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Introduction
During adolescence, adolescents experience, along with physical and
cognitive changes, many affectional and emotional changes; considering this
issue, adolescents are at risk of harms, such as stress, anxiety, and depression. In
today's societies, living with a lot of stress can have an adverse effect on people's
moods and bring them closer to depression, sadness and anxiety. Anxiety
disorders are common mental health problems that are very common in the
world. This common mental health problem leads to severe distress and low life
quality and carries a significant economic burden at the individual and social
level. Also, happiness, as the ultimate goal of human actions, is a claim that has
been raised since ancient times and has been admired by prominent sociologists,
philosophers, economists, and psychologists, especially "social", "self" and
"positive" psychologists. Being happy means being happy and content of having
a good standard in the life that person has considered it critical and sensitive.
Happiness is a state of happiness or contentment (positive emotions), satisfying
with life, and lack of depression and anxiety (negative emotions).The aim of the
present study was to study the effectiveness of Wells metacognitive therapy on
the increasing of happiness and reducing of the anxiety of the male students of
secondary course of high Schools of Khoramabad city.

Method
This research was an experimental one and the research design consisted
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of two groups (experimental group and control group) and included three
stages of pre-test, post-test and follow-up (40 days). The independent
variable was Wells' metacognitive therapy that was applied only to the
experimental group and its effectiveness on happiness and anxiety scores on
post-test and follow-up of experimental group was compared to the control
group. The statistical population of this study consisted of all the male
students of high schools in Khoramabad in the academic year of 2018-2019
that 30 students were selected as a sample group by multi-stage cluster
sampling and were assigned into two 15-student groups of control and
experimental. The experimental group received Wells metacognitive therapy
during 7 sessions. It is worth noting that there was no drop of subjects in the
two groups.
The study instruments were Oxford Happiness Questionnaire developed
by Argyles in 1990, which has 29 items and is scored on a likert tgpe scale
(none: zero and always: one) and the Beck Anxiety Questionnaire,
developed by Beck et al, in 1988, which is a 21-item self-report questionnaire
that measures the overall severity of anxiety. Both groups were evaluated in
three stages: pre-test, post-test and follow-up. At first meeting (before treatment)
and after seventh sessions (after treatment), the students were asked to complete
Oxford Happiness Questionnaire and the Beck Anxiety Questionnaire (pre-test
and post-test). After 40 days, the follow-up sessionwas held and after being
informed of the overall situation, the students were asked to complete the
questionnaires again (follow-up). The control group students were on the
waiting list and necessary coordination was made to complete the mentioned
questionnaires. The collected data were analyzed using analysis variance of
with repeated measures.

Results
The results of statistical analysis indicated that Wells Metacognitive
Therapy is effective in increasing happiness and reducing anxiety and there
was a significant difference between the two groups in all of the scales in the
post-tests and follow-ups )P < 0/05(.

Conclusion
It seems that regarding the trainability of the Wells Metacognitive
Therapy, students can learn the skills and techniques presented in the
therapeutic sessions and use them in their daily lives. This can lead to
change of cognitive-attentional syndrome, metacognitive beliefs change, and
creation of alternative ways of experiencing and coping with internal events
and ultimately reducing students' anxiety.

Keywords: Wells metacognitive therapy, happiness, anxiety, male students.
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مقدمه
در دوران نوجوانی ،نوجوانان همزمان با تغييرات جسمانی و شناختی ،تغييرات عاطفی و
هيجانی زيادی را تجربه میکنند ( .)Hajamini et al., 2008آموزشدهندگان ،مسئوليت تسهي
محيط يادگيری را بر عهده دارند که رشد و بهزيستی دانشآموزان را ارتقاء میدهند .اغلب
معلمان ،مديران و حتی والدين بيش از حد بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان متمرکز میشوند،
زيرا آنها نگران هستند که دانشآموزان موفق نشوند .فشارهايی از اين دست گاهی اورات باعث
می شود دانش آموزان احساس فشار ،استرس و اضطراب 1کنند ( .)Trudel, 2018از سويی ،در
جوامع امروزی زندگی با استرس زياد میتواند روی خلقوخوی اشخاص اثر سوء بگذارد و
آنها را به سمت افسردگی ،غمگينی و اضطراب نزدي

کند ،اما خلقوخوی شاد به طرز راب

مالحظهای ،سطح اميد را در افراد باال میبرد ،بهطوریکه افراد ،بهتر میتوانند از پس موانع
اضطرابزای زندگی برآيند (.)Williams, 2000
شادکامی 2به عنوان هدف نهايی اردامات انسانی ،ادعايی است که از زمان بسيار رديم
مطرح شده است و از سوی جامعهشناسان برجسته ،فيلسوفان ،ارتصاددانان و روانشناسان ،به
ويژه روانشناسان اجتماعی" ،خود" و "مثبت" تحسين شده است .شاد بودن به معنای شادی و
خوشنودی از داشتن ي

معيار خوب در زندگی است که فرد آن را بحرانی و حساس در نظر

گرفته است .در اين ديدگاه" ،شادکامی" به صورت فردی تعريف میشود که توضيح میدهد
که چرا از فردی به فرد ديگر متفاوت است .بنابراين ،شادکامی به عنوان ي
روانشناسی شناخته شده است .شادکامی اغلب به جای بهزيستی ذهنی ،ي

