگ  2  25  001/0  46/0  
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بزرگترین ریشه 
  روي

84/0  
46/10  2  25  001/0  46/0  

 
نشان می دهد پس از حذف اثر پیش آزمون با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیري، یک اثر معنی دار  3نتایج جدول 

اثر نشان می دهدکه حداقل  نیا .دارد وجود» متغیرمستقل« امید رویکرد بر مبتنی درمانی براي عامل آموزش گروه
 درمانی بین یکی از مولفه هاي ناگویی خلقی یا نشخوارفکري بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیري که با گروه

وجود  درمان شده اند با بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر گروه کنترل تفاوت معنادار امید رویکرد بر مبتنی
  ).p<0.05، 54/0=المبداي ویلکس(دارد 

  يریچندمتغ انسیکووار لیراهه در متن تحل کی انسیکووار لیآزمون تحل 4جدول 
  شاخص آماري 

  متغیرها
سطح   SS  df F  منبع تغییر

  معناداري
 ضریب ایتا

  41/0  001/0 70/18  1  05/1011 گروه  ناگویی خلقی

        26  75/1405 خطا

  19/0  009/0  34/5  1  86/189 گروه  نشخوارفکري

        26  96/923 خطا

اصلی مبنی بر وجود تفاوت معنادار در  هیفرض نشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون، 4نتایج جدول 
متغیرهاي ناگویی خلقی و نشخوارفکري بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، 

 و مالحظه می گردد سطح معناداري حاصل شده براي ناگویی خلقی 6-4همانگونه که از نتایج جدول . تایید می گردد
بر  05/0تقسیم سطح معناداري (به دست آمده از اصالح بنفرونی  025/0قایسه با سطح معناداري در م نشخوارفکري

 درصد 95در نتیجه با توجه به میانگین هاي حاصل شده می توان گفت با . کوچکتر می باشد) متغیر وابسته 2
   .استگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش داشته  نشخوارفکري و اطمینان ناگویی خلقی

مبتال  مارانیباحساسات  شناسایی در دشواري بر کاهش دیام کردیبر رو یمبتن یگروه درمان: فرعی اول آزمون فرضیه
فرعی اول پژوهش آمده  در جدول زیر آزمون تحلیل کوواریانس براي فرضیه .مؤثر است ریبه اختالل اضطراب فراگ

  .است

 اول یفرع هیفرض يبرا انسیکووار لیآزمون تحل 5جدول 

  شاخص آماري 

  متغیرها

SS  df  MS F sig  ضریب ایتا  
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  15/0  03/0  97/4  03/24  1  03/24 پیش آزمون

  29/0  002/0  34/11  85/54  1  85/54 گروه

        83/4  27  49/130 خطا

          29  36/195  کل

محاسبه شده، مشاهده می شود  Fنشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب  5نتایج جدول 
 یگروهشرکت کنندگان برحسب عضویت  دشواري در شناسایی احساساتکه بین میانگین هاي تعدیل شده نمرات 

نتیجه گرفته می  نی؛ بنابرا)P<0.05(شود در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري مشاهده می » آزمایش و کنترل«
شود که گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتري 

 . بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر داشته است دشواري در شناسایی احساساتبر 

مبـتال   مـاران یباحساسات  توصیف در دشواري بر کاهش دیام کردیبر رو یمبتن یگروه درمان: فرعی دوم آزمون فرضیه
پـژوهش آمـده    دومفرعـی   در جدول زیر آزمون تحلیل کوواریانس براي فرضـیه . مؤثر است ریبه اختالل اضطراب فراگ

  .است

 دوم یفرع هیفرض يبرا انسیکووار لیآزمون تحل 6جدول 

  شاخص آماري 

  متغیرها

SS  df  MS F sig  ضریب ایتا  

  57/0  001/0  74/36  55/240  1  55/240 پیش آزمون

  43/0  001/0  79/20  13/136  1  13/136 گروه

        54/6  27  77/176 خطا

          29  46/507  کل

محاسبه شده، مشاهده می شود  Fنشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب  6نتایج جدول 
 یگروهشرکت کنندگان برحسب عضویت  در توصیف احساساتدشواري که بین میانگین هاي تعدیل شده نمرات 

