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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر نشخوار فکری و نگرشهای
ناکارآمد بيماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی و وسواسی -جبری بود .اين پژوهش يک طرح آزمايشی
با پيشآزمون -پسآزمون بود .حجم نمونه شامل  06بيمار مبتال به اختالل افسردگی و وسواس بود که
طبق تشخيص روانپزشک و برحسب مالکهای راهنمای تشخيصی و آماری اختالالت روانی تشخيص
داده شده و به صورت نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در گروه آزمايشی و
گروه کنترل قرار گرفتند .ابزارهای بهکارگرفته شده شامل پروتکل شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
ساختهی سگال ،ويليامز و تيزديل ،پرسشنامهی نشخوارفکری و پرسشنامهی نگرشهای ناکارآمد بود .برای
اجرا ،ابتدا از هر دو گروه پيشآزمون گرفته شد .سپس ،گروه آزمايشی طی  0جلسه  96دقيقهای با روش
شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی آموزش ديدند و بعد از اتمام جلسات از هر دو گروه پسآزمون گرفته
شد .جهت تحليل دادهها از تحليل کوواريانس چندمتغيره (مانکوا) استفاده شد .نتايج پژوهش حاکی از آن
بود که شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی موجب کاهش نشخوارفکری و نگرشهای ناکارآمد در بيماران
مبتال به اختالل افسردگی اساسی و وسواسی-جبری در گروه آزمايشی در مقايسه با گروه کنترل در
مرحلهی پسآزمون شد ( .)p<6/661در نهايت میتوان چنين نتيجه گرفت که در رويکرد شناختی مبتنی
بر ذهنآگاهی ،افراد از طريق رابطهی جديدی که با افکار برقرار میکنند ،احساس بهبودی بيشتری پيدا
میکنند .به همين علت پيشبينی میگردد که بتوان از اين روش درمانی هم بهصورت انحصاری و هم
تلفيقی در درمان اختالالت روانی و جسمی استفاده نمود.
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مقدمه
اختالل افسردگی اساسی 1و وسواسی -جبری 2از جمله اختالالت روانی به شمار میروند
که عوامل مؤثر بر بروز و تداوم آنها به خوبی شناخته نشدهاند .اين اختاللها با عاليمی که به
همراه دارند ،مشکل قابل مالحظهای در روند معمولی و طبيعی زندگی ،کارکرد شغلی،
فعاليتهای معمول اجتماعی يا روابط فرد ايجاد میکنند ( .)Sadock & Sadock, 2015در
سالهای اخير بررسی الگوهای تفکر در اختالالت هيجانی و بررسی افکار ناخواسته و نقش آن
در دوام اختالالت هيجانی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .از انواع اين افکار
ناخواسته ،نشخوار فکری 3است ) (Conway, Csank, Holm, & Balke, 2000که در برخی
اختالالت هيجانی نظير افسردگی ،4وسواس فکری -عملی ،5اضطراب فراگير 0و اختالل
استرس پس از سانحه 7مشاهده میشود ) .(Papageorgiou & Wells, 2017مدلها و
تعريفهای زيادی از نشخوار فکری ارائه شده است که نيرومندترين نظريه در اين مورد
نظريهی سبکهای پاسخ  Nolen Hoeksemaمیباشد ) .(Smith & Alloy, 2009در اين نظريه
نشخوار فکری به عنوان تفکر تکراری و مداوم در مورد عالئم افسردگی ،علل احتمالی و
پيامدهای اين عالئم تعريف شده است ) (Muris, Fokke, & Kwik, 2009که شدت و سير
افسردگی ،پيامد نوع ارزيابی فرد از عالئم افسردگی خود است؛ عالوه بر اين ،نشخوار فکری،
افسردگی را بهواسطهی تفکر منفی ،حل مسألهی ناکارآمد ،تداخل با رفتار هدفمند و کاهش
حمايت اجتماعی تشديد و تداوم میبخشد ) .(Nolen-Hoeksema et al., 2008نشخوار فکری
در اختالل وسواس ،شامل افکاری هستند که بهطور پايانناپذير مرور میشوند و به نااميدی
دربارهی آينده و ارزيابیهای منفی دربارهی خود منجر میشود ) .(Clarck, 2004يکی از
مهمترين مشکالتی که نشخوار فکری برای افراد ايجاد مینمايد ،جداسازی آنها از واقعيت و
فاصله گرفتن از اينجا و اکنون 0میباشد که روی پردازش آنها تأثير منفی بهجا میگذارد.
major depression disorder
obsessive- compulsive disorder
thinking rumination
depression
obsessive-compolsive
generalized anxiety
post traumatic estress disorder
here and now

12345678-

اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر نشخوارفکري و نگرشهاي ناکارآمد …

