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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش راهبردهای فراشناختي بر فرانگراني و اضطراب در
دانشجویان بود.
روش :روش پژوهش نيمهآزمایشي و از نوع طرحهای تک آزمودني بود .جامعه آماری شامل كليه دانشجویان
پسر در خوابگاه غدیر دانشگاه بوعليسينای همدان بودند كه در سال تحصيلي  1397مشغول به تحصيل
بودند .نمونه آماری شامل  12نفر بود كه به شيوه نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند .آموزش راهبردهای
فراشناختي بهصورت انفرادی در هشت جلسه ،هر جلسه بهمدت یک ساعت انجام شد ..برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامه اضطراب بک ( )1988و پرسشنامه فرانگراني ولز ( )2005استفاده شد .اندازهگيری و اجرای
آزمون شامل چهار مرحله بود :مشاهدهی آزمودني قبل از اعمال متغير مستقل و اندازهگيری نمرات وی،
اعمال متغير مستقل و اندازهگيری نمرات آزمودني پس از طي نيمي از كل جلسات مداخله و همچنين در
انتهای جلسه آخر و اندازهگيری مجدد نمرات آزمودني (پيگيری) پس از یک ماه.
یافتهها :تحليل دادهها با تحليل اندازهگيریهای مکرر نشان داد كه آموزش راهبردهای فراشناختي بر كاهش
فرانگراني ( )F =18.71 ، p>0.001و كاهش اضطراب دانشجویان ( )F =21.69 ، p>0.001تأثير معناداری
داشته است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه آموختن راهبردهای فراشناختي جدید ،باعث ميشود فرد
تشخيص دهد كه نگرانياش در بسياری از موارد ،نسبت به نشانههای بيروني و دروني تهدید ،بيمورد است؛
بنابراین ميتوان از آموزش راهبردهای فراشناختي برای كاهش اضطراب و فرانگراني دانشجویان استفاده كرد.
کلید واژهها :آموزش راهبردهای فراشناختي ،اضطراب ،فرانگراني.
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 .1مقدمه
اضطراب 1یک هيجان منتشر ،ناخوشایند و مبهم شامل هراس و نگراني با منشأ ناشناخته است كه
همراه با عدم اطمينان و برانگيختگي فيزیولوژیک است و شامل یک پيشبيني برای تهدیدی در
آینده است .اكنون در زمينه تأثير دیدگاه شناختي كه برای فهم اضطراب انجام ميگيرد ،تالشهای
بيشتری انجام ميشود .این دیدگاه بر روشهایي تأكيد دارد كه از طریق آنها افکار و سبکهای
فکری خاص ،اثرات نامطلوبي بر رفتار ميگذراند .افکاری كه ذهن افراد را مشغول ميكنند ،موجب
اختالل در توجه به امور روزمره ميشوند .نگرانيها ،خيالپردازیها و باورهایي كه به امور جاری
مربوط نيستند ،به حواسپرتي و كاهش كارایي رفتار فرد منجر ميشوند.
ولز )1995( 2در زمينه سببشناسي اضطراب ،در مدل فراشناختي خود علت دچار شدن اشخاص
به اضطراب را مطابق یک اصل بنيادین تعریف ميكند كه براساس آن ،اضطراب با فعال شدن نوعي
سبک تفکر غير منعطف و ناسازگار موسوم به سندرم شناختي-توجهي 3مرتبط است .سندرم
شناختي-توجهي شامل نوعي سبک تفکر درجا مانده (تکرارشونده) بهصورت نگراني یا نشخوار فکری
متمركز بر تهدید و رفتار مقابله ای ناسازگارانه (مانند سركوب فکر ،اجتناب یا مصرف مواد) است .این
سبک پيامدهایي دارد كه به حفظ و تداوم هيجانها و تقویت افکار منفي منجر ميشود.
اثری كه نشانگان شناختي-توجهي بر تداو م اضطراب دارد به این نحو است كه موجب تفکر
مستمر به شکل نگراني و نشخوار فکری در مورد موضوعات نگرانكننده ميشود و نيز با متمركز
كردن توجه روی منابع تهدید و راهاندازی رفتارهای مقابلهای ناصحيح مثل اجتناب ،هيجانات منفي
را مستمر ميكند .چنين سبکي ،خود-نظمدهي كارآمد افکار و هيجانات و یادگيریهای اطالعات
تصحيح كننده را دچار اختالل ميكند (فرگاس ،باردین و اوركات .)2012 ،4بهطور مثال در خصوص
اضطراب ،سندرم شناختي-توجهي اینگونه عمل ميكند كه زنجيرهای از افکار كه در آن شخص با
دامنهای از رویدادهای تهدیدآميز مواجه است ،ميسازد .این زنجيره نگراني ممکن است به این افکار
بيانجامد " :اگر در مصاحبه شکست بخورم چه مي شود؟  ...بهتر است خودم را آماده كنم ... .اما اگر
خودم را برای موارد مناسب آماده نکردم چه ميشود؟  ...خودم را باید برای چه چيزهایي آماده كنم؟
 ...اگر به آنها بگویم كار قبليام را رها كردم چه ميشود؟  ...اگر اشتباه جواب بدهم ،چه؟  ...و الي
آخر .مشکل نگراني بهعنوان پاسخي برای عقاید یا احساسات منفي این است كه دامنهای از تهدیدها
را توليد ميكند ،احساس خطر را افزایش ميدهد ،به اضطراب منجر ميشود و سبب ابقای پاسخ
اضطرابي ميشود.

