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چکیده
اختالل وسواس -اجبار ،یکی از مشکالت جدی سالمت روانشناختی بوده و سالیانه هزینههای اقتصادی و
اجتماعی هنگفتی را بر جامعه تحمیل میکند و عالئم ناتوانکننده آن کارکرد میان فردی ،شغل و زندگی
فرد را مختل میکند .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر
وسواس فکری -عملی ،باورهای فراشناخت و نشخوار فکری دانشجویان دختر با اختالل وسواس فکری -
عملی انجامشده است .روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه
کنترل) بود .با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده از بین  333دانشجوی دختر در محدودهی سنی 22-29
سال به کمک پرسشنامههای وسواس فکری – عملی ( ،)MOCIباورهای فراشناختی ( )MCQ-30و مقیاس
پاسخهای نشخواری ( )RRSو مصاحبه تشخیصی افراد واجد شرایط (دارای نمره برش تشخیصی وسواس
فکری -عملی) بر اساس  11 ،DSM-IV-TRنفر انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
(برای هر گروه  3نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش  3جلسه گروهدرمانی مبتنی بر حضور ذهن را دریافت
کردند ،اما گروه کنترل تحت درمان خاصی قرار نگرفتند؛ و دو ماه پس از پایان درمان ،پیگیری اجرا گردید.
آزمودنیهای هردو گروه قبل و بعد از مداخله و دو ماه پیگیری ،پرسشنامههای ،MCQ-30 ،MOCI
 RRSرا تکمیل کردند .برای تحلیل دادهها ،روشهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس بهکاربرده
شد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه (کنترل و آزمایش) ،ازنظر نمرات وسواس
فکری -عملی ،باورهای فراشناخت و نشخوار فکری تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p > 2/220با توجه به
یافتههای فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش وسواس
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فکری -عملی ،باورهای فراشناخت و نشخوار فکری دانشجویان دختر با اختالل وسواس فکری – عملی مؤثر
است و تغییرات درمانی ایجادشده در پیگیری دوماهه تقریباً پایدار باقی ماند.

واژگان کلیدی :وسواس فکری -عملی ،باورهای فراشناختی ،نشخوار فکری ،درمان شناختی
مبتنی بر حضور ذهن

مقدمه
اختالل وسواسی -اجباری 1اختاللی بسیار ناتوانکننده است که معموالً بهعنوان یک بیماری
صعبالعالج به درمان مادامالعمر نیازمند است .در فضای اجتماعی کنونی که لحظهلحظه آن
از استرس ،فشار و تنش مملو است ،انسان عصر مدرن دستاویز انواع آیینمندیها و تشریفات
وسواسی شده است تا شاید راه گریزی از اضطراب بیابد .لذا ،وسواس با زندگی و حیات
اجتماعی انسان معاصر چنان درهمتنیده شده که دیگر نمیتوان بهراحتی جنبههای مرضی و
غیرمرضی آن را از هم تفکیک کرد (نقل از بابایی ،اکبرزاده ،نجلرحیم و پور شهریاری،
.)1339
اختالل وسواس فکری -عملی بهوسیله افکار وسواسی و رفتارهای اجباری مشخص
میشود .وسواسها افکار ،تصاویر ذهنی و تکانههای 2ناخواسته و اضطراب برانگیز هستند که
بدون میل و ارادهی بیمار رخ میدهند و بهصورت ناسازگار و ناهمخوان با خود تجربه
میشوند .وسواسهای عملی در پاسخ به وسواسهای فکری با هدف کاهش پریشانی ایجاد
میشوند؛ که شامل رفتارهای تکراری (مانند شستن یا بازبینی) یا اعمال ذهنی (مانند شمارش)
است (انجمن روانپزشکی امریکا2222 ،3؛ نقل از هیل ،استرائوس و تیلور .)2212 ،9ویژگی
عمده این وسواسها و اجبارها (افکار و رفتارها) لذتبخش نبودن آنها برای فرد مبتال هست
ولی بیمار به نشخوار افکار و تکرار اعمال ادامه میدهد تا شاید از ناراحتیهایی که برای او