12

درمانگر با تکنيکهای درمانی ،نشخوار فکری اين دسته از بيماران را تشخيص داده ،آنها را به
بينش میرساند و به آنها کمک مینمايد تا به جای پرداختن به موضوعات گذشته ،در حال و
اينجا زندگی کنند؛ در همين اثنای درمان نيز ،فرايند واقعيتسنجی و درک کاملتر از وضعيت
فعلی فرد و اطرافيان ميسر میگردد.
يکی ديگر از مهمترين مفاهيمی که در شکلگيری و دوام بسياری از اختالالت از جمله
افسردگی ،مورد توجه بسياری از صاحبنظران قرار گرفته ،نگرشهای ناکارآمد 1میباشد.
نگرشهای ناکارآمد ،اسنادهای شناختی هستند که با آسيبپذيری ،تداوم و عود اختالل
افسردگی ارتباط دارند ) .(Teasdale et al., 2000اين نگرشها ،فرضيهها و باورهای ناکارآمدی
هستند که معموالً حيطههايی چون ارزيابی ،کمالگرايی و تأييد بينفردی را شامل میشوند.
) (Warn & Zegoridesنيز بر اساس ديدگاه عقالنی -هيجانی  ،Ellisنگرشهای غيرمنطقی
اساسی بيماران وسواسی را در قالب سه فکر اصلی بيان داشتهاند )1 :من بايد تصميم درستی
بگيرم )2 ،من بايد آنقدر دقيق عمل کنم که به هيچوجه به ديگران آسيب نرسانم و  )3من
نبايد افکار و تکانههای عجيب و غريب داشته باشم .نظريهی شناختی همچنين فرض میکند
که در اختالل وسواس ،رويدادها و يا محتوای افکار ،تصورات و تکانههای مزاحم به گونهای
تفسير میشوند که فرد ممکن است خودش را مسئول آسيب به خود يا ديگران بداند .اين امر
میتواند به خلق نامناسب (اضطراب و افسردگی) و گسترهای از رفتارها مثل وسواس
چککردن ،شستن و آيينمندیهای پنهانی بينجامد تا از اين طريق افکار مزاحم ،خنثی شوند.
خلق نامناسب و رفتارهای خنثیکننده هم میتوانند احتمال تقويت افکار مزاحم را افزايش
دهند و هم موجب ادراک تهديد و مسئوليت شوند که اين امر به چرخهای از افکار منفی و
خنثیکننده منجر میگردد ).(Salkovskis & Forrester, 2002
تاکنون روشهای درمانی متعددی برای درمان اختالالت روانی مورد استفاده قرار گرفته
است .ازجمله میتوان به درمان چندسيستمی ،درمان شناختی-رفتاری ،درمان فنمحور،
رفتاردرمانی ديالکتيک و درمان فراشناختی اشاره نمود .در سالهای اخير الگوهای جديدی
همانند رويکرد شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی شکل گرفتهاند و تحول بزرگی در درمان
اين مشکالت ايجاد شده است ) .(Finucane & Mercer, 2006شناختدرمانی مبتنی بر
1- dysfanctional attitude
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ذهنآگاهی ،مفهوم ذهنآگاهی را با اصول نظريهی شناختی -رفتاری درهم میآميزد .اين
رويکرد عناصری از درمان شناختی را دربرمیگيرد که باعث جداشدن ديدگاه فرد از افکارش
میگردند ،مثالً اظهاراتی چون "افکار واقعيت نيستند"" ،من افکارم نيستم" .شناختدرمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی برای کاهش عود افسردگی طراحی شده است ،بدين صورت که افراد در
طی آن میآموزند که افکار و احساسات خود را بدون قضاوت مشاهده کنند و آنها را به
سادگی به عنوان رويدادهای ذهنی بنگرند که در حال رفتوآمد هستند و جنبههايی از
خودشان لزوماً نمايانگر واقعيت نيستند .در اين رويکرد ،فرض بر اين است که افراد میآموزند
چگونه در دام الگوهای نشخوارفکری خود نيفتند ).(Segal, Williams, & Teasdale, 2002

شماری از پژوهشها اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی را بر کاهش نشانگان
وسواس فکری -عملی ،کاهش نشخوارفکری و افسردگی ،بهزيستی روانی ،اضطراب و
افسردگی ) ،(Grossman, Tiefenthaler-Gilmer, Raysz, & Kesper, 2007پيشگيری از
خودکشی ) ،(Williams, Duggan, Crane, & Fennell, 2006تحمل درد ،سالمت روان
) (Kingston, Chadwick, Meron, & Skinner, 2007و کاهش عالئم جسمانی و روانی
بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد ) (Pradhan, Baumgarten, & Langenberg, 2007نشان
دادهاند Johnson, et al. (2015) .پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش تابآوری
براساس شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی انجام دادند .نتايج پژوهش آنها نشان
داد که آموزش ،موجب بهبود استرس ،افسردگی و اضطراب میگردد.

)Song and Lindquist (2015

در مطالعهی خود با عنوان اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی،
اضطراب ،استرس و ذهنآگاهی در دانشجويان پرستاری کرهای به اين نتيجه دست يافتند که
شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزايش آرامسازی ،خودآگاهی و تنظيم هيجان ،کاهش
حساسيت سيستم بازداری رفتاری ،اجتناب و گريز ،کنترل پريشانی روانشناختی ،افزايش
ذهنآگاهی و کاهش اضطراب و افسردگی تأثير دارد Goldin et al. (2014) .اثربخشی
مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی را بر بهبود نشانگان بيماران مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی
بهخصوص کاهش سوگيری توجه و هيجان و رفتارهای اجتنابی و همچنين پاسخهای هيجانی
خودکار به خودباوریهای منفی و افزايش تنظيم هيجانی را نشان دادهاند .يافتههای پژوهش
 Ghadampour, Gholamrezaei, and Radmehr (2016).با عنوان اثربخشی شناخت درمانی
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مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افسردگی در نوجوانان مبتال به
همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی با پيگيری  06روزه حاکی از اثربخشی شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ،1در کاهش ميزان اضطراب اجتماعی و افسردگی نوجوانان مبتال به
همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی بود

Ariana-Kia, Moradi, and Hatami (2014).

پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان ترکيبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت
درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بيماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی انجام دادند.
يافته های اين پژوهش که در قالب يک طرح تک آزمودنی اجرا شد ،از نقش درمان ترکيبی
فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشانه های
افسردگی و نشخوار فکری بيماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی حمايت می کند.
 Bayrami, Movahedi, Mohammad Zadegan, Movahedi and Vakili (2013).پژوهشی با
عنوان اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی
دانشآموزان مدارس دبيرستانی انجام دادند .نتايج حاصل از تحليل واريانسهای چند متغيری،
بيانگر کاهش معنیدار اضطراب و افسردگی در گروه آزمايشی در مقايسه با گروه گواه بود و
به اين نتيجه رسيدند که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی میتواند باعث سالمت
روانشناختی در دانشآموزان

شودBassak Nejad, Agha Jani Afjadi and Zargar (2011) .