1. Anxiety
2. Wells
3. Cognitive attentional syndrome
4. Fergus, Bardeen & Orcutt

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال نهم ،شماره هفدهم ،پاییز و زمستان 185 1400

یکي از مفاهيم مطرح در حوزه آسيبشناسي فراشناختي اختالالت اضطرابي كه بخشي از سندرم
شناختي-توجهي را شکل ميدهد ،مفهوم فرانگراني 1است كه به معنای نگراني در مورد نگراني مي
باشد و شامل مجموعه ای از باورهای منفي درباره كنترل ناپذیری و خطرناک بودن نگراني است.
(ولز .)1997 ،امروزه ،فرانگراني بهعنوان خصيصه اصلي اختالالت اضطرابي مطرح شده است؛
بهطوریكه در بسياری از مطالعات ،آن را معادل اختالالت اضطرابي قرار ميدهند (براون.)1997 ،2
كروچ ،لویس ،اریکسون و نيومن )2017( 3در مطالعهای كه بر روی بيماران اضطراب فراگير داشتند،
چگونگي تداوم فرانگراني را نشان دادند و بيان كردند كه این بيماران منحصراً از تغيير احساسات
خنثي یا مثبت به حالتهای هيجاني منفي رنج ميبرند و در نتيجه برای حفظ احساسات منفي
خود ،از نگرانيشان مراقبت ميكنند تا مجبور نشوند رنج تغيير احساسات خنثي یا مثبت به
احساسات منفي را تحمل كنند .چنين وضعيتي ناشي از ارزیابي فراشناختي این بيماران نسبت به
احساسات خود است كه منجر به تشدید اضطراب آنها ميشود.
با توجه به وجود مؤلفههای شناختي و فراشناختي در اضطراب یکي از روشهای كاهش اضطراب،
آموزش راهبردهای فراشناختي 4است .نظر به اینکه فراشناخت یک مفهوم چندوجهي است و حداقل
به سه جز شامل دانش (باورها) ،تجارب و راهبردهای فراشناختي تقسيم ميشود ،این سه جز در
تعامل با یکدیگر تعيين ميكنند كه رفتار فرد در مواجهه با تنش چگونه باشد .باورهای فراشناختي
ناسازگار ،بيشترین همبستگي را با مجموعهای از مقياسهای آسيبپذیری دارند .یکي از روشهای
مؤثر و كوتاهمدتي كه اخيراً برای كم كردن عالئم اختالالت اضطرابي مطرح شده است ،آموزش
راهبردهای فراشناختي ولز است (ولز2009 ،؛ ترجمه محمدخاني.)1388 ،
فراشناخت به معنای تفکر درباره تفکر یا به معنای آگاهي از شناخت ،فرایندهای شناختي و هر
آنچه مربوط آن است .به عبارت دیگر ،فراشناخت به معنای نظارت ،ارزیابي و برنامه ریزی در
یادگيری و ساده ترین شکل آن ،شناخت درباره شناخت است (نخستين گلدوست ،غضنفری ،شریفي
و چرامي .)1399 ،اصطالح فراشناخت ،عبارت است از هر نوع دانش یا فرآیند شناختي كه در آن
ارزیابي یا كنترل شناختي وجود داشته باشد (موسيز و بایرد )2007 ،5به ساختارها ،دانش و
فرآیندهای روانشناختي اشاره كند ،یا با كنترل و تفسير افکار و شناختها سروكار دارد (قرباني،
جاللوندی و دولت آبادی.)1399 ،
فراشناخت به طيف وسيعي از عوامل به هم وابسته اطالق ميشود كه فرایندهای شناختي دخيل
در تفسير ،پایش یا كنترل شناخت را در برميگيرد .فراشناخت را ميتوان به سه حيطهی دانش
1. Meta-worry
2. Brown
3. Crouch, Lewis, Erickson & Newman
4. metacognitive Strategies Training
5. Moses & Baird

 186تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی ...

یارمحمدی و همکاران

فراشناختي ،تجربه های فراشناختي و راهبردهای فراشناختي تقسيم كرد (نلسون ،استوارت ،هاوارد و
كرالي .)1999 ،1دانش فراشناختي به باورها و نظریههایي كه فرد دربارهی تفکر خود دارد ،اطالق
ميشود .برای مثال این دانش شامل باورهای فرد درباره انواع خاص تفکر و نيز باورهای او دربارهی
كارایي حافظه یا قدرت تمركز حواس خود است (ولز و ماتيوز .)1996 ،2براساس نظریه فراشناختي
برای اختالل روانشناختي ،دو نوع دانش فراشناختي وجود دارد -1 :باورهای آشکار (خبری) و -2
باورهای ضمني (رویهای) .دانش آشکار دانشي است كه بهطور كالمي قابلبيان است .شامل شناخت
هایي است نظير" :نگراني ميتواند موجب حملهی قلبي شود" .دانش ضمني را نميتوان بهطور
مستقيم و به شکل كالمي توصيف كرد .شامل افکار ،قواعد یا برنامههایي است كه از عوامل
كنترلكننده تخصيص توجه هستند .این دانش تفکر را هدایت ميكند.
تجربه فراشناختي شامل ارزیابيها و احساسهایي است كه افراد در موقعيتهای مختلف درباره
وضع رواني خود دارند (نلسون ،گرلر و نارنز .)1984 ،3این تجربههای ذهني بر رفتارهایي مانند تالش
برای بازیابي اطالعات و راهبردهای یادگيری تأثير ميگذارند و در نهایت راهبردهای فراشناختي
مهارتهایي هستند كه برای كنترل و تغيير افکار بهكار گرفته ميشوند و به خودتنظيمي هيجاني و
شناختي كمک ميكنند .راهبردهای انتخابي ميتوانند فعاليتهای شناختي را تشدید یا سركوب
نموده و یا ماهيت آن را تغيير دهند (ولز و ماتيوز .)1996 ،هدف برخي از راهبردها كاهش افکار یا
هيجان های منفي از طریق تغيير ابعاد خاص شناخت است .برای مثال یک فرد ممکن است برای
حفظ آمادگي خود ،توجهش را بر تهدید متمركز كند ،افکار ناراحتكننده خود را سركوب كند یا
توجهش را از هيجانهای منفي منحرف سازد .راهبردهای ناسازگار اغلب شامل تالش برای به دست
گرفتن كنترل ماهيت تفکر است .این تالشها در درازمدت سودمند نيستند .راهبردهای ناسازگار
شامل سركوب افکار خاص ،تجزیهوتحليل تجربهها برای یافتن پاسخ یا تالش برای پيشبيني
چيزهایي كه ممکن است در آینده رخ دهند و در نتيجه اجتناب از مشکالت احتمالي است .افراد
مضطرب غالب ًا وقوع افکار را بهصورت منفي تفسير ميكنند و از پيشفرضهایي برای پردازش هر
موضوع تازه و پيچيده استفاده ميكنند كه آنها را متقاعد ميكند بهتر است بدبين باشند و بدبين
بمانند .ایراد این راهبردها تداوم احساس تهدید است.
ولز ( )2007مباني علمي فراشناخت درماني برای اضطراب ،شيوه مصاحبه با بيماران اختالل
اضطراب فراگير ،PTSD ،وسواس فکری-عملي و همچنين نقشههای درماني برای این اختالالت را
مطرح ميكند .رویکرد فراشناخت درماني كه براساس نظریهی بنيادی «كاركرد اجرایي خود-