1. obsessive compulsive disorder
2. impulses
3. American association of psychiatry
4. Hale, Strauss & Taylor
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به وجود میآید کاسته شود (کاپالن و سادوک ،1ترجمه رفیعی و سبحانیان1332 ،؛ نقل از
اصفهانی و همکاران.)1331 ،
وسواس فکری -عملی معموالً در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع میشود ،متوسط
سن شروع در مردان پایینتر از زنان است :یعنی بین  1تا  10سالگی برای مردان و بین  22تا
 29سالگی برای زنان (انجمن روانپزشکی آمریکا2222 ،؛ ترجمه نیکخو و آوادیس یانس،
 .)1333تا همین اواخر عقیده بر این بود که اختالل وسواس -اجبار یک بیماری نادر و با
شیوع حدود  2/20درصد است .ولی پژوهشهای زیادی که در طی دو دهه گذشته
انجامگرفته نشان میدهد شیوع این بیماری بسیار بیشتر از آن چیزی است که قبالً تصور
میشد ،بهنحویکه نتایج مطالعات همهگیرشناسی نشان میدهد این اختالل یکی از شایعترین
اختالالت روانپزشکی است و شیوع آن در جمعیت کلی حدود  2تا  3درصد تخمین زده
میشود و بیش از  02میلیون نفر در سراسر دنیا به آن مبتال هستند .بدین ترتیب ،اختالل
وسواس -اجبار ،چهارمین اختالل روانپزشکی پس از فوبیا (هراس) ،اختالالت مرتبط با مواد
و افسردگی اساسی است (مونتگمری و زوهر1999 ،؛ ترجمه معروفی و فرشید نژاد.)1332 ،
عالئم اختالل وسواسی -اجباری بهطور معناداری در عملکرد عمومی کودکان و
بزرگساالن مبتال مداخله میکند و به ناسازگاری فرد در خانواده یا محیطهای دانشگاهی
منجر میشود (تنی ،دنیس ،ون مگن ،گالس و وستنبرگ .)2223 ،2سازمان بهداشت جهانی
این اختالل را بهعنوان دهمین علت برجسته ناتوانی در دنیا معرفی کرده است که بهصورت
ناتوانی در عملکرد اجتماعی و کیفیت پایین زندگی نمایان میشود (عبدالهزاده و جوانبخت،
.)1392
در نظریههای جدید شناختی در مورد اختالالت اضطرابی و بهخصوص وسواس،
سازههای فراشناختی جایگاه ویژهای به خود اختصاص داده است (ولز .)2222 ،3توجه
روزافزون به سازههای شناختی و فراشناختی در تبیین اختالل وسواس فکری -عملی ناشی از
نارضایتی از تبیینهای پیشین رفتاری هست که در آنها علت وقوع و افزایش اعمال اجباری
1. Kaplan & Sadock
2. Teny, Denys,Van Megen, Glas & Westenberg
3. wells
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را به نقشی که این اعمال در کاهش اضطراب دارند ،نسبت میدهند .آنچه در این اختالل
اهمیت بیشتری دارد عقاید زیر بنایی ،عوامل شناختی و فراشناختی میباشند که اغلب نقش
میانجی بین افکار ،تکانههای وسواسی و اعمال اجباری داشته ،در تدوام اختالل نقش مهمی
ایفا میکنند (برل و استارسیو .)2220 ،1فراشناخت به باورها و فرآیندهایی اشاره دارد که
برای ارزیابی ،تنظیم و یا بررسی و بازبینی فکر استفاده میشود (ولز و همکاران.)2229 ،
اولین مدل فراشناخت خاص وسواس فکری -عملی ،توسط ولز و متیوز ( )1999مطرح و
سپس توسط ولز ( ،)2222تصحیح و شرح داده شد .رویکرد فراشناختی (شکل  ،)1بر این
باور است که افراد به این دلیل در دام ناراحتی هیجانی گرفتار میشوند که فراشناختهای
آنها به الگوی خاصی از پاسخدهی 2به تجربههای درونی 3منجر میشود که موجب تداوم
هیجان منفی و تقویت باورهای منفی میشود.
این الگو (سندرم شناختی ـ توجهی) ( )CASخوانده میشود که شامل نگرانی ،نشخوار
فکری ،توجه تثبیتشده 9و راهبردهای خودتنظیمی 0یا رفتارهای مقابلهای ناسازگارانه است
(ولز2222 ،؛  .)2229بر اساس مدل فراشناختی فرد مبتالبه اختالل وسواس در پاسخ به یک
برانگیزاننده که معموالً یک فکر ،احساس یا میل ناخواسته است ،پریشان و مضطرب میشود.
وقوع افکار مزاحم ،باورهای فراشناختی فرد درباره معنا و اهمیت این افکار را فعال میسازند
(پایاجورجیو 1و ولز .)2223 ،فعال شدن باورهای فراشناختی ناکارآمد ،موجب ارزیابی منفی
فکر مزاحم بهعنوان نشانهی تهدید میشود .این ارزیابی در جای خود باعث تشدید
هیجانهای منفی میشود که عمدتاً بهصورت اضطراب هستند .در نتیجه فرد برای کاهش
اضطراب خود و کنترل نظام شناختی خود به راهبردهای کنترل فکر متوسل میشود .البته
ممکن است در این حالت ،هیجانات دیگر نظیر احساس گناه و خشم رخ دهد .نهایتاً

1. Berle & Starcevic
2. Responding
3. Inner experiences
4. fixated attention
5. self – regulatory strategies
6. Papageorgiou
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هنگامیکه تفسیر منفی از مزاحمتها شکل گرفت باورهای مربوط به خنثیسازیها فعال
میشوند تا اضطراب کاهش یابد (ولز.)2229 ،
برانگیزاننده