نتیجه گرفته می  نی؛ بنابرا)P<0.05(شود در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري مشاهده می » آزمایش و کنترل«
شود که گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتري 

معنادار بودن « ریتاثمیزان این . بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر داشته است در توصیف احساسات دشواريبر 
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بیماران  دشواري در توصیف احساساتدرصد کل واریانس یا تفاوت هاي فردي در  43بوده است یعنی  43/0» عملی
   .یکرد امید بوده استمبتال به اختالل اضطراب فراگیر مربوط به گروه درمانی مبتنی بر رو

مبتال به اختالل اضطراب  مارانیب تفکر عینی بر کاهش دیام کردیبر رو یمبتن یگروه درمان :فرعی سوم آزمون فرضیه
  .فرعی سوم پژوهش آمده است در جدول زیر آزمون تحلیل کوواریانس براي فرضیه .مؤثر است ریفراگ

 سوم یفرع هیفرض يبرا انسیکووار لیآزمون تحل 7جدول 

  شاخص آماري 

  متغیرها

SS  df  MS F sig  ضریب ایتا  

  07/0  14/0 26/2  41/41  1  41/41 پیش آزمون

  22/0  01/0  55/7  33/138  1  33/138 گروه

        30/18  27  32/494 خطا

          29  87/663  کل

محاسبه شده، مشاهده می شود  Fنشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب  7نتایج جدول 
» آزمایش و کنترل« یگروهشرکت کنندگان برحسب عضویت  ینیتفکر عکه بین میانگین هاي تعدیل شده نمرات 

نتیجه گرفته می شود که گروه درمانی  نی؛ بنابرا)P<0.05(شود در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري مشاهده می 
بیماران  ینیتفکر عمبتنی بر رویکرد امید در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتري بر 

درصد  22بوده است یعنی  22/0» معنادار بودن عملی« ریتاثمیزان این . مبتال به اختالل اضطراب فراگیر داشته است
بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر مربوط به گروه درمانی  ینیتفکر عتفاوت هاي فردي در کل واریانس یا 

 .مبتنی بر رویکرد امید بوده است

در جدول زیر  .شود می نشخوارفکري تغییر موجب گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید: آزمون فرضیه فرعی چهارم
  .چهارم پژوهش آمده استفرعی  آزمون تحلیل کوواریانس براي فرضیه

 چهارم یفرع هیفرض يبرا انسیکووار لیآزمون تحل 8جدول 

  شاخص آماري 

  متغیرها

SS  df  MS F sig  ضریب ایتا  

  66/0  001/0  01/53  72/1818  1  72/1818 پیش آزمون
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  19/0  02/0  18/6  14/212  1  14/212 گروه

        31/34  27  47/926 خطا

          29  70/2932  کل

محاسبه شده، مشاهده می  Fنشان می دهد، باحذف تاثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب   8نتایج جدول 
آزمایش و « یگروهشرکت کنندگان برحسب عضویت  شود که بین میانگین هاي تعدیل شده نمرات نشخوارفکري

نتیجه گرفته می شود که گروه  نیرا؛ بناب)P<0.05(شود در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري مشاهده می » کنترل
 درمانی مبتنی بر رویکرد امید در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تاثیر بیشتري بر نشخوارفکري

بوده است یعنی  19/0» معنادار بودن عملی« ریتاثمیزان این . بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر داشته است
بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر مربوط به گروه  واریانس یا تفاوت هاي فردي در نشخوارفکريدرصد کل  19

  .درمانی مبتنی بر رویکرد امید بوده است

  بحث و نتیجه گیري
مؤلفه هاي  و خلقی بر کاهش ناگویی یافته هاي بدست آمده در فصل قبل تاثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید

در بیماران مبتال به اختالل  بعبارت دیگر با ترویج گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید. مورد تائید قرار داد آن را
که  در تبیین این یافته باید گفت .در آنها خواهیم بود مؤلفه هاي آن و خلقی شاهد کاهش ناگویی اضطراب فراگیر

بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر تحت تاثیر قرار می آنچه دریافت، ادراك و تفسیر را از واقعیت خارجی در 
 این تحریفات نه تنها در افکار بلکه در تصورات نیز مداخله می کنند، به گونه اي که تا. دهد، تحریفات شناختی است

 زه، پرش بهبرخی این تحریفات عبارتند از تفکر دو قطبی، تعمیم بیش از اندا .حدي فرد را از واقعیت دور می سازند

نا امیدي است و یکی از داللت هاي شکستن این تحریفات در ذهن  یکی از نتایج این تحریفات،. و غیره نتیجه گیري
از این جهت در جلسات . ایجاد روزنه هاي امید است که از طریق یافتن تبصره ها، شرط ها و استثنائات مهیا می شود

  .کار بر روي استثنائات بودامید درمانی یکی از راه هاي امید افزایی 
 و درست اوضاع« اینکه درباره بصیرت و بینش و ناراحتی کشیدن، رنج طریق از در طی جلسات تالش شد افراد

 به پا وقتی بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر در واقع،. به سمت مثبت تري حرکت کنند »نیست راه روبه
 و کنند می شناسایی کمک براي را راه هایی آنها. آورند می همراه به امید مقداري خود با گذارند می درمانگر جلسات

 و تغییر براي را آنها امید بیماران، به کمک با توانند می درمانگران. کنند می قوا تجدید اهداف به رسیدن براي
 درمانگر به. کنند پیدا اند، داده نشان شان، زندگی در قبال و اند داشته قبل از که را امیدي تا دهند افزایش بهبودي

 درمانی گسترش آتی سالمت درباره را تري مثبت دیدگاه هاي که کرد کمک بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
در  امید تحکیم خانه و ریزي پی به و دهد قرار بخشی امید درمانی بافت در را افراد امیدوارانه فردي بین روابط و قوي

  .کند کمک جهت بهبود ناگویی خلقی این بیمارن در
مورد  فکري را بر کاهش نشخوار یافته هاي بدست آمده در فصل قبل تاثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید
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 در بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر به عبارت دیگر با ترویج گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید؛ تائید قرار داد
در تبیین این یافته ي پژوهش باید گفت که اصل بنیادین گروه  .در آنها خواهیم بود فکري آن وارشاهد کاهش نشخ

درمانی مبتنی بر رویکرد امید آن است که اختالل روان شناختی با فعال شدن نوعی سبک تفکّر ناسازگارانه، موسوم 
مانند غمگینی، ( یمنفي هیجانی و ارزیابی در بسیاري از افراد، دوره ها. به سندرم شناختی ـ توجهی، مرتبط است

با این وجود، سندرم توجهی ـ شناختی اثراتی دارد که . منفرد و گذرا هستند) اضطراب، خشم، احساس بی ارزشی
 در نهایت نتایج تحقیقات محققانی همچون عابدینی،  .افراد را در اختالل هاي بلند مدت و مکّرر گرفتار می سازد

 مارکز، و) 1390(فرد  ابتهاج ،)1395( شیرودي قربان و قاعدي ، موید)1395( شریف طالبیان و يآباد هاشم قنبري
کاهش اختالالت روانشناختی  بر امید رویکرد بر مبتنی درمانی که بر تاثیر گروه) 2005( ولز و) 2011( همکاران

  .در تائید یافته هاي فرضیه حاضر می باشد تاکید داشته اند،
  پژوهش هايمحدودیت

  بعضی مشکالت و مالحظات بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بودند با توجه به جامعه آماري که
 .قابل مالحظه می باشد اخالقی در پاسخگویی و جمع آوري اطالعات