1. Nelson, Stewart, Howard, Crawly
2. Mattews
3. Nelson, Gerler & Narens
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نظمجو( »1ولز و ماتيوز1996 ،؛ ولز )2000 ،استوار است ،ابتدا در مورد اختالل اضطراب فراگير بهكار
برده شد و بعد بهعنوان یک رویکرد درماني كلي گسترش یافت.
طبق مدل درمان فراشناختي ،در اختاللهای روانشناختي بيمار احساس ميكند كه كنترل خود
را از دست داده است .راهبردهای مورداستفاده بهخصوص در اضطرابها شامل تالش برای سركوب
افکار خاص و تالش برای پيشبيني چيزهایي است كه ممکن است در آینده رخ دهند و نتيجهی آن
تمایل برای اجتناب از مشکالت احتمالي در آینده مبهمي است كه فرد تحمل روبهرو شدن با آن را
ندارد .اصل بنيادین درمان فراشناختي آن است كه بيمار در ابتدا بتواند توجه خودش را به سمت
باورها و راهبردهایي كه نسبت به مسائل تنشزا دارد ،متمركز كند و با این كار از چگونگي افتادنش
در دام اضطراب ،آگاه شود .سپس با فراگيری راهبردهای جدیدتر بتواند سطح هشياری خود را
افزایش دهد و از پردازشهای ناهشيار كم كند تا در حالتي آگاهانهتر اجزای مختلف سندرم
شناختي-توجهي خود را كنار بگذارد و با این كار از درگير شدن در نشخوار فکری و پایش تهدید
جلوگيری نماید و به این طریق اضطراب را كاهش دهد (ولز.)2009 ،
تاكنون تحقيقات متعددی درباره تأثيرات فراشناخت درماني صورت گرفته است ،ازجمله تأثير آن
بر روی اضطراب فراگير (ولز و كينگ ،)2006 ،2بر روی فوبيای اجتماعي (ولز ،)2007 ،بر روی
وسواس فکری عملي (فيشر و ولز )2008 ،كه همگي تأیيدكننده تأثير این نوع درمان بر اختالالت
اضطرابي بودهاند .دراینبين ،جای خالي پژوهشي درباره تأثير آموزش راهبردهای فراشناختي بر
متغيرهای تشدیدكننده اضطراب نظير فرانگراني ،دیده ميشود؛ بنابراین هدف این پژوهش این است
كه آیا آموزش راهبردهای فراشناختي بر فرانگراني و اضطراب دانشجویان مؤثر است یا خير؟
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نيمه آزمایشي و از نوع طرحهای تک آزمودني  ABAاست كه شامل خط پایه،
دوره مداخله و یک دوره پيگيری است .این طرح امکان مشاهده رشد آزمودني در طي مراحل
پژوهش و پایداری یا عدم پایداری اثر مداخله پس از اتمام پژوهش را فراهم ميآورد .مداخله
بهصورت انفرادی بر روی آزمودنيها اعمال ميشود و این شامل سه مرحله است -1 :مشاهدهی
آزمودني قبل از اعمال متغير مستقل و اندازهگيری نمرات وی -2 ،اعمال متغير مستقل و اندازهگيری
نمرات آزمودني پس از طي نيمي از كل جلسات مداخله و همچنين در انتهای جلسه آخر -3 ،عدم
اعمال متغير مستقل و اندازهگيری مجدد نمرات آزمودني پس از یک ماه است .جامعه آماری پژوهش
شامل كليه دانشجویان پسر خوابگاه غدیر دانشگاه بوعلي سينای همدان است كه در سال 1397
مشغول به تحصيل بودند .روش نمونهگيری در دسترس و هدفمند بود ،در مجموع دوازده نفر انتخاب
1. self-regulatory executive function
2. King
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شدند .مالکهای ورود به پژوهش آگاهي و رضایتمندی نسبت به حضور در جلسات و عدم مصرف
داروی ضد اضطراب و افسردگي و گرفتن نمره باالتر از  16در آزمون اضطراب بک بود .این پژوهش
 4نفر افت نمونه داشت و در نهایت هشت نفر از آنها مداخله را به پایان رساندند.
 .1-2ابزارهای پژوهش
 -1پرسشنامه اضطراب بک :1یک پرسشنامه خود گزارشي است كه برای اندازهگيری شدت اضطراب
در نوجوانان و بزگساالن توسط بک ( )1988تهيه شده است .این پرسشنامه دارای  21پرسش و دو
خردهمقياس اضطراب جسماني و شناختي است( .فتحي آشتياني و داستاني .)1389 ،سؤالهای ،1
 21 ،20 ،19 ،17 ،13 ،12 ،8 ،7 ،6 ،3 ،2مربوط به مقياس اضطراب جسماني است و سؤالهای ،4
 18 ،16 ،15 ،14 ،11 ،10 ،9 ،5مربوط به مقياس اضطراب شناختي است .این پرسشنامه از اعتبار
روایي باالیي برخوردار است .ضریب همساني دروني آن  0/92ميباشد .اعتبار آن با روش بازآزمایي
به فاصله یک هفته  0/75و همبستگي مادههای آن از  0/30تا  0/76متغير است (بک و استير،2
 .)1990همچنين در تحقيقي كه كاویاني و موسوی ( )1387ویژگيهای روانسنجي پرسشنامه
اضطراب بک را در ایران بررسي كردند به این نتيجه رسيدند كه این پرسشنامه دارای روایي  0/72و
پایایي  0/83و ثبات دروني  0/92ميباشد.
 -2پرسشنامه فرانگرانی ولز :3ولز ( )2005پس از جداسازی مواد مربوط به فرانگراني از پرسشنامه
افکار اضطرابي آنها را در پرسشنامه مستقلي تحت عنوان پرسشنامه فرانگراني جای داد .این
پرسشنامه شامل  7ماده است .نمرهگذاری این پرسشنامه بهصورت چهار گویهای است بهطوریكه
یک امتياز برای هرگز ،دو امتياز برای گاهي ،سه امتياز برای اغلب و چهار امتياز برای هميشه است.
حداقل امتياز این پرسشنامه  7و حداكثر آن  28امتياز است .نقطه برشي برای این پرسشنامه تعيين
نشده است .ضریب آلفای كرونباخ مقياس فراواني فرانگراني  0/88بهدستآمده است .از لحاظ روایي
سازه این پرسشنامه ميتواند افراد دارای مالکهای اضطراب فراگير را از افراد دچار اضطراب
جسماني و افراد بدون اضطراب متمایز سازد.
 .2-2روش گردآوری دادهها
پس از انتخاب شركتكنندهها ابتدا پيشآزمون انجام شد و افرادی كه نمره اضطراب آنها در آزمون
اضطراب بک باالتر از  16بود ،در این پژوهش انتخاب شدند ،سپس آموزش راهبردهای فراشناختي
در هشت جلسه ،هر جلسه یک ساعت ،هفتهای یک نوبت بهصورت انفرادی انجام شد .سپس دو
آزمون در طي برگزاری جلسات و یک آزمون بهعنوان پيگيری یک ماه پس از اتمام جلسات صورت
گرفت.
1. BAI - Beck Anxiety Inventory
2. Steer
3. MWQ - Meta-Worry Questionnaire
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جلسات