مفهوم ذهنی در
اصطالح در روان-

شناسی ،مورد استفاده ررار میگيرد ( Hills and Argyls (2001) .)Saricam, 2015معتقدند
شادکامی حالت خوشحالی و يا سرور (هيجانات مثبت) ،راضی بودن از زندگی و فقدان
افسردگی و اضطراب (عواطف منفی) است.
اضطراب نيز به منزله بخشی از زندگی انسان ،در همه افراد در حد اعتدالآميز وجود دارد و
در اين حد به عنوان پاسخی سازش يافته تلقی میشود ( .)Dadsetan, 2016اختالالت اضطرابی
از مشکالت رايج سالمت روانی هستند که در جهان بسيار شايع هستند .اين مشک رايج
1- anxiety
2- happiness
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سالمت روان باعث ايجاد پريشانی شديد و کاهش کيفيت زندگی میشود و بار ارتصادی عمدهای
در سطح فردی و اجتماعی را به همراه دارد .اختالالت اضطرابی با ترس بيش از حد ،غيرمنطقی و
مداوم از ي

شیء ،فرد ،وضعيت يا احساس مشخص میشود و اين ترسها به سمت آينده گرايش

داشته ،بهطور راب مالحظهای بر کيفيت زندگی و عملکرد روانی و اجتماعی تأثير میگذارد
( .)Cadman, 2018اختالالت اضطرابی شايعترين اختالالت روانی هستند و با هزينههای هنگفت
مراربتهای بهداشتی و بار زياد خود بيماری همراه است .بر اساس زمينهيابی در جمعيت عمومی،
تا  %33/7از افراد در طول زندگی خود مبتال به اختالالت اضطرابی شدهاند .هيچ شواهدی وجود
ندارد که ميزان شيوع اختالالت اضطرابی در سالهای گذشته تغيير کرده است .در مقايسه بين-
فرهنگی ،ميزان شيوع بسيار متغير است .اختالالت اضطرابی پس از ي

دوره مزمن اضطرای اتفاق

میافتد؛ اختالالت اضطرابی با ساير اختالالت روانی همايند هست .در وارع اضطراب هشداری
است که فرد را گوش به زنگ میکند ،يعنی به فرد هشدار میدهد که خطری در راه است و باعث
میشود که فرد بتواند برای مقابله با خطر ،ارداماتی به عم آورد ،لذا موجب حفظ حيات میشود
(.)Sadock, Sadock & Ruiz, 2014
بالعکس اضطراب مرضی نيز وجود دارد ،چرا که اگر حدی از اضطراب میتواند مفيد و
سازنده باشد ممکن است جنبه مزمن و مداوم بيابد که در اين صورت نه تنها نمیتوان پاسخ را
سازشيافته دانست ،بلکه بايد آن را به منزله منبع شکست ،سازش نايافتگی و استيصال گسترده
تلقی کرد که فرد را از بخش عمدهای از امکاناتش محروم میکند و طيف گسترده اختالالت
اضطرابی را از اختاللهای شناختی و بدنی تا ترسهای غيرموجه و وحشتزدگی گسترده به
وجود میآورد ( .)Dadsetan, 2016اگر اضطراب افراد شديد باشد و مدت زمان طوالنی فرد درگير
آن باشد برای وی زيانآور بوده و نقش مهمی در ايجاد بيماریهای روان تنی و اختالالت روانی
خواهد داشت ( .)Heravi, Milani, Regea & Valaei, 2004; Salehi & Dehghan, 2011باتوجه
به اهميت شادکامی و نقش مهم آن در سالمت روان افراد و نيز با توجه به ويژگیهای افراد ميتال
به اختالل اضطراب و ضررها و هزينههای ناشی از آن برای خانواده و جامعه ،میبايست درمان
مناسبی برای افزايش شادکامی و کاهش اضطراب ايجاد گردد.
فراشناخت 1به عنوان ي

استراتژی ردرتمند برای افزايش يادگيری دانشآموزان در مدارس
1- metacognitive
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و همچنين به عنوان يکی از مهمترين متغيرها و استراتژیهای مؤثر در زمينه درمان اضطراب در
حوزه روانشناسی شناخته شده است .فراشناخت شام آگاهی و تنظيم فرايند تفکر فرد است.
اين بازتاب عمدی در مورد عملکرد شناختی است .فراشناخت نقش مهمی در ارتباط ،درک
زبان ،شناخت اجتماعی ،توجه ،خودتنظيمی ،حافظه ،نوشتن ،ح مساله و توسعه شخصيت
دارد .به عنوان ي

ساختار نظری ،فراشناخت با يادگيری يا رشد معادل نيست ،بلکه معادل

تنظيم آگاهانه و عمدی آن يادگيری و رشد میباشد .فراشناخت با تمرين افزايش میيابد .ردم
منطقی بعدی در ارتقاء سالمت اجتماعی و عاطفی در مدارس ،توجه عمدی به فراشناخت ،نه
تنها به عنوان ي