در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر کيفيت خواب و کيفيت
زندگی دانشجويان دختر به اين نتيجه دست يافتند که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به
صورت معنیداری کيفيت خواب را بهبود بخشيده است اما بر کيفيت زندگی تأثير نداشته
است .اين يافتهها نشان میدهد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی میتواند برای افراد دارای
کيفيت خواب نامطلوب مفيد باشد.
همانطور که تحقيقات انجامشده نشان میدهند ،شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
برخاسته از پژوهشی گسترده در حوزهی شناسايی عوامل و فرآيندهای شناختی پيشبينی
کنندهی عود افسردگی است .اين روش درمانی ،نويد تازهای در پيشرفت رويکرد شناختی
رفتاری در درمان افسردگی است ،چرا که آموزش ذهنآگاهی به همراه يادگيریهای
فراشناختی و راهبردهای رفتاری به گسترش افکار جديد ،کاهش هيجانات ناخوشايند و کاهش
)1- mindfulness based cognitive therapy (MBCT

19

مجله دستآوردهاي روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهي چهارم ،سال  ،52بهار و تابستان  ،9317شمارهي )9

نشخوارهای فکری و پاسخهای اضطرابآميز میانجامد ) .(Crane, 2009طبق تحقيقات انجام
شده ،نشخوارفکری بهعنوان مهمترين مؤلفهی افسردگی شناخته شده است ) (Chang, 2004و
با درنظرگرفتن اين نکته که نگرشهای ناکارآمد نيز در شکلگيری ،تداوم و عود بسياری از
اختالالت بهويژه افسردگی نقش دارند ،لذا استفادهی بيش از حد از نشخوارفکری و
نگرشهای ناکارآمد ،ممکن است مشخصهی تعداد زيادی از بيماریهای روانی باشد و
مديريت آنها ممکن است نقشی ويژه در درمانهای حمايتکننده داشته باشد .همچنين ،با
توجه به اين موضوع که اکثر بيماران وسواسی مبتال به افسردگی نيز میباشند و عاليم و
عوارضی که اين دو اختالل برای فرد درپی دارند ،شباهت و همپوشی زيادی با همديگر دارند،
میتوان چنين نتيجه گرفت که هرگونه روش درمانی که موجب کاهش متغيرهای ايجادکننده و
عود هريک از اين دواختالل میباشد بر ديگری نيز اثرگذار خواهد بود .با توجه به مطالب ذکر
شده و همچنين به دليل شيوع باالی اختاللهای خلقی و اضطرابی و تأثيری که اين اختاللها
بر عملکرد افراد دارند و همچنين بهعلت اندکبودن مطالعات جهت شناسايی عوامل
روانشناختی دخيل در شروع و تداوم هريک از اختاللهای مذکور و يافتههای متفاوت و
متناقض بهدستآمده و با توجه به اينکه تا کنون در هيچ پژوهشی به بررسی رابطهی بين
نشخوارفکری و نگرشهای ناکارآمد در بروز افسردگی و وسواس و نقشی که درمان شناختی
مبتنی بر ذهنآگاهی در کاهش متغيرهای مذکور به منظور درمان اختالالت دارد ،پرداخته نشده
است ،مسألهی اصلی پژوهش حاضر اين است که آيا شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
برنشخوارفکری و نگرشهای ناکارآمد مبتاليان به افسردگی و وسواس تأثير دارد؟

روش پژوهش
مطالعهی حاضر يک طرح آزمايشی با پيشآزمون -پسآزمون بود .جامعهی آماری پژوهش
شامل کليهی افراد مبتال به اختالل افسردگی اساسی و وسواسی -جبری بستری در مرکز
نگهداری بيماران روانی مزمن شفا درشهرستان دزفول بود که توسط روانپزشک و بر اساس
مالکهای تشخيصی  DSM -5و مصاحبههای تشخيصی ساختيافته از جمله  ،SIDواجد
مالکهای تشخيصی اختالل افسردگی اساسی و وسواسی -جبری تشخيص داده شده بودند.
نمونهی پژوهش 06 ،نفر ازبيماران مبتال به افسردگی اساسی و وسواسی -جبری مرکز شفا بود
که بهروش نمونهگيری در دسترس انتخاب گرديدند و به صورت تصادفی ساده به دو گروه
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آزمايشی و گروه کنترل تقسيم شدند ( 26نفر افسرده 26 ،نفر وسواسی؛ در هر دو گروه
آزمايشی و گروه کنترل) .در رابطه با معيارهای ورود و خروج بيماران به پژوهش حاضر ،الزم
به ذکر است که افرادی در اين مطالعه شرکت کردند که در محدودهی سنی  26تا  76سالگی
بودند؛ بهعالوه در صورت داشتن سابقهی بيماری روانی به غير از اختاللهای ذکرشده از نمونه
حذف شدند .برای تحليل دادههای جمعآوریشده و با توجه به سؤاالت پژوهش ،از روش
تحليل کووواريانس چندمتغيره 1استفاده گرديد.