آموزش راهبردهای فراشناختی (ولز)2009 ،

جلسه اول

فرمولبندی موردی ،معرفي مدل فراشناختي ،اجرای آزمایش سركوب فکر ،چالش با باورهای
مربوط به كنترل ناپذیری نگراني
آموزش راهبرد ذهنآگاهي مجزا شده ،آموزش راهبرد به تعویق انداختن نگراني ،ارائه تمرین
دو مورد باال برای تکليف خانگي
یک تمرین ذهن آگاهي مجزا شده ،اسناد مجدد كالمي رفتاری كنترل ناپذیری نگراني ،معرفي
آزمایش از دست دادن كنترل ،تتمرین خانگي به تعویق انداختن نگراني و تمرین ذهن آگاهي
مجزا شده
چالش با باورهای كنترلناپذیری (ارائه شواهد مخالف) ،انجام آزمایش از دست دادن كنترل در
جلسه ،بررسي رفتارهای اجتنابي بيمار ،وارونهسازی رفتارهای اجتناب از نگراني از طریق
راهبرد به تعویق انداختن نگراني و آزمایش از دست دادن كنترل
چالش با باورهای كنترلناپذیری ،یک تمرین ذهن آگاهي مجزا شده ،شروع چالش با باورهای
مثبت درباره خطر ،تالش برای نگراني و آزمودن خطرات احتمالي (آزمایش دیوانه شدن،
آسيب زدن به بدن ،ارزیابي اثرات نگراني
مرور تکاليف خانگي ،چالش با باورهای مربوط به خطر ،تأكيد بر معکوس كردن راهبردهای
غير انطباقي
چالش با باورهای مثبت ،آموزش راهبرد عدم مطاقبت ،ارائه تکليف از راهبرد عدم مطابقت و
یک ،تمرین ذهن آگاهي مجزا شده
معکوس كردن عالئم باقيمانده ،طرح كلي درمان ،تقویت برنامه جایگزین

جلسه دوم
جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

 .3یافتههای پژوهش
جدول  :1توصیف متغیر فرانگرانی و اضطراب
آزمون اول
آزمون

میانگین

انحراف
معیار

آزمون دوم
میانگین

انحراف
معیار

آزمون سوم
میانگین

انحراف
معیار

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

فرانگراني

16/13

2/74

18/88

2/17

12/63

1/51

13

1/85

اضطراب

25/5

3/02

24/75

2/91

23

3/02

23/5

2/56

یافتهها نشان داد كه ميانگين نمرات متغير فرانگراني در چهار مرحله اندازهگيری به ترتيب برابر
 16/13در مرحله اول 18/88 ،در مرحله دوم 12/63 ،در مرحله سوم و  13در دوره پيگيری بود.
همچنين ميانگين نمرات متغير اضطراب را در چهار مرحله اندازهگيری بهترتيب برابر  25/5در
مرحله اول 24/75 ،در مرحله دوم 23 ،در مرحله سوم و  23/5در دوره پيگيری بود .برای مقایسه اثر
متغير مستقل بر متغيرهای وابسته از تحليل واریانس مکرر استفاده شد .بدینمنظور برای بررسي
نرمال بودن دادهها از آزمون شاپيرو-ویلک استفاده شده است.
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جدول  :2سطح معناداری آزمون شاپیرو-ویلک برای متغیر فرانگرانی
اندازهگیری
متغیر
فرانگراني
اضطراب

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

پیگیری

0/373
0/469

0/297
0/921

0/741
0/424

0/424
0/915

با توجه به رد آزمون شاپيرو-ویلک برای دادههای بهدستآمده ،فرض نرمال بودن توزیع دادهها
برای فرانگراني و اضطراب تأیيد ميشود .پيشفرض بعدی قرار داشتن آماره كجي و كشيدگي در بازه
( )-2 ،+2است.
جدول  :3آمارههای کجی و کشیدگی توزیع نمرات متغیر فرانگرانی در چهار مرحله اندازهگیری
متغیرها

آزمون دوم

آزمون اول

پیگیری

آزمون سوم

کجی

کشیدگی

کجی

کشیدگی

کجی

کشیدگی

کجی

کشیدگی

فرانگراني

0/157

-1/799

0/549

-0/663

-0/151

0/658

0/540

-1/05

اضطراب

0/31

-1/309

-0/317

-0/475

-0/124

-1/734

0/407

-0/021

جدول فوق نشان ميدهد كه مقادیر كجي و كشيدگي بهدستآمده برای توزیع نمرات فرانگراني و
اضطراب در چهار مرحله اندازهگيری موردبررسي ،در بازه ( )-2 ،+2قرار دارد و مشکلي برای تحليل
آماری ندارد .برای پيشفرض همگني واریانس درونگروهي متغير فرانگراني و اضطراب از آزمون
كرویت موچلي انجام شد.
جدول  :4نتایج آزمون کرویت موچلی برای بررسی همگنی واریانس درونگروهی متغیر فرانگرانی
اپسیلون
اثر درون