استراتژی آموزشی برای کودکان ،بلکه همچنين ي

استراتژی حمايت از

سالمت روان است که توسط معلمان تسهي میشود (.)Weight, 2017
فراشناخت درمانی الگوی جديدی را برای اختالالت هيجانی بهکار میگيرد .اين الگو به
منظور تعدي و برطرف کردن خألهای نظريههای شناختی شک گرفته است (.)Wells, 2000
) Wells and Matthews (1996با ترکيب رويکرد طرحواره و پردازش اطالعات ،الگوی
فراشناختی را بر مبنای مدل عملکرد اجرايی خودتنظيمی ،)S-REF( 1جهت تبيين و درمان
اختالالت هيجانی معرفی کردند ( .)Moses & Baird, 2002برای فهم فرايندهای تفکر الزم است
که بر باورهای فرد درباره تفکر و راهبردهای فردی در مورد کنترل ،توجه گردد و همچنين نوع
باورهای فراشناختی او مورد تأکيد ررار گيرد .آنچه در درمان فراشناختی مورد تأکيد ررار میگيرد،
عواملی است که تفکر را کنترل و وضعيت ذهن را تغيير میدهند ،نه چالش با افکار و خطاهای
شناختی يا مواجهه طوالنیمدت و مکرر با باورها در مورد تروما يا نشانههای بدنی (.)Wells, 2000
در سالهای اخير ،اختالل در فرايند و محتوای فراشناخت به عنوان پايه بسياری از
اختاللهای روانشناختی مورد بررسی ررار گرفته است (.)Wells & Matthews, 1996
فراشناخت به عنوان هر نوع دانش يا فرايند شناختی است که در ارزيابی ،نظارت يا کنترل
شناخت مشارکت دارد .بنابراين ،باورهای فراشناختی (که افراد در مورد تفکر و فرايندها و
تجربههای شناختی خود دارند) میتوانند نيروی پنهان برانگيزنده سب های زيانبار انديشيدن
بوده و به ناراحتی هيجانی درازمدت منجر شوند .درمان فراشناختی شام حيطههای محتوايی
گستردهای است .به اين معنی که هر اختالل در درون اين حيطهها ،محتوای اختصاصی خود را
)1- Self-Regulatory Function Model (S-REF
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دارد .به عنوان مثال ،باورهای فراشناختی مثبت باورهايی را در بر میگيرند که به درگيری
سودمند در فعاليتهای شناختی خاص مانند نگرانی ،نشخوار فکری و غيره مربوط میشوند .از
سوی ديگر ،باورهای فراشناختی منفی باورهای مربوط به کنترلناپذيری ،معنی ،اهميت و
خطرناک بودن افکار و تجربههای شناختی هستند .رويکرد فراشناختی بر اين باور است که
افراد به اين دلي در دام ناراحتی هيجانی گرفتار میشوند که فراشناختهای آنها به الگوی
خاصی از پاسخدهی به تجربههای درونی منجر میشوند که موجب تداوم هيجان منفی و
تقويت باورهای منفی میشود .اين الگو نشانگان شناختی توجهی خوانده میشود که شام
نگرانی ،نشخوار فکری ،توجه تثبيت شده و راهبردهای خودتنظيمی و يا رفتارهای مقابلهای
ناسازگارانه میشود (.)Wells, 2009
مطالعات متعددی به ارزيابی مدل فراشناختی اختاللهای اضطرابی و افسردگی پرداختهاند ،اين
مطالعات نشان میدهند که رابطه مثبت پايداری بين باورهای فراشناختی و آسيبپذيری هيجانی و
طيف وسيعی از اختاللهای روانشناختی وجود دارد (

;Papageorgiou & Wells, 2000

 .)Papageorgiou & Wells, 2001; Papageorgiou, Wells, & Meina , 2008بر اساس اين
مطالعات میتوان اين نتيجه کلی را استنباط کرد که درمان فراشناختی رويکرد درمانی اثربخشی
است ( .)Hashemi, Mahamoud alilou, & Hashemi Nosrat-abad, 2010از آنجايی که مطالعه-
ای در رابطه با اثربخشی فراشناخت درمانی بر شادکامی انجام نشده ،در ادامه تأثير اين درمان بر
متغيرهای ديگری همچون افسردگی و اضطراب آورده شده است.
برای مثال ) Weight (2017در پژوهشی فراشناخت را به عنوان راهبردی حمايتی برای سالمت
روان دانشآموزان دارای اضطراب را اجرا نمود؛ نتايج مطالعه وی نشان داد که بين فراشناخت ،خود
تنظيمی به عنوان جزئی از فراشناخت و سطح اعتماد معلم در حمايت از دانشآموزان دارای اضطراب

رابطه معنیدار آماری وجود دارد Saricam (2015) .در پژوهشی به بررسی نقش ميانجیگری
استرس ادراکشده بين فراشناخت و شادکامی پرداخت .در تحلي همبستگی ،فراشناخت و
استرس ادراکشده با شادکامی رابطه منفی داشتند .از سوی ديگر ،فراشناخت با استرس ادراکشده
ارتباط مثبت داشت .نتايج نشان داد که برای ي

فرد ناشاد ،فراشناخت ،استرس ادراکشده را

افزايش میدهد ،در حالی که در همان فرد کاهش استرس منجر به شادکامی میشود.
) Abdolpour, Khanjani, Aliloo and Fakhari (2019در ي

پژوهش تـ

مـوردی و بـا

استفاده از طرح خطوط پايه چندگانه به بررسـی اثربخشـی درمـان فراشـناختی بـر راهبردهـای
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کنترل فکر بيماران مبتال به اختالل استرس پس از سانحه پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد
که درمان فراشناختی هم از لحاظ آماری و هم بالينی به طور معنیداری موجب کاهش اسـتفاده
از راهبردهای کنترل فکر آزمودنیهای مبتال به اختالل استرس پس از سانحه شد.
) Zemestani, Davoudi, Mehrabi and Zargar (2013در ي