فعال سازی باورهای فراشناختی

ارزیابی موقعیت
باورها دربارهی
آیینهای وسواسی

هیجان

پاسخ رفتاری

شکل  .1مدل فراشناختی اختالل وسواس فکری و عملی (ولز)9002 ،

بسیاری از بیماران مبتالبه وسواس فکری -عملی در ارزیابی درست از احتمال وقوع خطر
ناتوانی نشان میدهند ،بهطوریکه نسبت به همهچیز بدگمان شده و به شک مرضی دچار
میشوند؛ و برای اینکه از نگرانیهای خود بکاهند ،درگیر نشخوارهای فکری و رفتارهای
زائد میشوند .همچنین بیماران با تشخیص وسواس فکری -عملی از مشغولیت ذهنی
بیمارگونه رنج میبردند و در مورد پیامدهای منفی بالقوه که میتوانست اتفاق بیفتد اما اتفاق
نیفتاده است ،نشخوار فکری میکردند (ولز .)2223 ،هاروی و همکاران نشخوار فکری را
بهعنوان نمونهای از افکار منفی عودکننده مطرح کرده و آن را فرایندی فرا تشخیصی میدانند
که در بسیاری از آسیبهای روانشناختی اتفاق میافتد؛ و در برخی از اختالالت اضطرابی
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مثل اختالل وسواس ـ اجباری ،اضطراب فراگیر 1و اختالل استرس پس از سانحه 2تجربه
میشود (پیرسون . .)2223 ،3نشخوار فکری زیربنای شناختی بیماران وسواس فکری -عملی
و افسرده را دچار ناهنجاری میکند و با ناسازگاری ضعیف روانشناختی و افزایش احساسات
منفی مانند خشم و فشار روانی رابطه دارد (ونزولف و وهنر .)2222،9افراد درگیر با افکار
نشخواری ،کمتر احتمال دارد به راهحلی مفید و کارا ،برای مقابله با مشکالت و وقایع زندگی
دست پیدا کنند (المبرسکی وتیکچ و دیممیتو .)2222 ،0بنابراین میتوان پیشبینی نمود که
بین وسواس فکری -عملی که یکی از اختاللهای اضطرابی است ،فراشناخت و نشخوار
فکری رابطه وجود داشته باشد.
درمان اختالل وسواس -اجبار بهعنوان چهارمین اختالل روانپزشکی ازنظر شیوع
همچنان بهعنوان یک چالش در حوزه درمان روانشناختی مطرح است .گرچه روشهای
درمان رفتاری و شناختی موفق به کسب پیشرفتهایی در این خصوص شدهاند (ریس ،ون
کو اسولد ،)2223 ،1اما پژوهش بهمنظور دستیابی به روشهای مؤثرتر همچنان انگیزه
پژوهشهای گسترده و متنوع در این حوزه درمانی است .از روشهای درمانی مختلف
میتوان به روشهای مواجهه و جلوگیری از تشریفات( ،2والکر ،هدبرگ ،المنت و رایت3؛
نقل از توزندهجانی و همکاران ،)1339 ،شناختدرمانی (مکلین و همکاران2221 ،؛ ویتال،
توردارسون و مکلین ،)2220 ،9درمان شناختی-رفتاری (استورچ ،لیزا و مرلو،)2221 ،12
دارودرمانی ازجمله ضدافسردگیهای سه حلقهای ،بنزودیازپینها ،مهارکنندههای
مونوآمیناکسیداز و آرامبخشهای عمده (مک دونو و کندی2222 ،11؛ استکتی و بارلو،12
)1. Generalized Anxiety Disorder (GAD
)2. Post Tramatic Stress Disorder (PTSD
3. Pearson
4. Wenzolf & Wehner
5. Lyubomirsky, Tkach & Dimmateo
6. Ress & Van koesveld
7. exposure and ritual prevention
8. Walker, Hedberg, Element & Weight
9. Whittal, Thordarson & Mc Lean
10. Storch, Lisa & Merlo
11. McDonough & Kennedy
12. Steketee & Barlow
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 )2229اشاره کرد .با توجه به شیوع اختالل وسواس -اجبار و نقایصی که در روشهای
درمانی متعدد وجود دارد ،استفاده از یک روش درمانی که معطوف به فراشناخت باشد،
میتواند کارآمد پیشبینی شود .از بین درمانهای موج سوم ،به نظر میرسد آموزش حضور
ذهن مبتنی بر شناخت درمانی 1با تأکیدی که بر افزایش توجه و تمرکز میکند میتواند یکی
از درمانهای مؤثر باشد (یونسی و رحیمیان بوگر.)1332 ،
در ابتدا تیزدل از دانشگاه ولز و سگال از دانشگاه تورنتو ( ،)1992رویکرد شناخت درمانی
مبتنی بر حضور ذهن را برای جلوگیری از عود و برگشت افسردگی مطرح کردند (سگال،
ویلیامز و تیزدل )2222 ،2که از روی مدل کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن کبات زین
ساختهشده و اصول درمان شناختی بک به آن اضافهشده است (کبات زین .)1999 ،3کبات
زین ( ،1999نقل از کرین )2229 ،9حضور ذهن را اینطور تعریف میکند« :حضور ذهن
یعنی توجه به یک شیء خاص ،بهطور آگاهانه ،در زمان حاضر و بدون داوری» .درمان
شناختی مبتنی بر حضور ذهن ،یک برنامهی مداخلهای بالینی  3هفتهای است که حضور ذهن
را با عناصر درمان شناختی – رفتاری ترکیب میکند و برای کاهش عود در بیمارانی که در
دورهی بهبودی از اختالل افسردگی اساسی هستند توسعهیافته است .آزمایشهای بالینی
حضور ذهن ،کاهش قابلتوجهی در عالئم بیماران مبتالبه اختالالت عاطفی و برخی از
اختالالت اضطرابی را نشان میدهد (هرتنس تاین 0و همکاران .)2212 ،افزایش توجه به
تجربه حاضر بهمنظور باال بردن توجه و آگاهی ،رهایی فرد از افکار خودکار و تسهیل پذیرش
لحظه حاضر درحالیکه ذهن در جای دیگر سرگردان است به سمت تغییر مطلوب ،از اهداف
درمانی در اختالل وسواسی -اجباری است( .سگال و همکاران2222 ،؛ نقل از دی زویسا،1
.)2213