آزمون

آزمون

درجه

معنی-

گرین

آزمودنی

موچلی

خیدو

آزادی

داری

هاوس

فرانگراني

زمان

0/489

4/092

5

0/541

0/690

اضطراب

زمان

0/615

2/786

5

0/736

0/776

متغیرها

گیزر

هوین-

حد

فلدت

پایین

0/984

0/333

1

0/333

در مقياس فرانگراني آزمون موچلي ) (p=0.541و در اضطراب آزمون موچلي ) (p=0.736بهدليل
معنادار نشدن فرض ،كرویت تأیيد ميشود ،لذا برای تأیيد فرضيه باید به سراغ معناداری آزمون
فرض كرویت رفت؛ اما پيش از آن برای بررسي معنيداری تفاوت ميانگين چهار آزمون بهعملآمده
برای اندازهگيری متغير فرانگراني ،آماره چند متغيره المبدای ویکلز بررسي ميشود.
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جدول  :5نتایج آزمون چند متغیره در مراحل مداخله برای متغیر فرانگرانی
شاخص

متغیرها

المبدای
ویکلز
المبدای
ویکلز

فرانگراني
اضطراب

درجه

خطای

سطح

آزادی

درجه

معنی-

فرضیه

آزادی

داری

4

0/001

4

0/001

ارزش

مقدار F

0/014

67/975

4

0/008

118/589

4

با توجه به اطالعات جدول یافتهها نشان داد كه مقدار  Fبهدستآمده برای فرانگراني در آماره
المبدای ویکلز برابر  67/975است كه سطح معنيداری كمتر از  0/05ميباشد ))p=0.001؛ بنابراین
در ميانگين نمرات چهار مرحله اندازهگيری شده برای متغير فرانگراني تفاوت معنيداری وجود دارد.
همچنين مقدار  Fبهدستآمده برای اضطراب در آمارهی المبدای ویکلز برابر  118/589است كه
سطح معنيداری كمتر از  0/05ميباشد ))p=0.001؛ بنابراین در ميانگين نمرات چهار مرحله
اندازهگيری شده برای متغير اضطراب تفاوت معنيداری وجود دارد .همچنين نتایج تحليل واریانس
مکرر اثرات درون آزمودني برای فرانگراني و اضطراب مطابق جدول زیر است.
جدول  :6نتایج آزمون اثرات درون آزمودنی نمرات متغیر فرانگرانی
منبع
تغییرات
فرانگراني
اضطراب

آزمون
فرض
كرویت
فرض
كرویت

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

مجذور
اتا

64/594

3

21/531

18/718

0/001

0/728

31/375

3

10/458

21/691

0/001

0/756

یافتهها نشان داد كه اثر نتایج درون آزمودني آموزش راهبردهای فراشناخت توانسته است تفاوت
معنيداری در نمره چهار بار اندازهگيری متغير فرانگراني به وجود آورد .اندازه مجذور اتا نيز نشان
ميدهد كه این مداخله تا  72درصد پيشآزمون ،آزمون مياني ،پسآزمون و پيگيری را از هم متمایز
كرده است؛ بنابراین راهبردهای فراشناخت بر كاهش نمرات فرانگراني شركتكنندهها تأثير داشته
است.
همچنين یافتهها نشان داد كه اثر نتایج درون آزمودني آموزش راهبردهای فراشناخت توانسته
است تفاوت معنيداری در نمره چهار بار اندازهگيری متغير اضطراب به وجود آورد .اندازه مجذور اتا
نيز نشان ميدهد كه این مداخله تا  75درصد پيشآزمون ،آزمون مياني ،پسآزمون و پيگيری را از
هم متمایز كرده است؛ بنابراین راهبردهای فراشناخت بر كاهش نمرات اضطراب شركتكنندهها
تأثير داشته است .برای مشخص شدن تفاوت زوج ميانگينها از آزمون تعقيبي بنفروني استفاده
شده است كه نتایج آن در جدول زیر به این شرح است:
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جدول  :7نتایج آزمون تعقیبی برای بررسی معناداری تفاوت میانگین مراحل مداخله در متغیر فرانگرانی و
اضطراب
متغیرها

فرانگرانی

اضطراب

مراحل آزمون
پيشآزمون با پسآزمون
پيشآزمون با پيگيری
پسآزمون با پيگيری
پيشآزمون با پسآزمون
پيشآزمون با پيگيری
پسآزمون با پيگيری

تفاوت

انحراف

سطح

میانگینها

استاندارد

معناداری

3/50
3/125
-0/375
2/5
2
-0/5

0/707
0/639
0/460
0/327
0/327
0/327

0/01
0/011
1
0/001
0/003
1

یافتهها در تأثير راهبردهای فراشناختي بر فرانگراني حاكي است كه تفاوت ميانگينهای
پيشآزمون و پسآزمون معنيدار است همچنين دورهی پيگيری با پسآزمون تفاوت معنيداری
ندارد و این به معنای پایداری اثر مداخلهی انجام شده است .همچنين یافتهها در تأثير راهبردهای
فراشناختي بر اضطراب حاكي است كه تفاوت ميانگينهای پيشآزمون و پسآزمون معنيدار است
همچنين دوره پيگيری با پسآزمون تفاوت معنيداری ندارد و این به معنای پایداری اثر مداخله
انجام شده است.
بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان داد كه آموزش راهبردهای فراشناختي به دانشجویان موجب كاهش فرانگراني در آنان
ميشود .نتایج مربوط به این فرضيه با یافتههای پژوهش ولز و متيوز ( )1996و دیبروین ،راسين و
موریس )2007( 1همسو است .افراد مبتال به اختالالت اضطرابي اغلب بيان ميكنند كه در بيشتر
مواقع زندگيشان ،نگران بودهاند .نگراني بهصورت رشتهای از افکار منفي كه غالب ًا كالمياند و هدفشان
حل مسأله است ،تعریف شده است .نگراني شامل فاجعه سازی است و كنترل ذهني آن دشوار است.
فرآیند نگراني ،نوعي سازوكار مقابلهای در نظر گرفته ميشود ،ولي خود همين فرآیند ميتواند كانون
نگراني شود .هرگاه نگراني بهنجار ،به نگراني آسيبشناختي تبدیل شود ،فرانگراني پدید ميآید.
نگراني ،نه فقط بهعنوان یک عالمت ناشي از اضطراب بلکه بهعنوان یک سبک انگيزشي و فعال برای
ارزیابي و مقابله با ترس ،اهميت ویژهای دارد و به نظر ميرسد كه افراد مبتال به اختالل اضطرابي ،از
نگراني برای مقابله با خطر یا ترس پيشبينيشده استفاده ميكنند .هرچند فرانگراني ،منجر به
تشدید اضطراب ميشود ولي چون فرد ،نياز به نگراني را نوعي مقابله تصور ميكند ،در جهت پاره
كردن زنجيرهی نگراني برنميآید (ولز .)2000 ،بهاینترتيب ،نگراني بهصورت عاملي برای اجتناب از
شکست در فرآیند سازگاری آینده عمل ميكند.
1. de Bruin, Rassin, Muris