طرح نيمـه آزمايشـيی بـه

بررسی اثربخشی درمان گروهـی کوتـاه مـدت فعـالسـازی رفتـاری و فراشـناختی بـر عاليـم
افسردگی ،اضطراب و راهبردهای شناختی تنظيم هيجان در  11نفر دانشجو پرداختند .آزمودنی-
ها به صورت تصادفی در سه گروه درمان فعالسازی رفتاری ،درمان فراشناختی و گروه کنتـرل
تخصيص يافتند .نتايج پـژوهش نشـان داد کـه هـر دو درمـان فعـالسـازی رفتـاری و درمـان
فراشناختی به طور مساوی بر عاليم افسردگی و اضطراب اثربخش بودند.
) Ghahvechi-Hosseini, Fathi Ashtiani and Satkin (2015در ي ـ

پــژوهش شــبه

تجربی به مقايسه درمان فراشناختی با درمان شناختی بر کاهش اضطراب امتحان و فـرا نگرانـی
در دانشجويان پرداختند .نمونه شام  11دانشجو دختر دانشگاه تربيت مدرس بود که بـه روش
نمونه گيری تصادفی انتخاب و سپس به صورت تصادفی در  3گروه ررار گرفتند .نتـايج نشـان
داد که اثربخشی درمان فراشناختی و درمان شناختی در کاهش اضطراب امتحان يکسان بود ،در
حالی که درمان فراشناختی از درمان شناختی در کاهش فرا نگرانی اثربخشی بيشتری داشت.
) Spada et al. (2012ابعاد فراشناختی از جمله باورهای فراشناختی مثبت در زمينه نگرانی و
اعتماد شناختی پـايين را جـزء علـ بـهوجودآورنـده اضـطراب و نگرانـی برمـیشـمارند.

Spada,

) Georgiou and Wells (2010در مطالعهی ديگـری نيـز دريافتنـد کـه ابعـاد فراشـناختی از جملـه
باورهای فراشناختی مثبت در زمينهی نگرانی و اعتماد شناختی پايين بـا اضـطراب اجتمـاعی ارتبـاط
معنیداری دارند Ellis and Hudson (2010) .نشان دادند که نگرانی و اضطراب يکی از مؤلفههـای
اساسی اختالالت اضطرابی ،مانند اختالل اضطراب فراگير و هراس اجتماعی اسـت کـه بـهويـژه بـا
باورهای مثبـت و منفـی فراشـناختی ارتبـاط دارد.

Bergersen, Foslie, Sunnerhagen and Schank

)(2011؛ ) Wells et al. (2009و ) Banhofer et al. (2009در پژوهشهايی از طريق طـرح درمـان
فراشناختی توانستند عاليم گروهی از بيماران افسرده را بهبود دهند و نتـايج حاصـله در دوره پيگيـری
نيز ادامـه داشـتند Wells et al. (2008) .و ) Colbear and Wells (2008در پـژهشهـايی اثربخشـی
درمان فراشناختی را در اختالل استرس پـس از آسـيب نشـان دادنـد Fisher and Wells (2008) .و
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) Rees and Van Koesreld (2008مشاهده کردند که درمان فراشناختی گروهـی بـر روی بيمـاران
مبتال به اختالل وسواسی -اجباری مؤثر میباشد.
با توجه به اينکه اضطراب از شايعترين اختالالت روانی اسـت ( )Sadock et al., 2014کـه
در نوجوانان به علت رشد سريع ،اختالالتی را در فرايند رشد بهوجـود مـیآورد (

Blackburn,

 )Davidson & Kendell, 1990و نيز با توجه به اينکه مشکالت دوران بلوغ و نوجوانی باعـث
شده که خلق و خوی آنها به سمت غمگينی گرايش پيدا کرده و مانع شادکامی شـود در نتيجـه
زمينه برای بروز مشکالت هيجانی فراهم میشـود ( .)Williams, 2000بنـابراين ،يـافتن شـيوه
مناسبی برای درمان اين مشکالت ضروری میباشد .از طرفی يافتن شـيوههـای درمـانی کوتـاه
مدت کارآ و مؤثر از جمله ضرورت پژوهش در حوزه درمان مـیباشـد و درمـان فراشـناختی
 Wellsجزء درمانهای کوتاه مدت به شمار میرود که با توجه به نوپا بودن اين مدل درمانی و
اطالعات ناکافی در مورد آن به ويژه روی نوجوانان ،انجام پژوهشی برای کـارايی و اثربخشـی
اين شيوه درمانی دارای اهميت است .لـذا پـژوهش حاضـر بـه بررسـی اثربخشـی فراشـناخت
درمانی  Wellsبر افزايش شادکامی و کـاهش اضـطراب دانـش آمـوزان پسـر دوره دوم مقطـع
متوسطه شهرستان خرم آباد پرداخته است.