)1. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT
2. Segal, Williams & Teasdale
3. Kabat - Zin
4. Crane
5. Hertenstein
6. De Zoysa
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پژوهشهای زیادی در مورد اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن به شکل
گروهی و فردی انجامشده است .دی زویسا ( )2213به بررسی استفاده از تمرین ذهنآگاهی
در درمان یک مورد اختالل وسواسی -اجباری در سریالنکا پرداخت ،نتایج نشاندهنده
موفقیت تمرین حضور ذهن در درمان اختالل وسواسی -جبری بود .هرتنس تاین و همکاران
( )2212در یک مطالعه کیفی از تجارب بیماران ،به تأثیر گروهدرمانی شناختی مبتنی بر
حضور ذهن در اختالل وسواس فکری – عملی بر روی  12بیمار مبتالبه وسواس فکری -
عملی پرداختند .نتایج حاکی از مفید بودن این درمان بود و دوسوم از بیماران کاهش در
عالئم را گزارش نمودند .هیل ،استرائوس و تیلور ( ،)2212به نقد و بررسی اثربخشی و قابلیت
درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای درمان اختالل وسواس فکری -عملی پرداختند،
همه مطالعات حاکی از اثرات مثبت حضور ذهن بر روی نشانههای وسواس فکری – عملی
بود .نتایج پژوهش فایرفکس )2223( 1نشان داد که اگر ذهن آگاهی به شکل صحیح اجرا
شود ،نهتنها مکمل مداخالت سنتی شناختی رفتاری است ،بلکه همچنین میتواند تأثیرگذاری
آنها را افزایش دهد و احتماالً از عود مجدد جلوگیری کند .همچنین نتیجه پژوهش پاتل،
کارمودی و سیمپسون )2222( 2نیز که برای درمان اختالل وسواس -اجبار در یک مطالعه
موردی انجام گرفت ،نشان داد نشانههای بیماری تا حد قابلمالحظهای کاهشیافته و ظرفیت
کنترل افکار و اندیشهها تا حدود زیادی افزایشیافته است .در زمینه پژوهشهای داخلی،
موسوی مدنی و همکاران ( )1333نشان دادند تمرینهای شناختدرمانی مبتنی بر حضور
ذهن بر درمان اختالل وسواس -اجبار مؤثر است .همچنین فیروزآبادی و شاره ( )1333نیز
نشان دادند که تکنیکهای ذهنآگاهی در درمان اختالل وسواسی -اجباری مؤثر بوده است.
درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بهصورت گروهی 3در وسواس فکری ـ عملی کمتر
کارشده است ،اکثر پژوهشها بهصورت فردی هست .رویکرد گروهی درمان وسواس در
کشور ما چندان شناختهشده نیست ،به همین دلیل با وجود محاسن فراوانی که ازلحاظ بالینی
در تسهیل و تسریع فرآیند درمان دارد و نیز اهمیت این شیوه ازنظر صرفهجویی در وقت،
1. Fairfax
2. Patel, carmody & simpson
)3. Group Mindfulness - Based c Cognitive Therapy (GMBCT
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هزینه ،امکانات و انرژی برای بیمار و درمانگر ،مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است .این
پژوهش با هدف معرفی و بررسی کارآیی این شیوه در درمان اختالل وسواس فکری -عملی
در جامعۀ بومی ما به روش تجربی و با استفاده از روش درمان انتخابی آن (که اثربخشی آن
در کاهش وسواس در پژوهشهای متعدد بررسی و تأییدشده است) صورت گرفته است و
از آنجا که متغیرهای مورد پژوهش بهطور همزمان و باهم مورد بررسی قرار نگرفته است،
پژوهش حاضر در نظر دارد تا تأثیر گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش
وسواس فکری -عملی ،باورهای فراشناخت و نشخوار فکری دانشجویان دختر مبتالبه اختالل
وسواس فکری -عملی را بررسی کند.
فرضیههای پژوهش 1 :ـ درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن باعث کاهش وسواس
فکری  -عملی دانشجویان دختر میشود.
 2ـ درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن باعث کاهش باورهای فراشناخت دانشجویان
دختر میشود.
 3ـ درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن باعث کاهش نشخوار فکری دانشجویان دختر
میشود.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر ،از روش آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و
آزمون پیگیری استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع
کارشناسی دانشگاه آزاد شهر ساری که در سال تحصیلی  1391-1392مشغول تحصیل
بودند .در ابتدا از تمامی رشتههای دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری (فنی و مهندسی ،پزشکی
و علوم انسانی) و از بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی که تعداد  2313نفر بودند با استناد
به جدول کرجسی و مورگان ،1922( 1به نقل از حسنزاده )1332 ،تعداد  333نفر بهطور
تصادفی بهعنوان نمونهی اولیه انتخاب شدند و به پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی

2

پاسخ دادند .سپس از بین کسانی که نمره برش وسواس فکری ـ عملی را به دست آوردند و
1. Kerjcie & Morgan
2. Maudsley Obsessive - Compulsive Inventory
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نیز به تأیید روانشناس بالینی بر مبنای معیارهای « »DSM-IV-TRرسیدند ،بعد از پاسخ به 2
پرسشنامه باورهای فراشناختی 1و مقیاس پاسخهای نشخواری 11 ،2نفر بهصورت تصادفی
انتخاب و بهصورت تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه  3نفر) جایگزین
شدند .گروه آزمایش در جلسات گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن شرکت داده
شد ،این گروه به مدت  3جلسه  2تا  2/0ساعته (دو جلسه در هر هفته) و به مدت یک ماه
مو رد مداخله قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد و بعد از دو هفته
از اتمام درمان ،پس آزمون و دو ماه بعد ،آزمون پیگیری برای هر دو گروه اجرا شد.
ابزارهای پژوهش :پرسشنامه وسواسی ـ اجباری مادزلی :این پرسشنامه توسط
هاجسون و راکمن )1922( 3بهمنظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکالت وسواس
تهیهشده است که شامل  32ماده بهصورت صحیح و غلط هست .عالوه بر یک نمره کلی
وسواسگرایی ،چهار نمره فرعی برای بازبینی ،شستن و تمیز کردن ،کندی -تکرار ،تردید-
دقت به دست میدهد (ابوالقاسمی و همکاران .)1339 ،بنرگر و برنز )1992( 9ضریب پایایی
این آزمون را به روش بازآزمایی ( )2/39گزارش کردهاند .همچنین ضریب آلفای کرونباخ
برای نمره کل  2/32گزارش شد .در ایران استکتی ( )1921پایایی این ابزار را به روش
بازآزمایی  %30و دادفر ( )1321ضریب پایایی کل آزمون را  %39و روایی همگرا آن با
مقیاس وسواس اجباری ییل -بروان  %32به دست آورد .همچنین علیلو ( ،)1330ضریب
پایایی بازآزمایی این آزمون را در یک گروه  202نفری از دانشجویان دانشگاه تربیتمعلم
تهران که به فاصلهی یک هفته دو بار اجرا شد )2/32( ،برآورد نموده است .در مطالعهای که
توسط قاسمزاده و همکاران ( )1339بر روی نمونه ایرانی انجامشده است میانگین این آزمون
در بیماران وسواسی  10/20و  19/12بهدستآمده است .در این پژوهش نیز نمره  10بهعنوان
نقطه برش در نظر گرفته شد.

1. metacognitive beliefs questionnaire
2. Ruminative Response scale
3. Hodgson & Rachman
4. Benerger & Borons
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پرسشنامه فراشناخت :این پرسشنامه توسط کارترایت ـ هاتون 1و ولز ( )1992ساختهشده
است .حداقل حداکثر نمرهای که فرد در این پرسشنامه به دست میآورد بین صفر تا 212
هست .این پرسشنامه از  32آیتم تشکیلشده است که هر آزمودنی به هر سؤال با استفاده از
یک مقیاس چهار درجهای (مثالً موافق نیستم ،کمی موافقم تا حدی ،کامالً موافقم) پاسخ
میدهد .این خرده مقیاسها از پایایی و اعتبار خوبی برخوردار هستند .ضریب آلفای کرونباخ
این پرسشنامه از  2/22تا  2/93و ضریب پایانی بازآزمایی آن نیز از  2/21تا  2/39گزارششده
است .در ایران شیرینزاده دستگیری ،ضریب همسانی درونی آن را برای کل مقیاس ،2/91
برای خرده مقیاسهای کنترلناپذیری ،باورهای مثبت ،آگاهی شناختی ،اعتماد شناختی و
نیاز به افکار کنترل به ترتیب  2/31 ،2/31 ،2/32و  2/21گزارش کرده است (علیرضا فرنام
و همکاران .)1392 ،ضمناً نمرات باال در مقیاس باورهای فراشناختی حاکی از وجود باورهای
فراشناختی منفی هست .بهعبارتدیگر این مقیاس ،باورهای فراشناختی منفی را میسنجد.
مقیاس پاسخهای نشخواری :مقیاس سبک پاسخهای نشخواری زیر مقیاسی از
پرسشنامه سبکهای پاسخ نولن هوکسیما و مورو ( )1991است .این مقیاس خودگزارشی
توسط نولن ـ هوکسما 2و مورو تدوینشده است که مقیاسی  22سؤالی است و سؤالهای آن
بر روی یک مقیاس  9گزینهای لیکرت ،از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 9تقریباً همیشه) نمرهگذاری
میشود .بهعالوه ،متشکل از سه خرده مقیاس حواس پرستی ،3تعمق 9و در فکر فرورفتن