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال نهم ،شماره هفدهم ،پاییز و زمستان 193 1400

بررسي بيماران مبتال به هراس ،اضطراب اجتماعي و افسردگي نشان ميدهد كه نگراني
پاتولوژیک یا آسيبشناختي با باورهای مثبت در مورد نگراني (فرانگراني) در این بيماران در ارتباط
است .در واقع نتایج پژوهشهای مختلف نشاندهنده این است كه افراد مبتال به اختالالت اضطرابي
باورهای نگراني قویتری نسبت به افراد سالم دارند.
حجمدال 1و همکاران ( )2014با استفاده از فراشناخت درماني بر روی بيماران اختالل اضطراب
فراگير متوجه شدند كه این روش در مقایسه با روشهای درماني دیگر مثل درمان شناختي-رفتاری
با چالش كمتری در برابر نگراني افراد راجع به نگراني همراه است .آنها پيشنهاد دادند كه درمان
باید روی واكنش به ایدههای منفي تمركز كند و تا حد ممکن پاسخ كمتری به افکار منفي داد .نيوو،
مونتوری و بوركوک )2004( 2با بررسي رابطه بين فرانگراني و نگراني در نمونهای از افراد سالخورده
اسپانيایي نشان دادند كه فرانگراني بهعنوان پيشبيني كننده اضطراب سالمت و مشکالت ناشي از
آن ظاهر شد ،رابطه ای كه حتي با وجود كنترل نسبي محتوای عمومي (غير فراشناختي) نگراني،
اضطراب صفت و كنترل ناپذیری نگراني ،نيز پایدار ماند.
قهوهچي الحسيني ،فتحي آشتياني و آزاد فالح ( )1392در تحقيقي نشان ميدهند كه اضطراب با
افکار نگرانكننده همراه است و بهطور خاص وقتي این اضطراب ناشي از قرار گرفتن در یک موقعيت
ارزیابي باشد بهصورت سيکل معيوب تشدید ميیابد و به شکل خاص فرانگراني ظاهر ميگردد،
ازاینرو شناخت درماني و درمان فراشناختي با مورد هدف قرار دادن فرانگراني بهگونهای معکوس
فرمولبندی درمان را شکل ميدهند و با كاهش یا با از بين بردن فرانگراني ،منجر به كاهش
اضطراب خواهند شد.
مامي ،شریفي و مهدوی ( )1394با كار روی بيماران اضطراب فراگير ،اثربخشي درمان
فراشناختي بر كاهش نشانههای فرانگراني و آميختگي فکر را بررسي كردند .آنها در مورد نتایج كار
خود اینگونه توضيح دادهاند  :نتایج نشان دادند كه فراشناخت درماني در كاهش فرانگراني و
آميختگي فکر مبتالیان به اختالل اضطراب فراگير تأثير دارد .بر مبنای تحليل نتایج ،ميزان 0/546
كاهش در واریانس فرانگراني و همچنين ميزان  ./362كاهش از واریانس آميختگي فکر در پسآزمون
توسط فراشناخت درماني حاصلشده است .شفيعي سنگ آتش ،رفيعي نيا و نجفي ( )1391نشان
دادند كه ميانگين اضطراب و فرانگراني آزمودنيها پس از  9هفته حضور در جلسات درمان
فراشناختي كاهش داشته است.
ولز در تحقيقي ( ) 2005اثر فراشناخت درماني بر فرانگراني بيماران اضطراب فراگير را نشان داد
كه ضمن كاهش فرانگراني این بيماران ،از ميزان اضطراب آنها كاسته شده بود .سوگيورا ( )2004با
آزمودن این فرضيه كه یکي از راهبردهای فراشناخت بنام ذهن آگاهي مجزا شده ،مهارتي برای قطع
1. Hjemdal
2. Nuevo, Montorio & Borkovec
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زنجيره نگراني است ،استدالل ميكند كه اگر شخصي بتواند نگراني خود را به نحوی مدیریت كند
كه زنجيرهوار توسعه نيابد ،ميتواند تا حد زیادی از درگيری با فرانگراني پيشگيری كند .همچنين
دیبروین ،راسين و موریس ( )2007بيان ميكند كه فرانگراني و روان رنجوری با همدیگر ارتباط
نيرومندی دارند و اصالح باورهای فراشناختي فرد درباره فاجعهبار بودن نگراني ،ميتواند فرانگراني و
روان رنجوری را همزمان كاهش دهد.
در پژوهش حاضر تالش شد نشان داده شود كه آموختن راهبردهای فراشناختي جدید ميتواند
فرانگراني را كاهش دهد .این اتفاق با تغيير رویه پردازش شخص از رویه عيني به رویه فراشناختي
ممکن ميشود .زماني كه فرد ميتواند خود را درستتر قضاوت كند و متوجه شود كه درگير چه
هيجانات و احساساتي است ،ميتواند تشخيص دهد كه نوع پاسخ اش به مسائل نگرانكننده از كجا
سرچشمه گرفتهاند .بهطور مثال ممکن است شخص متوجه شود كه به خاطر ارزیابي بدی كه
هميشه درباره نگراني داشته و باور داشته است كه نگراني ميتواند او را بيمار یا دیوانه كند ،از
چالشهای برانگيزاننده نگراني دوری كرده و موقعيتهای زیادی را از دست داده است.
نتای ج این پژوهش نشان داد كه آموختن راه بردهای فراشناختي جدید ،فرد را در تنظيم توجه
اش كمک ميكند و باعث ميشود فرد تشخيص دهد نگرانياش در بسياری از موارد ،نسبت به