روش
اين پژوهش در دسته پژوهشهای نيمه آزمايشيی ررار میگيرد و طرح تحقيق آن به
صورت دو گروهی (گروه آزمايشيی و گروه گواه) و شام سه مرحله پيشآزمون ،پسآزمون و
پيگيری ( 10روزه) است .متغير مستق  ،فراشناخت درمانی  Wellsبود که فقط بر گروه
آزمايشيی اعمال گرديد و تأثير آن بر نمرههای شادکامی و اضطراب در پسآزمون و پيگيری
گروه آزمايشيی نسبت به گروه گواه مورد مقايسه ررار گرفت .در مورد گروه گواه هيچ نوع
مداخلهای صورت نگرفت.

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری در اين پژوهش شام تمامی دانشآموزان پسر دوره دوم مقطع متوسطه
شهرستان خرم آباد در سال تحصيلی  97-96بوده است که  30دانشآموز به عنوان گروه نمونه
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به روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب و در دو گروه  11نفری آزمايشی و گواه توزيع
شدند .روش انتخاب نمونه به اين صورت بود که از تمامی مدارس پسرانهی دوره دوم مقطع
متوسطه شهرستان خرمآباد بهصورت تصادفی ي
تصادفی ي

مدرسه و در مرحله بعد دوباره بهصورت

پايه از اين مدرسه ،سپس از بين دانشآموزان اين پايه ي

کالس به صورت

تصادفی انتخاب شد که شام  30دانشآموز بود و در نهايت بهصورت تصادفی اين 30
دانشآموز در دو گروه  11نفری آزمايشی و گواه توزيع شدند .شايان ذکر است که ريزش در
دو گروه وجود نداشت .در جلسه اول (رب از شروع درمان) و جلسه هفتم (پس از اتمام
درمان) ،از دانشآموزان خواسته شد تا پرسشنامههای شادکامی آکسفورد و اضطراب ب

را

پاسخ دهند (پيشآزمون و پسآزمون) .جلسه پيگيری به فاصله  10روز ،برگذار شد و پس از
اطالع از وضعيت کلی ،از آنها خواسته شد تا مجدداً پرسشنامهها را تکمي کنند (پيگيری).
دانشآموزان گروه گواه در ليست انتظار ررار گرفته و هماهنگی الزمه صورت گرفت و
پرسشنامههای مذکور را تکمي نمودند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( :)OHQپرسشنامه شادکامی آکسفورد 1در سال 1990
توسط  Argylsبا معکوس کردن مواد مقياس افسردگی  Beckساخته شده است که هماکنون 29
ماده دارد و در طيف ليکرت (اصالً :صفر و هميشه :ي ) نمرهگذاری میشود .بنابراين ،حدار
نمره هر آزمودنی صفر و حداکثر نمره آن  87است .روايی اين مقياس در مطالعات مختلف
ازجمله مطالعه  Argyls and Louتأييد شده است ( .)Hills & Argyls, 2001در پژوهشی به
منظور بررسی روايی و پايايی پرسشنامه شادکامی آکسفورد ،شرکت کنندگان فهرست شادکامی
اکسفورد ،پرسشنامه شخصيتی آيزن  ،و فهرست افسردگی ب  ،را تکمي

کردند .بررسی

همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان داد که تمام  29گزاره اين فهرست با نمره ک
همبستگی بااليی داشتند .آلفای کرونباخ برای ک فهرست برابر با  0/91بود .همبستگی پيرسون
بين فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی ب

و زير مقياسهای برونگرايی و

نوروزگرايی  EPQبه ترتيب برابر با  0/11 ،-0/18و  -0/39بود که روايی همگرا و واگرای
1- Oxford Happiness Questionnaire
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فهرست شادکامی آکسفورد را تأييد کرد ( .)Alipour & Agah Heris, 2007پرسشنامه شادکامی
آکسفورد در ايران توسط  Alipour and Nourbalaدر سال  1999به فارسی ترجمه شد و اين
دو محقق با  101آزمودنی ،آلفای کرونباخ  0/93را بهدست آوردند (

Alipour & Nourbala,

 .)1999در اين پژوهش مجدداً همسانی درونی برای اين پرسشنامه محاسبه شد (.)α=0/901
پرسشنامه اضطراب بک ( :)BASپرسشنامه اضطراب ب  1که در سال  1988بهوسيلهی
 Beck et al.ساخته شده ،پرسشنامه خودسنجی  21پرسشی است که شدت کلی اضطراب را
میسنجد .آزمودنی شدت هري

از عالئم را با استفاده از مقياس چهار درجهای (از اصالً تا

شديد ،نمیتوانم آن را تحم کنم) درجهبندی میکند .نمرهگذاری با جمع نمرههای  21پرسش
انجام میشود که نمره ک اين پرسشنامه در دامنه  0تا  63ررار میگيريد؛ نمره  7-0هيچ يا
کمترين حد اضطراب ،نمره  11-8اضطراب خفيف ،نمره  21-16اضطراب متوسط و نمره -26
 63اضطراب شديد را نشان میدهد .روايی اين پرسشنامه توسط  Beck et al.در سال

1988

مورد تأييد ررار گرفته است ( .)Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988ضريب اعتبار اين
پرسشنامه در ايران با روش بازآزمايی و به فاصلهی دو هفته  0/92گزارش شده است