0

است (ولز .)2229 ،نمرات میتواند بین  22تا  33متغیر باشد (بارو .)2222،با استفاده از آلفای
کرونباخ (دامنهای از  2/33تا  )2/92نشان داده شد که این مقیاس پایایی درونی باالیی دارد
(المینت .)2229 ،همبستگی درون طبقهای آن نیز پنج مرتبه اندازهگیری شد و  2/20گزارش
گردید .ترینور 1و همکاران ( ،)2223ضریب آلفای این مقیاس را  2/92و اعتبار بازآزمایی را
 2/12گزارش کردهاند (به نقل از یوک و همکاران2212 ،؛ جورجیو .)2212،این پرسشنامه
1. Cartwright - Hatton
2. Nolen - Hoekssema
3. distraction
4. reflection
5. brooding
6. Treynor
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به وسیله فتحی ( )1332در ایران ترجمهشده و لطفینیا و همکاران ( )1331ضرایب پایایی آن
را با اجرا بر روی  09نفر دانشجو با فاصله زمانی  3هفته  2/32محاسبه نمودند (فیلی و
همکاران .)1392 ،آلفای کرونباخ بهدستآمده در نمونه ایرانی  2/92گزارششده است
(منصوری.)1333 ،
روش اجرا :پس از آنکه نمونهگیری انجام شد ،آزمودنیها به پرسشنامههای ذکرشده
پاسخ دادند ،پس از توزیع پرسشنامهها توضیحات کوتاهی در مورد نحوه تکمیل پرسشنامهها
داده شد تا دقت اجرا باال رود .نهایتاً اعضای نمونه به شیوهی تصادفی در دو گروه کنترل و
آزمایشی قرار گرفتند ،گروه آزمایش در جلسات گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور
ذهن سگال ،ویلیامز و تیزدل ( )2222شرکت داده شد ،این گروه به مدت  3جلسه  2تا
 2/0ساعته (دو جلسه در هر هفته) و به مدت یک ماه توسط روانشناس (پژوهشگر) در
مرکز مشاوره اعتماد مورد مداخله قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت
نکرد و بعد از دو هفته از اتمام درمان ،پس آزمون و دو ماه پس از پایان درمان آزمون
پیگیری برای هر دو گروه اجرا شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها نیز از روش تجزیهوتحلیل
کوواریانس استفاده شد .خالصه ای از جلسات گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن
به شرح زیر هست:
جلسهی اول :با معرفی مربی و توضیحاتی پیرامون کلیات برنامهی جلسات آغاز شد؛ و
فرآیند معرفی اعضای گروه سپری شد.
موضوع جلسه :هدایت خودکار در برابر حضور ذهن
اقدامات انجامشده شامل :تمرین خوردن کشمش ،تمرین وارسی بدن ـ آغاز تمرین با
تمرکز بر تنفس کوتاه ،دادن بازخورد و بحث در مورد هر یک از تمرینها ،ارائه و توضیح
تکلیف خانگی برای هفتهی بعد از جلسهی یکم ،توزیع نوارها و جزوات جلسه یکم و اتمام
کالس با تمرکز بر تنفس کوتاه.
جلسهی دوم :موضوع جلسه :تمرکز بیشتر بر بدن
بازنگری تکلیف خانگی ،تمرین وارسی بدن ،دادن بازخورد در مورد تمرین وارسی بدن،
تمرین افکار و احساسها (پیادهروی در خیابان) ،آموزش ثبت وقایع خوشایند ،آموزش
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مراقبهی نشسته ،توزیع نوارها و جزوات مربوط به جلسهی دوم ،ارائه و توضیح تکلیف خانگی
برای هفتهی بعد از جلسهی دوم ،پایان دادن به کالس با قرار گرفتن در فضای تنفس.
جلسهی سوم :موضوع جلسه :تمرکز و یکپارچگی بیشتر با تمرکز بر آگاهی از تنفس
بازنگری تکالیف خانگی هفتهی گذشته ،انجام تمرین شنیدن ،انجام مراقبهی نشسته،
بازنگری تمرین و دادن بازخورد ،تمرین فضای تنفس  3دقیقهای و دادن بازخورد ،قدم زدن
با حضور ذهن ،تهیهی فهرستی از وقایع ناخوشایند ،توزیع جزوات و نوارهای جلسهی سوم
و ارائه و توضیح تکلیف خانگی برای هفتهی بعد از جلسهی سوم.
جلسهی چهارم :موضوع جلسه :وسعت بخشیدن به گسترهی حضور ذهن و ماندن در
زمان حال
بازنگری تکلیف خانگی ،تمرین  0دقیقهای شنیدن ،تمرین مراقبه ـ آگاهی از تنفس ،بدن،
صدا و افکار ،بحث پیرامون تمرین انجامشده و دادن بازخورد ،ارائهی توضیحاتی در مورد
حالتهای اضطرابی و افکار خودکار مرتبط با وسواس ،فضای تنفس  3دقیقهای ،قرائت شعر
غازهای وحشی ،توزیع جزوات جلسهی چهارم و ارائه و توضیح تکلیف خانگی.
جلسهی پنجم :موضوع جلسه :پذیرش و اجازهی حضور
اقدامات انجامشده در این جلسه عبارت بودند از :بازنگری تکلیف خانگی ،مراقبهی
نشسته ـ آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و افکار؛ توجه به اینکه چگونه از طریق واکنشهایی
که نسبت به افکار ،احساسات ،یا حسهای بدنی نشان میدهیم با تجاریمان ارتباط برقرار
میکنیم؛ بیان دشواریهایی که در طی انجام تمرین روی میدهد و توجه به تأثیرات آن بر
بدن و واکنش به آنها ،فضای تنفس و بازنگری آن ،خواندن شعر رومی مهمانسرا ،فضای
تنفس  3دقیقهای مقابلهای و بازنگری آن ،توزیع جزوات و ارائه و توضیح تکلیف خانگی.
جلسهی ششم :موضوع جلسه :افکار فقط فکر هستند نه اشیاء یا واقعیات
بازنگری تکالیف خانگی ،مراقبهی نشسته ـ آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات و سپس افکار،
بازنگری تمرین و دادن بازخورد ،آماده شدن برای اتمام دوره با بحث پیرامون خلق و افکار
و تمرین نقطه نظرات یا افکار جانشین ،زمان تنفس  3دقیقهای و بازنگری آن ،توزیع جزوات
و نوارهای جلسهی ششم و ارائه و توضیح تکلیف خانگی.
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جلسهی هفتم :موضوع جلسه :مراقبت از خود
بازنگری تکالیف خانگی ،تمرین مراقبهی نشسته ـ آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها ،سپس
افکار (عالوه بر توجه به واکنشهایی که در برابر مشکالت داده میشود) ،تمرین مشاهدهی
ارتباط بین فعالیت و احساسات و نگرانیها ،تهیهی فهرستی از فعالیتهایی که منجر به
احساس کنترل و پیشبینیپذیری موقعیت میشود ،برنامهریزی و تهیهی یک برنامهی مناسب
برای چنین فعالیتهایی ،فضای تنفس  3دقیقهای ،شناسایی نشانههای وسواس و شناسایی
کارهای مورد نیاز برای رویارویی با وسواس ،تمرین قدم زدن همراه با حضور ذهن ،توزیع
جزوات و ارائه و توضیح تکالیف خانگی برای هفتهی بعد از جلسهی هفتم.
جلسهی هشتم :موضوع جلسه :استفاده از آنچه آموختهایم
بازنگری تکالیف منزل ،تمرین وارسی بدن ،بازنگری کل برنامه ،بحث در مورد اینکه
چگونه به بهترین نحو ،تحرک و نظمی که در  2هفتهی گذشته چه در تمرینهای منظم و چه
در تمرینهای غیرمنظم ایجادشده ادامه یابد ،وارسی و بحث در مورد برنامهها و دالیل مثبت
برای ادامهی تمرین ،توزیع جزوات جلسهی هشتم بین شرکتکنندگان ،پایان دادن به
کالسها با آخرین مراقبه.
در برنامهی درمان چهار جلسهی اول بیشتر صرف این میشود که بیمار نسبت به
رویدادهای محیطی خودآگاهتر شده و با حضور ذهن بیشتری عمل کند .تیزدل از استعاره
رانندگی به شیوهی حضور ذهن و رانندگی بدون آگاهی برای تبیین این تفاوت استفاده
میکند ،وسگا ل نیز از تمرین خوردن کشمش همراه با آگاهی برای تسهیل این وضعیت در
برنامه استفاده نموده است .در جلسات  0تا  3به بیماران آموزش داده میشود تا نسبت به تغییر
خلق آگاهتر باشند و شیوههای جدیدی را برای اداره این وضعیتها بیاموزند اما آنچه بیشتر
اولویت دارد توانمند شدن بیمار برای بازگشت دوباره به لحظه حال است که برای این هدف
بیمار باید حضور ذهن را با کمک تنفس یا تجربه افکار در بدن داشته باشد.