نشانههای بيروني و دروني تهدید ،بيمورد است؛ و از این طریق فرانگراني را در فرد كاهش ميدهد.
همچنين یافتهها نشان داد كه آموزش راهبردهای فراشناختي به دانشجویان موجب كاهش اضطراب
در آنان ميشود .نتایج مربوط به این فرضيه با یافتههای پژوهش هالوز و ژانکوفسکي ( ،)2013ایراک
و توسان ( )2008و كوركوران و سگال ( )2008همسو است و بنابراین ميتوان از آموزش راهبردهای
فراشناختي برای كاهش سطح اضطراب در دانشجویان استفاده كرد.
1
در تحقيقي كه مکایوی ،اركگ-هارن ،اندرسون و كمپبل ،سوان و همکاران ( )2015اثرات
فراشناخت درماني گروهي بر روی افکار منفي تکرار شونده در بين بيماران اضطراب فراگير اوليه و
عودكننده را بررسي كردند ،دریافتند كه درمان فراشناختي اثر معناداری در كاهش افکار منفي
تکرارشونده این بيماران داشته است .همچنين در یک كارآزمایي درمان فراشناختي با آرميدگي
كاربردی برای درمان اختالل اضطراب فراگير مقایسه شد ،نتایج نشان داد كه درمان فراشناختي در
ایجاد بهبودی در اضطراب ،نگراني و باورهای فراشناختي منفي ،به درمان آرميدگي كاربرد برتری
داشت .اندازه اثر درمان فراشناختي بسيار بزرگ بود و ميزان بهبودی براساس تغيير ایجاد شده در
اضطراب صفت ،برای درمان فراشناختي پس از درمان  80درصد و در پيگيریهای  6ماهه  60درصد
بود (ولز ،ولفورد ،كينگ ،ویزلي و مندل.)2007 ،
در پژوهشي كه ایراک و توسان ( )2008به دنبال نقش فراشناخت در عوامل شکلدهنده وسواس
بودند ،دریافتند كه آنچه اضطرابهای وسواسي را پدید ميآورد ،باورهای فراشناختي ناسازگار
1. McEvoy, Erceg-Hurn, Anderson, Campbell, Swan & et al
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هستند و اشخاصي كه مهارتهای فراشناختي كمتری دارند ،بيشتر درگير اضطرابهای ناشي از
اختالل وسواس فکری ميشوند .در تحقيق دیگری ،كوركوران و سگال )2008( 1بيان ميكنند از
علل زیربنایي افسردگي و اضطراب این است كه شخص مبتال نميتواند جایگاه خود را در زمينه
اجتماعي كه در آن قرار دارد مشاهده كند و این ناتواني در خود مشاهدهگری كه یک ضعف مهارتي
در زمينه مهارت های فراشناختي است منجر به فقدان آگاهي الزم شخص برای كنار آمدن او با
مشکالتش ميشود و بهمرورزمان وضعيت خود را فاجعه بارتر از آنچه كه هست ،درک ميكند.
آنچه كه در ادبيات پژوهشي فراشناخت منعکس شده است و در پژوهش حاضر نيز تالش شد كه
نشان داده شود این است كه فردی كه متوسل به پردازش فراشناختي ميشود ،ميتواند آگاهانه به
فرایندهای خودارزیابي دسترسي پيدا كند .همچنين ميتواند راهبردهای مقابلهای سازگارانهتری را
پيشبيني كند تا توان پذیرش را به هر تجربهای اضافه كند ،ازجمله اندیشههای خود-ارزیابي یا
خود-انتقادی چنين است" :من از این هم آگاه هستم كه احساس اضطراب دارم"؛ بنابراین ،در رویه
پردازش فراشناختي ،تأثير فرآیندهای ناهشيار در خودتنظيمي ،كاهش ميیابد (هالوز و ژانکوفسکي،
 . )2013با كاهش درگيری ناهشيار ،ظرفيت پردازشي ذهن معطوف به موارد هشيارانه ميشود و
همانطور كه از تکنيکهای آموزش راهبردهای فراشناخت ،نامگذاری دقيق علت اضطراب در شخص
بود ،با این كار فرد ميتواند اضطراب تجربه شده خود را به یک مجموعه علت مشخص نسبت دهد و
اینگونه احساس كنترل بيشتری كسب نماید و این خود منجر به كاهش اضطراب در فرد ميشود.
در مجموع با توجه به یافتههای پژوهش مبني بر تأثير آموزش راهبردهای فراشناختي بر كاهش
فرانگراني و اضطراب دانشجویان ،پيشنهاد ميشود برای كاهش فرانگراني و اضطراب دانشجویان از
آموزش راهبردهای فراشناختي استفاده شود.
محدودیتهای این پژوهش؛ اولين محدودیت به این دليل كه طرح پژوهش از نوع اندازهگيری
های مکرر بود ،تعدد اندازهگيریها ميتواند موجب اثر یادگيری در آزمودنيها شود ،دومين
محدودیت به مربوط به همزماني دوره آموزش با امتحانات ميانترم دانشجویان بود ،برخي موارد در
روند جلسات اخالل ایجاد ميكرد .سومين محدودیت انتخاب روش نمونهگيری داوطلبانه بود كه
بهتر بود از روش انتخاب تصادفي استفاده شود كه ممکن نشد .چهارمين محدودیت انتخاب گروه
كنترل در كنار گروه آزمایش به دليل كمبود شركتكننده امکانپذیر نشد.
تشکر و قدردانی
بدینوسيله از تمامي شركتكنندگان در پژوهش كه با ما همکاری كردند ،صميمانه سپاسگزاریم.