( Rafiei

 Salavati (2004) .)& Seifi, 2013روايی محتوا ،همزمان ،تشخيصی و عاملی را برای هر
مقياس بررسی کرده و کارايی باالی اين ابزار را در اندازهگيری شدت اضطراب مورد تأييد ررار
داده است .نتايج پژوهشی ديگر در خصوص هنجاريابی اين پرسشنامه در ايران نشان داد،
آزمون مورد نظر دارای روايی ( ،)r=0/72 ،P<0/001پايايی ( )r=0/83 ،P<0/001و ثبات
درونی ( )α=0/92مناسبی است ( .)Kaviani & Mousavi, 2008در اين پژوهش مجدداً
همسانی درونی برای اين پرسشنامه محاسبه شد (.)α=0/823

روش اجرای پژوهش
کاربندی آزمايشی و پژوهش حاضر اجرای هفت جلسه درمان گروهی فراشناختی بود که
به صورت هفتهای دو جلسه و هر جلسه  90دريقه برگزار گرديد .درمان براساس کتاب
راهنمای درمان فراشناختی  Wellsبرای اضطراب و افسردگی ( )2009اجرا گرديد .به منظور
رعايت اصول اخالق پژوهش ،پيش از اجرای مداخالت با شرکتکنندگان در ي

جلسه

1- Beck’sAnxietyScale
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عمومی صحبت شد و در جريان روند پژوهش ررار گرفتند .فرمت جلسات درمانی که توسط
محقق اجرا شده به صورت چکيده در جدول  1نشان داده شده است:
Table 1.
Extension of Wells metacognition research meetings

جلسه
اول

معارفهی درمانگر و درمانجو /اجرای پيشآزمونها ،آمادهسازی و معرفی درمـان فراشـناختی،
تعريف و معرفی شادکامی ،اضطراب و اختالالت اضطرابی ،ارائهی منطق درمان فراشـناختی،
ارائه تکليف خانگی
مرور تکاليف جلسهی رب  ،آشنايی با سندرم شناختی -توجهی و چگـونگی تـأثير آن در تـداوم
اختالالت روانی ،بررسی مقياس سندرم شناختی -توجهی ،معرفـی و تمـرين تکنيـ آمـوزش
توجه ( )ATTو تکمي برگهی خالصهی تکني آموزش توجه ،ارائه تکليف خانگی

جلسه
سوم

مرور تکـاليف جلسـهی ربـ  ،شناسـايی و چـالش بـا بـاورهـای منفـی مربـوط بـه نگرانـی و
کنترلناپذيری و تحلي مزايا و معايب آنها ،اجرای آزمـايش از دسـت دادن کنتـرل در جلسـهی
درمان ،معرفی و تمرين ذهنآگاهی گسليده ( ،)DMارائه تکليف خانگی
مرور تکاليف جلسهی رب  ،شناسايی و چالش بـا بـاورهـای مثبـت مربـوط بـه نگرانـی و
کنترل ناپذيری و تحلي مزايا و معايب آنها ،اجرای آزمايش سرکوب فکر ،تمـرين تکنيـ
آموزش توجه (( )ATTافزايش سطح دشواری) ،ارائه تکليف خانگی
مرور تکاليف جلسهی رب  ،شناسايی و چالش با باورهای مثبت و منفی مربوط به نشـخوار
فکری و تحلي مزايا و معايب آنها ،شناسايی برانگيزاننـدههـا و بـهکـارگيری ذهـنآگـاهی
گسليده ( ،)DMارائه تکليف خانگی
مرور تکاليف جلسهی رب  ،معرفی به تعويق انداختن نگرانی و نشخوار فکـری (مقابلـه بـا
نگرانی و نشخوار فکری فعال با اجرای به تعويق انـداختن نگرانـی و نشـخوار فکـری در
جلسهی درمان) ،تمرين تکني آموزش توجه ( ،)ATTآموزش تکني تمرکز مجدد توجه
بر مورعيت ( ،)SARارائه تکليف خانگی
مرور تکاليف جلسهی ربلی و بررسی مقياس سندرم شـناختی -تـوجهی ،ارائـهی خالصـهای از
تکني های ارائه شده در تمام جلسات درمانی ،پاسخ به سؤاالت و مشـکالت در بـه کـارگيری
اين تکني ها ،تشکر و ردردانی و گرفتن بازخورد از ک جلسات ،اجرای پسآزمونها

جلسه
دوم

جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم

جلسه
هفتم

یافتهها
ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش حاضر در جدول  2نشان داده شده است.
نتايج جدول  2نشان میدهد که نمرههای شادکامی و اضطراب دانشآموزان پسآزمون و
پيگيری گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل تغيير کرده است .به منظور بررسی معنیداری اين
تفاوت و با توجه به اينکه سه بار هر آزمودنی در معر

آزمون شادکامی و اضطراب ررار
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 جهت بررسی نرمال. از آزمون تحلي واريانس با اندازههای تکراری استفاده شد،گرفته است
برابری واريانسها از