یافتههای پژوهش
شرکت کنندگان پژوهش حاضر عبارت بودند از  11نفر که ازنظر دامنه سنی و میزان
تحصیالت یکسان بودند و در زمان پژوهش در مقطع کارشناسی تحصیل می کردند.
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ازآنجاکه هر متغیر سه بار در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مورد سنجش
قرارگرفته است .ابتدا میانگین و انحراف معیار پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در هر سه
متغیر نشان دادهشده و در ادامه آمار استنباطی مربوط به این فرضیهها مورد بررسی قرار
میگیرد .جدول  1میانگین و انحراف معیار پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در هر سه
متغیر نشان دادهشده است.
جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات وسواس فکری -عملی ،باورهای فراشناخت و نشخوار
فکری
متغیرها
گروهها

شاخص

میانگین
کنترل

انحراف
معیار
میانگین

آزمایش

انحراف
معیار

وسواس فکری  -عملی

باورهای فراشناخت

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

12/20

11/13

19/33

1/93

2/22

3/92

13/13

2/20

12/13

2/03

3/21

3/93

نشخوار فکری

پیشآزمون پسآزمون پیگیری
پیشآزمون پسآزمون پیگیری
21

29/20

22/33

00/20

01/33 01/33
9/10
32/13
12/23

3/23

12/22

9/23

3/22

02/20

02/02

93/12

92/20

10/33

11/12

12/39

9/32

12/10
13/20
3/23

بهمنظور مقایسه میانگین نمرات متغیرها در پسآزمون از آزمون تجزیهوتحلیل
کوواریانس 1استفاده شد .به این صورت که نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش کنترل
شد و سپس نمرات پسآزمون مورد مقایسه قرار گرفت؛ که نتایج آن در جدول  2ارائهشده
است.