 به  فراگیر اضطراب اختالل به مبتال بیمارانها بدلیل عدم پاسخدهی بعضی از ناقص بودن بعضی از پاسخنامه
از سواالت پرسشنامه  فراگیر اضطراب اختالل به مبتال و عدم برداشت یکسان بیماران هاي آزمونالؤس
 ).گیريمحدودیت مربوط به اندازه(

 کلینیک آتیه شهر  فراگیر اضطراب اختالل به مبتال پژوهش حاضر از نظر مکانی محدود به بررسی بیماران
لذا . تایج را تعمیم دهیم، باید جانب احتیاط را در نظر داشتتهران می باشد و با توجه به اینکه بخواهیم ن

 .تري صورت گیرد تا این محدودیت مکانی از بین برودطلبد تا تحقیق در گسترة وسیعمی

 گیري متغیرها که فقط از پرسشنامه استفاده گردیده است و از مصاحبه، مشاهده و محدودیت ابزار اندازه
 .ستفاده نشده استگیري اهاي اندازهسایر روش

  هاي پژوهشپیشنهادهاي برگرفته از یافته
 و  فردي محیط ایجاد یک منظور به روانی سالمت وحفظ ناراحتی وقوع از روانی پیشگیري بهداشت هدف

 تحلیل نتایج اساس بر و پژوهش هاي یافته به توجه. رفتاراست اختالالت درمان و همچنین مناسب اجتماعی
از گروه درمانی مبتنی بر رویکرد  فراگیر اضطراب اختالل به مبتال بیماران پذیري تاثیر میزان نیز و آماري
 درمانی گروه بر تاکید با روان شناسان و مشاوران حیطه ي اختالل هاي اضطرابی شود می پیشنهاد امید،

 .کنند گیر کمکبیماران مبتال به اضطراب فرا نشخوار فکري و ناگویی خلقی کاهش به امید رویکرد بر مبتنی

 می که از بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر صورت اجتماعی هاي حمایت بر شود عالوه می پیشنهاد 
 هاي امید درمانی تکنیک از استفاده با خلقی ناگویی و فکري نشخوار اصالح براي الزم هاي آموزش گیرد،
  .گیرد قرار درمانی نیز مسئوالن مراکز بهداشتی اختیار در پژوهش این در شده ارایه

  ناگویی و فکري میزان اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید بر کاهش نشخواردر پژوهش حاضر 
توان متغیرهایی دیگري را براي مطالعات آتی می. بررسی شدبیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر  خلقی
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به طور نمونه . ها را در یک مدل کلی بررسی نمودسازهبه عنوان متغیر میانجی وارد ساخت و روابط بین 
  .کنداي باشد که نقش میانجی را ایفا میتواند به عنوان سازهسطح تحصیالت، یا سطح طبقه اجتماعی می

 توان با را می خلقی ناگویی و فکري نشخوار کاهش گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید بر میزان اثربخشی
ي میان این دو متغیر را داشته هایی که توان تعدیل رابطهسازه. گر بررسی نمودمتغیرهاي تعدیلوارد نمودن 

شدت اضطراب، سبک مقابله با . باشدتر مفید میهاي بیشتر و حصول نتایج دقیقباشند، در تحقق یافته
  .اي داشته باشندکنندهتوانند نقش تعدیلاسترس از جمله عواملی هستند که می

  در تحقیقات آتی نیز می . پرداخته شد بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیردر پژوهش حاضر به مطالعه
 .توان به بررسی همین موضوع در سایر شهرهاي کشور پرداخت و مقایسه تطبیقی انجام داد

 
  منابع 

 بیماران هاي خانواده روانی بهزیستی و زندگی کیفیت بر گروهی درمانی امید اثربخشی). 1390( نیمه فرد، ابتهاج
  .نور پیامدانشگاه . ارشد کارشناسی نامه پایان .سنندج روان و اعصاب هاي بیمارستان در بستري اسکیزوفرن
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