 به منظور بررسی پيشفر، بودن نمرات دادهها از آزمون شاپيرو ويل

 به منظور بررسی برابری کواريانسهای متغير وابسته از آزمون باکس و به منظور،آزمون لوين
 نتيجه.برابری کواريانس نمرههای متغيرهای وابسته در دو گروه از آزمون ماچلی استفاده شد
. آمده است6  و1 ،1 ،3 اين تحلي ها در جداول
Table 2.
Mean and standard deviation of students' happiness and anxiety according to the
experimental and control groups
Variable
Group
Mean
S.D.
Number
Experimental
61.60
2.66
15
Pre-test anxiety
Control
42.07
1.90
15
Experimental
15.33
2.09
15
Post-test anxiety
Control
42.27
2.60
15
Experimental
7.80
2.21
15
Follow-up anxiety
Control
42.87
2.61
15
Experimental
33.87
1.45
15
Pre-test happiness
Control
33.33
1.39
15
Experimental
44.47
2.82
15
Post-test happiness
Control
34.00
1.77
15
Experimental
47.93
2.40
15
Follow-up happiness
Control
33.07
1.43
15
Table 3.
Shapiro-Wilk test results to verify normality of data scores
Shapiro-Wilk test
Statistics Df
Experimental
0.126
15
Pre-test
Control
0.179
15
Experimental
0.170
15
Anxiety
Post-test
Control
0.153
15
0.175
15
Follow-up Experimental
Control
0.163
15
Experimental
0.191
15
Pre-test
Control
0.217
15
Experimental
0.142
15
Happiness Post-test
Control
0.153
15
Experimental
0.138
15
Follow-up
Control
0.209
15

Significant level
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.147
0.061
0.200
0.200
0.200
0.078

 نشان میدهد که دادههای شادکامی و اضطراب دانشآموزان در هر سه گروه نرمال3 جدول
.استفاده از آزمون تحلي واريانس با اندازههای تکراری رعايت شده است

است و اين پيشفر
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'the equality of two groups variance in students
Significant level
0.194
0.199
0.488
0.731
0.056
0.057

df2
28
28
28
28
28
28

df1
1
1
1
1
1
1

F
1.769
1.734
0.493
0.121
3.977
3.939

(دورهی چهارم ،سال  ،62پاییز و زمستان  ،9318شمارهی )6

Table 4.
Levin test results to investigate
happiness and anxiety
Source
Pre-test anxiety
Post-test anxiety
Follow-up anxiety
Pre-test happiness
Post-test happiness
Follow-up happiness

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود هم واريانس شادکامی دانشآموزان با هم و هم
واريانس اضطراب آنها با هم برابر میباشند و اين پيشفر

استفاده از آزمون تحلي واريانس

با اندازههای تکراری رعايت شده است.
Table 5.
The result of the Box test to compare the covariances between the two groups
Source
Box test
F
df1
df2
Significant level
Anxiety
12.379 1.821 6 5680.300
0.091
Happiness
5.474
0.805 6 5680.300
0.565

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود کواريانس شادکامی و کواريانس اضطراب
دانشآموزان دو گروه در سه بار اندازهگيری غيرمعنیدار است و پيشفر

استفاده از آزمون

تحلي واريانس با اندازههای مکرر نيز رعايت شده است.
covariances of dependent variables in three
Significant level
0.648
0.158

df2
2
2

df1
0.867
3.691

Table 6.
Macheley test results for equality of
steps of total measurement
Source
F
Anxiety
0.986
Happiness
0.872

نتايج آزمون ماچلی در جدول  6نشان میدهد که کواريانسهای متغيرهای وابسته در سه
مرحله در ک با هم برابر است و اين پيشفر

استفاده از آزمون تحلي واريانس با اندازههای

تکراری رعايت شده است .جدول  7نتايج تحلي واريانس با اندازههای تکراری شادکامی و
اضطراب دانشآموزان بر حسب گروه را نشان میدهد.
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Test power

Significant
level

Mean of
the squares

Sum of the
squares

Eta
coefficient

1.000

0.000

2.080

1672.711 227.163 0.000 0.890 1.000

56

116.489

Error

1

1672.711

Group

Happiness

Factor
4541.256 2 2270.678 691.744 0.000 0.961 1.000
)1 (time
Within
Factor
the subject 1*Group 4909.489 2 2454.744 747.819 0.000 0.964 1.000
Error
183.822 56
3.283
0.000
1.000
Between the
Group 9755.211 1 9755.211 951.360 0.000 0.971 1.000
subject
Factor
809.489 2 404.744 194.574 0.000 0.874 1.000
)1 (time
Within
Factor
the subject 1*Group 808.689 2 404.344 194.382 0.000 0.874 1.000

Anxiety

F

Df

Variables

Source

Table 7.
Analysis of variance with repeated measures of students' happiness and anxiety by
group

Between
the subject

با توجه به مندرجات جدول  ،7بر حسب نمرههای حاص از فراشناخت درمانی  Wellsبر
افزايش شادکامی و کاهش اضطراب دانشآموزان از مرحله پيشآزمون به مرحله پسآزمون و
پيگيری در ک  ،تفاوت معنیداری را نشان میدهد ( .)p =0/000ميزان اثر عضويت گروهی بر
تغييرات نمرههای شادکامی و نمرههای اضطراب از پيشآزمون به پسآزمون و پيگيری براساس
اين ابزار به ترتيب  0/8و  0/9را نشان میدهد .اين بدان معناست که  %80تغييرات در شادکامی و
 %90تغييرات در اضطراب مربوط به درمان فراشناخت  Wellsاست و اين فرضيه تأييد میشود.