ابزار گردآوري دادهها
 -9پروتکل شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی :به عنوان مداخله از راهنمای عملی
شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ساختهی (Segal, Williams, & Teasdale; 2002, Translated by

 Mohamadkhani et al., 2005),ساخته شده است ،استفاده شد .اين پروتکل درمانی شامل 0
جلسه میباشد .برنامهی درمان در هرجلسه به مدت  96دقيقه است (پس از  45دقيقه 5 ،دقيقه
استراحت و سپس  46دقيقه مداخله) که با انجام تمرينهای مرتبط با مداخلهی موردنظر ،بحث

در مورد تمرينها و بررسی تکاليف هرجلسه است .هدف جلسات به شرح ذيل میباشد:
جلسه :موضوع
اول :تعيين اهداف جلسه ،تمرين خوردن کشمش ،تمرين وارسی بدنی ،آغاز تمرين با تمرکز بر
تنفس کوتاه ،تمرين مراقبه وارسی بدنی برای 0- 7روز ،اتمام کالس با تمرکز بر تنفس
کوتاه ،برنامهريزی و آمادهسازی.
دوم :تمرين افکار و احساسات ،ثبت وقايع خوشايند ،مراقبهی نشسته 16-15دقيقه ،مراقبهی
وارسی بدنی  0بار در  7روز ،تنفس با حضور ذهن  16-15دقيقهای ،ثبت وقايع خوشايند
يا لذتبخش (هر روز) ،حضور ذهن از فعاليتهای عادی.
سوم :تمرين ديدن يا شنيدن ،تمرين مراقبه ،تمرين فضای تنفس  3دقيقهای ،تهيهی فهرستی از
وقايع ناخوشايند ،آمادگی شخصی و برنامهريزی ،ارايهی تکاليف خانگی.
چهارم :تمرين پنج دقيقهای "ديدن يا شنيدن" 46 ،دقيقه مراقبه -آگاهی از تنفس ،بدن ،صدا و
افکار ،فضای تنفس  3دقيقهای ،تمرين مراقبهی نشسته ،تعيين تکليف خانگی ،آمادگی
فردی و برنامهريزی (برای ماندن در زمان حال).
1- mancova
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پنجم :آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها ،افکار؛ بيان دشواریهايی که در طی انجام تمرين روی
میدهد و توجه به تأثيرات آنها بر بدن ،آمادهسازی و برنامهريزی.
ششم :مراقبهی نشسته ،بازنگری تکليف خانگی ،آمادهشدن برای اتمام دوره ،خلق ،افکار و
تمرين نقطه نظرات يا افکار جانشين ،زمان تنفس و بازنگری آن ،فضای تنفس  3دقيقهای-
مقابلهای ،آمادهسازی و برنامهريزی.
هفتم :مراقبهی نشسته -آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها ،سپس افکار ،بازنگری تکاليف خانگی،
تمرين مشاهدهی ارتباط بين فعاليت و خلق ،تهيهی فهرستی از فعاليتهای لذتبخش و
فعاليتهايی که منجر به حس از عهدهبرآيی میشود ،فضای تنفس  3دقيقهای بهعنوان گام
اول برای داشتن حضور ذهن ،شناسايی نشانگان عود ،شناسايی کارهای مورد نياز برای
رويارويی با عود /بازگشت ،دادن تکليف خانگی ،ايجاد نظام هشدار اوليه برای رديابی
نشانگان عود ،گسترش برنامهی فعاليت برای مواجهه با حاالت خلقی بد ،آمادهسازی و
برنامهريزی.
هشتم :تمرين وارسی بدنی ،بازنگری تکليف خانگی (شامل نظامهای هشداردهندهی اوليه و
برنامههای عمل) ،بازنگری کل برنامه ،نظرسنجی از شرکتکنندگان تا در مورد برنامه نظر
بدهند ،بحث در مورد اينکه چگونه به بهترين نحو ،تحرک و نظمی که در  7هفتهی
گذشته چه در تمرينهای منظم و چه در تمرينهای غيرمنظم ايجاد شده ،ادامه يابد،
وارسی و بحث در موردبرنامهها و يافتن داليل مثبت برای ادامهی تمرين ،پاياندادن به
کالسها با آخرين مراقبه ،آمادهسازی و برنامهريزی.
 -5پرسشنامه نشخوار فکري :9اين پرسشنامه توسط يوسفی در سال  1304ساخته شد.
پرسشنامهی نشخوار فکری پنج خرده مقياس دارد که عبارتند از :سردرگريبانی ،سرزنش خود،
نشخوار فکری عالمتمدار ،دروننگری و نشخوار فکری درباره نتايج افسردگی .اين پرسشنامه
 39سؤال دارد و هر آزمودنی به سؤاالت با يک مقياس چهار درجهای ليکرت (به هيچ وجه ،تا
حدودی ،بيشتر اوقات ،تقريباً هميشه) در مورد تجربهی افکار يا احساسات خود در دو هفته
گذشته پاسخ میدهد که هر کدام از يک تا چهار درجهبندی میشود و نمرهی هر فرد با جمع
اين امتيازات بهدست میآيد Yousefi, Bahrami and Mehrabi (2007) .به منظور بررسی
پايايی ،اعتبار و هنجاريابی پرسشنامهی نشخوار فکری 211 ،نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان
را به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامهی نشخوار فکری افسردهساز را اجرا کرد .اعتبار همزمان
1- Thinking Rumimination Questionnaire
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اين آزمون از طريق اجرای آن با آزمون افسردگی بک و آزمون شادمانی آکسفورد محاسبه شد.
اعتبار سازه از طريق تحليل عاملی به روش واريماکس انجام شد ،اعتبار افتراقی از طريق
همسانی درونی اجرای آزمون روی گروه افسرده (بالينی) و گروه غيربالينی بررسی شد.
همسانی درونی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و پايايی پرسشنامه از
طريق ضريب بازآزمايی بهدست آمد .ضريب اعتبار همزمان با آزمون بک ( )r=6/651و با
شادمانی آکسفورد ( )r=6/53بهدست آمد که هردو از لحاظ آماری معنیدار بودند .همچنين
نتايج نشان داد که اين پرسشنامه از ثبات درونی بسيار خوبی با ضريب آلفای کرونباخ 6/92
برخوردار است .همچنين ،ضريب پايايی آلفای کرونباخ محاسبهشده در اين پژوهش6/90 ،
است ). (Yousefi et al., 2007
9