1. Corcoran & Segal

 196تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی ...

یارمحمدی و همکاران

منابع
شفيعي سنگ آتش ،سميه؛ رفيعينيا ،پروین و نجفي ،محمود« .)1391( .اثربخشي درمان فراشناختي بر
اضطراب و مؤلفههای فراشناختي مبتالیان به اختالل اضطراب فراگير» .نشریه روانشناسي باليني،
.30-19 ،)4(4
فتحي آشتياني ،علي و داستاني محبوبه .)1389( .آزمونهای روانشناختي :ارزشيابي شخصيت و سالمت
روان ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات بعثت.
قرباني ،منصوره؛ جاللوندی ،مهناز و دولتآبادی ،حميدرضا« .)1399( .نقش راهبردهای فراشناختي و
هوش هيجاني در پيش بيني مهارتهای نوشتاری دانش آموزان پایه ششم» .دوفصلنامه راهبردهای
شناختي در یادگيری .سال  ،8شماره .225-239 ،14
قهوهچي الحسيني ،فهميه؛ فتحي آشتياني ،علي و آزاد فالح ،پرویز« .)1392( .مقایسه اثربخشي
درمانگری فراشناختي با شناخت درمانگری در كاهش فرانگراني دانشجویان مبتال به اضطراب
امتحان» .مجله علوم رفتاری.26-19 ،)7(1 ،
كاویاني ،حسين و موسوی ،اشرفسادات« .)1387( .ویژگيهای روانسنجي پرسشنامه اضطراب بک در
طبقات سني و جنسي جمعيت ایراني» .مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران،)2(66 ،
.140-136
مامي ،شهرام؛ شریفي ،ميثم و مهدوی ،آزاده« .)1394( .اثربخشي درمان فراشناختي بر كاهش نشانههای
فرانگراني و آميختگي فکر در مبتالیان به اختالل اضطراب فراگير مراجعهكننده به یک بيمارستان
نظامي» .نشریه پرستار و پزشک در رزم.25-18 ،)7(3 ،
نخستين گلدوست ،اصغر .غضنفری ،احمد؛ شریفي ،طيبه .چرامي ،مریم« .)1399( .اثربخشي آموزش
مهارتهای فراشناختي بر مهارتهای مطالعه و هيجانات تحصيلي دانش آموزان پسر پایه دهم مدارس
شهرستان اردبيل» .دوفصلنامه راهبردهای شناختي در یادگيری .سال  ،8شماره .139-162 ،14
ولز ،آدریان .)2009( .راهنمای عملي درمان فراشناختي اضطراب و افسردگي .ترجمه شهرام محمدخاني
( ،)1388چاپ سوم ،تهران :انتشارات ورای دانش.
Beck, A. T., & Steer, R. A. (1990). Manual for the Beck anxiety inventory. San
Antonio, TX: Psychological Corporation.
Brown, T. A. (1997). “The nature of generalized anxiety disorder and pathological
worry: Current evidence and conceptual models”, The Canadian journal of
psychiatry, Vol. 42, 817-825.
Corcoran, K. M., & Segal, Z. V. (2008). “Metacognition in depressive and anxiety
disorders: current directions”. International Journal of Cognitive Therapy, 1(1),
33-44.
Crouch, T. A., Lewis, J. A., Erickson, T. M., & Newman, M. G. (2017).
“Prospective investigation of the contrast avoidance model of generalized
anxiety and worry”. Behavior Therapy, 48(4), 544-556.
Debruin, G. O., Rassin, E., & Muris, P. (2007). “The prediction of worry in nonclinical individuals: The role of intolerance of uncertainty, meta-worry, and

197 1400  پاییز و زمستان، شماره هفدهم،سال نهم

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

neuroticism”. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 29(2),
93-100.
Fergus, T. A., Bardeen, J. R., & Orcutt, H. K. (2012). “Attentional control
moderates the relationship between activation of the cognitive attentional
syndrome and symptoms of psychopathology”. Personality and Individual
Differences, 53(3), 213-217.
Fisher, P.L. and Wells, A. (2008). “Metacognitive Therapy for ObsessiveCompulsive Disorder: A Case Series”. Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 39, 117-132
Hjemdal, O. Hagen, R. Ottesen Kennair Leif, E. Solem, S. Wells, A. Nordahl, H.
(2014). “Resilience and metacognitions as predictors of outcome in a
randomized controlled treatment trial of generalized anxiety disorder”. The
Second World Congress on Resilience: From Person to Society. 619-622.
Holas, P., Jankowski, T. (2013). “A cognitive perspective on
mindfulness”. International Journal of Psychology, 48(3), 232-243.
Irak, M., & Tosun, A. (2008). “Exploring the role of metacognition in obsessive–
compulsive and anxiety symptoms”. Journal of anxiety disorders, 22(8), 13161325.
McEvoy, P. M., Erceg-Hurn, D. M., Anderson, R. A., Campbell, B. N., Swan, A.,
Saulsman, L. M., Nathan, P. R. (2015). “Group metacognitive therapy for
repetitive negative thinking in primary and non-primary generalized anxiety
disorder: An effectiveness trial”. Journal of affective disorders, 175, 124-132.
Nelson, T. O., Gerler, D., & Narens, L. (1984). “Accuracy of feeling-of-knowing
judgments for predicting perceptual identification and relearning”. Journal of
Experimental Psychology: General, 113(2), 282.
Nelson, T. O., Stuart, R. B., Howard, C., & Crowley, M. (1999). “Metacognition
and clinical psychology: A preliminary framework for research and
practice”. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of
Theory & Practice, 6(2), 73-79.
Nuevo, R., Montorio, I., & Borkovec, T. D. (2004). “A test of the role of metaworry
in the prediction of worry severity in an elderly sample”. Journal of Behavior
Therapy and Experimental Psychiatry, 35(3), 209-218.
Sugiura, Y. (2004). “Detached mindfulness and worry: a meta-cognitive
analysis”. Personality and Individual Differences, 37(1), 169-179.
Wells, A. (1995). “Meta-cognition and worry: A cognitive model of generalized
anxiety disorder”. Behavioural and cognitive psychotherapy, 23(3), 301-320.
Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and
conceptual guide.Chichester, UK: Wiley
Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive
therapy. Chichester, UK: Wiley.
Wells, A. (2005). “The metacognitive model of GAD: Assessment of meta-worry
and relationship with DSM-IV generalized anxiety disorder”. Cognitive Therapy
and Research, 29(1), 107-121.
Wells, A. (2007). “Cognition about cognition: Metacognitive therapy and change in
generalized anxiety disorder and social phobia”. Cognitive and Behavioral
Practice, 14(1), 18-25.

یارمحمدی و همکاران

...  تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی198

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York:
Guilford Press.Wells, A., & King, P. (2006). “Metacognitive therapy for generalized anxiety
disorder: An open trial”. Journal of behavior therapy and experimental
psychiatry, 37(3), 206-212.
Wells, A., & Matthews, G. (1996). “Modelling cognition in emotional disorder: The
S-REF model”. Behaviour research and therapy, 34(11-12), 881-888.
Wells, A., Welford, M., King, P., Wisely, J., & Mendel, E. (2007). A randomized
trial of metacognitive therapy versus applied relaxation in the treatment of
GAD. Unpublished manuscript.