بحث و نتیجهگیری
نتايج آماری تحلي واريانس با اندازهگيری تکراری نشان داد که فراشناخت درمانی ولز بر
افزايش شادکامی و کاهش اضطراب دانشآموزان مؤثر بوده است .اين نتايج با پژوهشهای
Weight, 2017; Sariçam, 2015; Ghahvechi-Hosseini et al., 2015; Momeni, Rezaei,
;and Gorgi, 2014; Hashemi, ALipoor, and Feili, 2013; Bergersen et al., 2011
; Hashemi et al., 2010; Ghasemi, Abedi, & Baghban, 2009همسو بوده است.
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در تبيين افزايش شادکامی بر اثر فراشناخت درمانی  Wellsمیتوان گفت که طبق بسياری
از نظريههای هيجان ،شادکامی يکی از شش هيجان بزرگ است .بر همين اساس،Diener ،
شادکامی را نوعی ارزشيابی فرد از خود و زندگیاش میداند و مواردی از ربي خشنودی از
زندگی ،هيجان و خلق مثبت ،فقدان افسردگی و اضطراب را شام میشود .پس شاد نبودن،
باعث تأثير فزايندهی محرکهای استرسزا در روان فرد میشود .همچنين زندگی با استرس
زياد و مشغلههای فکری فراوان میتواند روی خلقوخوی افراد تأثير بگذارد و آنها را به سمت
غمگينی و ناشاد بودن نزدي

کند .از طرفی با توجه به مدل  A-M-Cدر درمان فراشناختی که

هيجان و اختالل در آن را فرمولبندی میکند (عام پيشايند  Aي
است نه ي

رويداد شناختی درونی

مورعيت خاص .همچنين مؤلفه  Mبه معنای باورهای فراشناختی و سندرم

شناختی -توجهی است و بسياری از ارزيابیهای منفی عمومی يا باورهای معمولی  Bتحت
تأثير و کنترل فرايندهای فراشناختی هستند) ،پس میتوان نتيجه گرفت که درمان فراشناختی با
تأثير گذاشتن بر  Mيعنی چالش با باورهای فراشناختی و حذف سندرم شناختی -توجهی ،باعث
تغيير باورهای فراشناختی و ايجاد شيوههای جايگزين تجربه کردن و مقابله با رويدادهای درونی
و در نهايت افزايش شادکامی دانشآموزان گرديد (.)Mayers &Diener, 1995
در تبيين کاهش اضطراب بر اثر فراشناخت درمانی  ،Wellsمیتوان گفت که نگرانی
خصيصه اصلی اضطراب میباشد و از طرف ديگر ،مدل فراشناختی اختالل روانشناختی،
نگرانی را مؤلفه اصلی سندرم شناختی -توجهی ( )CASدر نظر میگيرد که تصور میشود در
همه انواع آسيبشناسی روانی دخي است .در ضمن طبق مدل فراشناختی ،نگرانی شام دو
دسته باورهای فراشناختی مثبت و باورهای فراشناختی منفی میباشد .معموالً نگرانی به عنوان
نوعی راهبرد مقابلهای در پاسخ به ي

فکر منفی مزاحم فعال میشود .استفاده از نگرانی به

عنوان راهبرد مقابلهای ،به باورهای فراشناختی مثبت درباره نگرانی که اکثر افراد تا حدودی
دارند ،مربوط میشود .از طرفی ديگر هنگامیکه باورهای فراشناختی منفی درباره نگرانی فعال
میشوند ،فرد به ارزيابی منفی نگرانی میپردازد؛ يعنی دچار نگرانی درباره نگرانی (فرانگرانی)
میشود و همين امر موجب افزايش اضطراب و احساس ناتوانی در مقابله میشود.
از جمله محدوديتهای اين پژوهش میتوان به محدود بودن جامعه آماری به دانشآموزان
پسر دبيرستانی اشاره نمود که امکان تعميم اين پژوهش را به ساير دانشآموزان در کشور
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محدود میکند .از اين رو پيشنهاد میشود تأثير اين شيوه درمانی روی ساير افراد جامعه با
سنين مختلف و جنسيت مؤنث نيز انجام گيرد .همچنين بايد در نظر داشت که تحقيق حاضر
در شهر خرمآباد اجرا شده و نتايج آن راب تعميم به ديگر نقاط کشور نيست ،به همين دلي در
تفسير نتايج پژوهش اين موضوع بايد اين محدوديتها مدنظر ررار گيرد .محدوديت ديگر اين
پژوهش کوتاه بودن زمان پيگيری به دلي محدوديت زمانی در سال تحصيلی بود.
به نظر میرسد با توجه به آموزش پذير بودن درمان فراشناختی  ،Wellsدانشآموزان
مهارتها و تکني های ارائه شده در جلسات درمانی را آموخته و در زندگی روزمره خود به
کار میگيرند که همين امر موجبات تغيير سندرم شناختی -توجهی ،تغيير باورهای فراشناختی
و ايجاد شيوههای جايگزين تجربه کردن و مقابله با رويدادهای درونی و در نهايت کاهش
اضطراب دانشآموزان میگردد .بنابراين ،شايسته است مشاوران ،معلمان و دست اندرکاران
آموزشی اين روش درمانی را در مدارس به کار بگيرند.
سپاسگزاری :در نهايت بر خود میدانيم که از تمامی مسئولين آموزش و پرورش خرمآباد،
مديران ،معلمان و دانشآموزان عزيزی که با صرف ورت و همکاری خود امکان انجام اين پژوهش
را ميسر ساختند مراتب سپاسگزاری و ردردانی خود را صميمانه ابراز کنيم.
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