 -3مقیاس نگرشهاي ناکارآمد :مقياس نگرشهای ناکارآمد  ،اين مقياس به منظور
ارزيابی الگوهای تفکر ناسازگار و شناختهای ناکارآمد مورد استفاده قرار میگيرد .و در
جمعيت بزرگسال مورد استفاده است .فرم اصلی مقياس نگرشهای ناکارآمد يک ابزار
خودگزارشی  166مادهای است که برای ارزيابی شناختهای ناکارآمد مرتبط با افسردگی
ساخته شده است .در حال حاضر مقياس نگرشهای ناکارآمد بيشتر در فرم  46مادهای مورد
استفاده قرار میگيرد .اين مقياس از نوع طيف ليکرت است و نمرههای هر ماده از ( 1کامالً
موافقم) تا ( 7کامالً مخالفم) نوسان دارد .ضريب همبستگی دو فرم موازی اين پرسشنامه از
 6/04تا  6/97و آلفای کرونباخ بين  6/00تا  6/97بهدست آمده است .ضريب بازآزمايی به
فاصله  0هفته  6/73گزارش شده است .اعتبار افتراقی مقياس مذکور خوب گزارش شده است،
به اين صورت که  6/73کسانی که در مقياس نگرش نمرهی باال گرفته بودند ،در يک آزمون
تشخيصی مستقل مبتال به افسردگی تشخيص داده شدند .ضريب پايايی آلفای کرونباخ
محاسبهشده در اين پژوهش 6/952 ،است ).(Beck, Brown, Steer, & Weissman, 1991

یافتهها
يافتههای توصيفی اين پژوهش شامل شاخصهای آماری مانند ميانگين ،انحراف معيار و
تعداد آزمودنیهای نمونه میباشد که در جدول شماره  1ارائه شده است.
(1- Dysfanctional Attitude Scale (DAS
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جدول .1
ميانگين و انحراف معيار نمرههای نشخوار فکری و نگرشهای ناکارآمد بيماران مبتال به اختالل
افسردگی اساسی و وسواسی-جبری در دو گروه
متغیر

نشخوار
فکری

نگرشهای
ناکارآمد

گروه
افسردگی
وسواسی -جبری

پس آزمون
پیش آزمون
تعداد
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
معیار
معیار
آزمايشی 7/94 55/266 0/17 165/05 26
کنترل 12/62 169/36 7/13 169/35 26
آزمايشی 0/766 02/566 0/53 116/26 26
کنترل 7/90 111/65 0/04 169/75 26

افسردگی

آزمايشی 253/36 26
کنترل 242/66 26

21/40
23/20

130/45
203/25

24/24
31/94

وسواسی-جبری

آزمايشی 243/55 26
کنترل 240/36 26

21/30
10/20

143/35
255/96

27/21
12/37

به منظور مقايسهی توزيع دادههای بهدستآمده از پژوهش با توزيع نرمال از آزمون
کولموگروف – اسميرنوف استفاده گرديد .نتايج مندرج در جدول شماره  2نشان میدهد و
پيش فرض نرمال بودن دادهها رعايت شده است.
جدول .2
نتايج نرمال بودن نمرههای نشخوار فکری و نگرشهای ناکارآمد بيماران مبتال به اختالل افسردگی
اساسی و وسواسی -جبری در دو گروه
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
آزمونها
(بررسی مفروضه نرمال بودن)
سطح
نتیجه آزمون
Z
متغیرهاي پژوهش
معنیداري
6/650
پيش آزمون 1/330
افسردگی
قبول ( H0نرمال)
نشخوار فکری
6/500
وسواسی -جبری پيش آزمون 6/705
قبول ( H0نرمال)
نگرشهای
ناکارآمد

افسردگی
وسواسی -جبری

پيش آزمون
پيش آزمون

1/145
1/230

6/14
6/693

قبول ( H0نرمال)
قبول ( H0نرمال)

به منظور بررسی برابری واريانسهای نمرههای نشخوار فکری و نگرشهای ناکارآمد بيماران گروه
آزمايشی و گروه کنترل از آزمون لوين استفاده شد .نتايج در جدول شماره  3نشان داده شده است.
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جدول .3
نتايج آزمون برابری واريانسهای نمرههای متغيرها در دو گروه
آزمون لـــوين
بيماران مبتال به
(همگنی) برابری واريانسها)
سطح
درجه
درجه
متغير
F
آزادی اول آزادی دوم معنیداری
نشخوار
فکری

نگرشهای
ناکارآمد

افسردگی

6/253

1

30

6/010

وسواسی -جبری

6/001

1

30

6/459

افسردگی

6/231

1

30

6/03

وسواسی -جبری

6/661

1

30

6/90

نتيجه آزمون

قبول H0
(همگنی واريانسها)

قبول H0
(همگنی واريانسها)

قبول H0
(همگنی واريانسها)

قبول H0
(همگنی واريانسها)

همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد مقدار  Fآزمون لِوين (تساوی واريانسها)
همهی متغيرها معنیدار نمیباشد .لذا تفاوت معنیداری بين واريانسهای نمرههای نشخوار
فکری و نگرشهای ناکارآمد بيماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی و وسواسی -جبری در
گروه آزمايشی و گروه کنترل ديده نمیشود و پيش فرض همگنی واريانسها رعايت شده است.
به منظور تحليل دادهها از آزمون مانکوا استفاده شد .قبل از انجام تحليل مانکوا ،الزم است
مهم ترين پيش فرض اين تحليل ،يعنی همگنی شيب رگرسيون متغيرها در دو گروه بررسی
شود .نتايج حاصل از بررسی در جدول شمارهی  4نشان داده شده است.
جدول .4
نتايج آزمون همگنی شيب رگرسيون متغيرهای وابسته در گروه آزمايشی و گروه کنترل
تعامل پیش آزمونها ،پس آزمونها در
سطوح عامل
نشخوار فکری
نگرشهای ناکارآمد

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

سطح
آزمون
معنیداري
F

افسردگی

123/421

2

01/716

6/050

6/434

وسواسی-جبری

29/110

2

14/550

6/161

6/964

افسردگی

773/034

2

300/917

6/447

6/043

وسواسی -جبری

065/022

2

462/911

6/496

6/017
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همانطور که در جدول  4مشاهده میشود تعامل بين پيش آزمونها و پس آزمونها در
سطوح عامل معنیدار نيست .بنابراين ،فرض همگنی شيب رگرسيون رعايت شده است .به
منظور آزمون معنیداری تفاوتها بين ميانگينها ،از روش تحليل کوواريانس چندمتغيری
استفاده شد و نتايج در جدول شماره  5نشان داده شده است.
جدول .5
نتايج تحليل مانکوا روی نمرههای نشخوارفکری و نگرشهای ناکارآمد بيماران مبتال به اختالل
افسردگی اساسی و وسواسی -جبری در دو گروه

190/50** 6/940
اثر پياليی
**
190/50
6/652
آزمون المبدای ويلکز
190/50** 10/653
آزمون اثر هلتينگ
**
آزمون بزرگترين ريشه روی 190/50 10/653

3/666
3/666
3/666
3/666

نگرشهای ناکارآمد

نشخوار فکری

متغیر

250/29** 6/959
اثر پياليی
250/29** 6/641
آزمون المبدای ويلکز
250/29** 23/366
آزمون اثر هلتينگ
**
آزمون بزرگترين ريشهروی 250/29 23/366

درجه
آزادي
فرضیه
3/666
3/666
3/666
3/666

نام آزمون

مقدار

آزمون F

درجه
سطح
آزادي
معنیداري
خطا
6/661 33/666
6/661 33/666
6/661 33/666
6/661 33/666
33/666
33/666
33/666
33/666

6/661
6/661
6/661
6/661

توان
2
 Etaآزمون
6/959
6/959
6/959
6/959

1/66
1/66
1/66
1/66

6/940
6/940
6/940
6/940

1/666
1/666
1/666
1/666

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود سطوح معنیداری همهی آزمونها بيانگر آن
است که از نظر حداقل يکی از نمرههای نشخوار فکری و نگرشهای ناکارآمد بيماران مبتال به
اختالل افسردگی اساسی و وسواسی -جبری در گروه آزمايشی و گروه کنترل تفاوت
معنیداری دارد .جهت پی بردن به اين تفاوت ،تحليل کوواريانس يک متغيری در متن مانکوا
صورت گرفت که نتايج حاصل در جدول شماره  0آورده شده است.
همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود ،مقدار  Fمتغير نشخوارفکری در گروه بيماران
مبتال به افسردگی ،برابر  ،336/90در گروه بيماران مبتال به وسواسی-جبری برابر 402/27
میباشد به عالوه ،مقدار  Fمربوط به نگرشهای ناکارآمد در گروه افسرده  107/31و در گروه
وسواسی -جبری برابر  430/16است .تمام مقادير  Fدر سطح  p=6/661معنیدار هستند.
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جدول .0
نتايج حاصل از تحليل آنکوا در متن مانکوا روی نمرههای نشخوارفکری و نگرشهای ناکارآمد بيماران
مبتال به اختالل افسردگی اساسی و وسواسی -جبری در دو گروه
متغیر
نشخوار
فکری

میانگین آزمون سطح
توان
درجه
مجموع
بیماران مبتال به
Eta2
آزمون
مجذورات آزادي مجذورات
 Fمعنیداري
1/666 6/964 6/661 336/90 24640/430 1 24640/430
افسردگی
وسواسی-جبری 1/666 6/932 6/661 402/27 21020/040 1 21020/040

141521/047
افسردگی
نگرشهای
ناکارآمد وسواسی -جبری 120621/617

1
1

1/666 6/027 6/661 107/31 141521/047
1/666 6/920 6/661 430/16 120621/617

بحث
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثير درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر نشخوارفکری و
نگرشهای ناکارآمد افراد مبتال به اختالل افسردگی اساسی و وسواسی -جبری بود .نتايج
پژوهش نشان داد که شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی باعث کاهش بهکارگيری
نشخوارفکری بيماران مبتال به افسردگی و وسواس گرديده است .اين يافتهها با نتايج تحقيقات
) Song and Lindquist (2015); Goldin et al. (2013و ) Ariana-Kia et al. (2014همسو
میباشد .آنها در تحقيقات خود نشان دادند که شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی درکاهش
نشانههای افسردگی و نشخوار فکری بيماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی تأثير دارد.
مطالعات صورت گرفته بر اساس مدلهای شناختی افسردگی ،نقش سبکهای شناختی منفی و
نشخوارفکری را به عنوان عوامل خطرساز افسردگی مشخص کردهاند ) .(Roelofs, 2008افراد
افسرده از تحريفهای شناختی از جمله تعميم مفرط ،انتزاع گزينشی ،مسئوليت مفرط،
خودارجاعیهای افراطی و فاجعهآميزکردن استفاده مینمايند که مطابق با نظريهی سبک پاسخ
نالنهوکسما ،اينگونه تحريفات شناختی باعث افزايش آگاهی فرد از مشکالتش میشود و
همزمان باعث میگردد که فرد از ارائهی راهحل مناسب برای اين مشکالت عاجز باشد و از
تغيير آنها احساس نااميدی کند و در نتيجه منجر به حفظ چرخهی افسردگی گردد .از آنجا
که در افسردگی افراد دربارهی نشخوار فکری و افسردگی باور منفی دارند و فکر میکنند
افسردگی برای آنها موضوعات خطرناکی را به همراه دارد بنابراين ترس از افسردگی و وقوع
مجدد ،عاملی مهم در آشفتگی هيجانی است .افراد مستعد افسردگی اغلب به عالئم و
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نشانههای اوليه ی افسردگی حساسيت بيش از اندازه دارند و تمايل دارند تا عالئم را به طور
منفی و به عنوان عالئم عود يا جريان غير طبيعی تعبير و تفسير کنند؛ چنين تمايلی میتواند
الگوهای نشخوار فکری ،نظارت بر خود و اجتناب را به عنوان راهبردهای مقابلهای ناسازگار
فعال کند و بنابراين سندرم شناختی توجهی را تغذيه و به افسردگی و اضطراب کمک کند .با
توجه به اينکه افسردگی زيرمجموعهی اختاللهای خلقی محسوب میشود و يکی از
ويژگیهای تشخيصی آن خلق پايين است و خلق پايين افکار منفی را فرا میخواند ،نشخوار
فکری در افسردهها بيشتر از افراد بهنجار مشاهده میشود .اين افکار منفی بدون هدف در ذهن
میچرخند و فرد افسرده از آنجا که انگيزهی عمل و توانايی حل مسأله را از دست میدهد به
صورت منفعالنه به نشخوار فکری میپردازد .نشخوار فکری در بيماری وسواس نيز ،شامل
افکاری هستند که به طور پايانناپذير مرور میشوند و به نااميدی دربارهی آينده و ارزيابیهای
منفی دربارهی خود منجر میشود .يکی از ويژگیهای برخی از بيماران وسواسی اين است که
نمی توانند توجه خود را از عالئم ادراک شده برجسته برگيرند و در واقع قادر نيستند جلوی
افکار ناخواندهی مزاحم را به طور مؤثر بگيرند ) .(Cavangh, 2001بر اين اساس ،نشخوار
فکری يکی از ويژگیهای شناختی بيماران وسواسی محسوب می شود که به صورت جر و
بحثهای درونی بیپايان با خود است که برخی اوقات در مورد مسائل جزئی و پيشپاافتاده و
گاهی درباره يک مسألهی فلسفی الينحل بروز میکند.
شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی به اصالح ،کنترل و پردازش افکار میپردازد .اولين و
يکی از مهمترين عوامل تغيير در شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ،ذهنآگاهی بنيادين است.
ذهنآگاهی بنيادين که زيربنای آن بر اساس پذيرش افکار ناخوشايند و حاالت هيجانی مختلف
شکل گرفته است ،توانمندی فرد در کنترل تأثيرپذيری از افکار و هيجانهايش را بهطور
چشمگيری باال میبرد و به فرد اجازه میدهد طيف وسيعی از افکار و هيجانها را بدون تجربهی
آشفتگی هيجانی در ذهن تجربه کند .همچنين ،ذهنآگاهی بنيادين با قابليت بااليی که در کاهش
اضطراب و استرس و افزايش تمرکز دارد ،باعث میگردد فرد در مواجهه با افکار خودآيندی که
در صورت داشتن بار هيجانی به نشخوارفکری تبديل میشوند ،ثبات هيجانیاش را حفظ کند و
به فکر مزاحم بيش از حد توجه نکند ،بلکه نظارهگر عبور اين فکر از ذهنش باشد .اين توانايی
باعث میشود که افکار خودآيند ،اشتغال فکری بيش از حدی که قبال برای فرد بهوجود

اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر نشخوارفکري و نگرشهاي ناکارآمد …

917

میآوردند را ايجاد نکنند و تبديل به نشخوارفکری نشوند .همچنين ،از تمرين تمرکز و توجه
روی تنفس به عنوان ابزاری برای زندگی در زمان حال استفاده میشود.آموزش انعطافپذير روی
توجه ،غنیسازی ذهنی و توقف نشخوارفکری ،منجر به کاهش افسردگی و نشخوارفکری
میشود ).(Teasedale, 2000
در زمينهی نگرشهای ناکارآمد نيز نتايج پژوهش نشان داد که با استفاده از شناختدرمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی و پيگيری درمان از طريق اجرای تکاليف مرتبط با درمان توسط بيماران
مبتال ،ميزان نگرش ناکارآمد در آنها کاهش يافته است .در زمينهی اثربخشی روش درمانی
مذکور بر نگرشهای ناکارآمد ،يافتههای پژوهش با نتايج تحقيقات

(Peeters, Geschwind,

) Huibers, Van Os, & Wichers, 2012همسو میباشد .آنها در مطالعهی خود نشان دادهاند
که تمرينات مراقبهی حضور ذهن ،اساسا در کاهش نشخوارفکری مؤثرند .اما يافتههای پژوهش
حاضر با نتايج ) Melyani, Allah yari, Azad-Fallah and Fathi-Ashtiani (2013در تضاد
است .آنها در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند که شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
فقط توان مديريت نشخوارذهنی را دارد اما درمان شناختی رفتاری کفايت الزم برای تعديل
نشانههای باقیماندهی افسردگی و نگرشهای ناکارآمد را دارد .يافتههای اين پژوهش با آنچه
در نظريهی تيزديل و همکاران بيان میشود ،هماهنگ است .طبق اين نظريه ،ذهن ما در مورد
وقايعی که اتفاق میافتد ،تعبير و تفسير میکند و باعث واکنشها و احساسات پايداری
میشود .در افرادی که مستعد افسردگی هستند ،ذهن دايما معطوف به افکار ناراحتکننده و
منفی است که اين خود باعث تداوم بيشتر افسردگی میشود ) .(Teasedale, 2000در تبيين
نتيجهی پژوهش حاضر مبنی بر تأثير شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی در کاهش نگرشهای
ناکارآمد ،میتوان چنين استدالل کرد که وجود نگرشهای ناکارآمد در بيماران افسرده بهعنوان
يکی از موضوعات آسيبشناختی مورد تأکيد بسياری از نظريهپردازان شناختی -رفتاری قرار
گرفته است ) .(Hankin, Abramson, Miller, & Haeffel, 2004اين محققان و درمانگران
تأکيد میکنند که در درمان بيماران افسرده ،تغيير نگرشها هدف قرار گيرد؛ با اين وجود،
درمانگران موج سوم ،بيشتر پذيرش را مدنظر قرار میدهند يعنی اينکه فرد بدون سعی در
تغيير اين افکار ،بتواند با آنها کنار آيد .در مطالعهای که ) Crane et al. (2008انجام دادند ،به
بررسی نقش نظريهی تباين -خود در آسيبشناسی روانی نگرشهای ناکارآمد و تأثير
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ذهنآگاهی در آسيبپذيری شناختی پرداختند .اين محققين بيان کردند که درمان ذهنآگاهی
میتواند پردازش ناشی از وجود استانداردهای دوگانهی افراد را تغيير دهد

).(Crane, 2008

افرادی که از افسردگی و اختالالت هيجانی رنج میبرند ،غالب ًا درگير اهداف و انتظارات خود
میشوند و معموالً اين اهداف با مفهوم خود در آنها تباين دارد .در مطالعهی آنها فرض بر
اين بود که شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی میتواند بدون دستکاری افکار و استانداردهای
فرد ،فعالسازی آنها را محافظت کند و از اين طريق ،خطر عود مجدد افسردگی کاهش يابد.
شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ممکن است که به دو طريق عمل کند :الف -اين روش
افراد را ترغيب میسازد که مشاهدهگر فرايندهای ذهنی خود باشند؛ افکار خود -انتقادی و
قضاوتکننده را ببينند و بپذيرند و سعی در تمرکز بر روی آنها نداشته باشند؛ همچنين ممکن
است که درمان مذکور ،وسعت بروز افکار ناکارآمد را که در پاسخ به نوسانات خلقی بروز
میيابند را محدود سازد -2 .تأکيد بر پذيرش خود ممکن است منجر به ارزيابی مجدد افکار
ناکارآمد و تباين -خود گردد .در نهايت ،نتيجهای که ) ،Mezulis et al. (2006میگيرند اين
است که شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ممکن است باعث تغيير عملکرد خودتنظيمی و
کاهش وسعت تباين بين افکار ناکارآمد گردد و اين فرايند میتواند منجر به کاهش عاليم
خلقی و نوسانات هيجانی گردد ) .(Mezulis, 2006در واقع ،درمانشناختی مبتنی بر
ذهنآگاهی ،به دليل ايجاد نظارت فراشناختی ،پردازش افکار ناکارآمد را مختل ساخته و فرد با
آگاهی بيشتری با آن برخورد میکند .يافتههای پژوهش در جهت حمايت از الگوهای عملکرد
اجرايی خودتنظيمی ولز و متيوز ،بيانگر کاربرد مفاهيم فراشناخت در ايجاد و تحول نقايص
شناختی در بيماران مبتال به اختالل خلق میباشد .مؤلفهی نگرانی و پيشبينی خطر راهبردهايی
هستند که با هدف خودتنظيمی توسط رخدادهای درونی مانند افکار و هيجانهای منفی
برانگيخته میشوند .با تمرکز بر اصالح نقايص فراشناختی و افزايش خودکارآمدی در اين
افراد ،میتوان نگرشهای ناکارآمد را دراين بيماران کاهش داد.
در نهايت میتوان چنين نتيجه گرفت که در رويکرد شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی ،افراد از
طريق رابطهی جديدی که با افکار برقرار میکنند ،احساس بهبودی بيشتری پيدا میکنند .به
همين علت پيشبينی میگردد که بتوان از اين روش درمانی هم بهصورت انحصاری و هم
تلفيقی در درمان ساير اختالالت روانی و جسمی استفاده نمود.
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محدودیتهاي پژوهش
با توجه به شرايط روحی نامناسب بيماران و بیحوصلگی در پيگيری جلسات درمانی و
انجام صحيح تمرينهای محوله ،از پرستاران شيفت در مرکز کمک گرفته و در ساعتهای پس
از استراحت بيماران به آنها برای تمرين در مورد مطالبی که در آخرين جلسه آموخته بودند،
تذکر داده میشد .همچنين ،به علت اينکه با افت حافظه مواجه بودند ،به ناچار در هر جلسه
ابتدا در مورد مطالب جلسههای گذشته بهطور مختصر مجدداً صحبت میشد و بعد از بررسی
تمرينهای بيماران ،جلسه آغاز میشد.

پیشنهادات پژوهش
پيشنهاد میگردد در پژوهشهای آينده تأثير درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی با در نظر
گرفتن دورههای پيگيری  3ماهه و  0ماهه سنجيده شود و بر روی بيماران مبتال به ساير
اختالالت اعصاب و روان نيز مورد بررسی قرار گيرد .همچنين پيشنهاد میگردد که روش
درمانی مذکور همزمان با ساير روشهای درمانی اجرا گردد و بين آنها مقايسه صورت گيرد.
بهعنوان يک پيشنهاد کاربردی نيز میتوان از درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بهمنظور
اجرای برنامههای پيشگيری اوليه در مراکز مشاوره عمومی و خصوصی و مراکز آموزشی
بهصورت آموزشهای کارگاهی استفاده نمود.
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