1. ancova
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جدول  .9نتایج آنالیز کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پسآزمون وسواس فکری -عملی،
باورهای فراشناخت و نشخوار فکری در دو گروه
متغیرها

منابع تغییرات

 -عملی

وسواس فکری

فراشناخت

باورهای
نشخوار فکری

پسآزمون

2191/99

1

2191/99

32/13

2/221

2/22

2/99

پیشآزمون

191/01

1

191/01

13/12

2/223

2/01

2/93

پسآزمون

1122/22

1

1122/22

22/29

2/221

2/13

2/99

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

پیشآزمون

1239/99

1

1239/99

12/29

2/221

2/02

2/92

مجذورات

پسآزمون

391/22

1

391/22

92/0

2/221

2/22

1

میانگین

F

معناداری

اندازه اثر

توان آماری

پیشآزمون

13/92

1

13/92

2/93

2/212

2/31

2/22

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود تأثیر نمرات پیشآزمون بر نمرات پسآزمون
هر سه متغیر معنیدار است .نمره بیمار در هر سه مقیاس وسواس فکری -عملی [،P > 7/710
 ،]F= 0/84باورهای فراشناختی [ ]F=10/78،P > 7/771و سبک پاسخ نشخواری [،P > 7/770

 ]F= 10/26در طی جلسات کاهش نشان داد .همچنین اثر گروه بر نمرات پسآزمون معنیدار
است ،وسواس فکری -عملی

[= 86/5 ،P > 7/771

 ،]Fباورهای فراشناخت

[> 7/771

 ]F= 07/10،Pو نشخوار فکری [ .]F= 66/70 ،P > 7/771به این صورت که بین میانگین
نمرات گروهها تفاوت معنیداری وجود دارد و این نتیجه در مرحلهی پیگیری نیز حفظ شد.
بهمنظور مقایسه میانگین نمرات متغیرها در پیگیری از آزمون تجزیهوتحلیل کوواریانس
استفاده شد .به این صورت که نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش کنترل شد و سپس
نمرات پیگیری مورد مقایسه قرار گرفت؛ که نتایج آن در جدول  3ارائهشده است.
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جدول  .3نتایج آنالیز کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات پیگیری پسآزمون وسواس فکری-
عملی ،باورهای فراشناخت و نشخوار فکری در دو گروه
متغیرها

منابع تغییرات

فکری -عملی

وسواس

فراشناخت

باورهای

نشخوار فکری

پیگیری

1123/91

1

1123/91

12/29

2/222

2/99

2/39

پیشآزمون

902/22

1

902/22

2/11

2/211

2/32

2/23

پیگیری

311/21

1

311/21

13/91

2/223

2/02

2/93

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

پیشآزمون

331/13

1

331/13

0/39

2/233

2/29

2/02

مجذورات

پیگیری

919/91

1

919/91

12/93

2/229

2/99

2/91

میانگین

F

معناداری

اندازه اثر

توان آماری

پیشآزمون

212/33

1

212/33

0/22

2/233

2/31

2/12

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود تأثیر نمرات پیشآزمون بر نمرات پسآزمون
معنیدار است .وسواس فکری -عملی [ ،]F =5/06 ،P > 7/700باورهای فراشناخت
[ ]F= 5/08،P > 7/704و نشخوار فکری [ .]F= 0/22،P > 7/712همچنین اثر گروه بر
نمرات پسآزمون معنیدار است .وسواس فکری -عملی [،]F = 16/84 ،P > 7/778
باورهای فراشناخت [ ]F= 17/68،P > 7/770و نشخوار فکری [.]F= 10/01،P > 7/770
به این صورت که بین میانگین نمرات پیگیری گروهها تفاوت معنیداری وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس
فکری -عملی ،باورهای فراشناخت و نشخوار فکری با استفاده از طرح پیشآزمون –
پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که روش
گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن در درمان اختالل وسواس فکری -عملی مؤثر
است .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای دی زویسا ( ،)2213هرنتس تاین و همکاران
( ،)2212هیل و همکاران ( ،)2212فایرفکس ( ،)2223پاتل ،کارمودی و سیمپسون (،)2222
شوارتز و همکاران ( ،)2220سینگ و همکاران ( ،،)2229فیروزآبادی و شاره (،)1333
موسوی مدنی و همکاران ( )1333و سجادیان ( )1330که همگی تأثیر مثبت این شیوه را در
کاهش نشانههای اختالل وسواس ـ اجبار در مقایسه با سایر روشهای درمانی تأیید کردهاند،
هماهنگ است؛ بنابراین به نظر میرسد که این تکنیک یک روش کارآمد و جایگزین برای
روشهای رفتاری یا شناختی صرف در درمان اختالل وسواس ـ اجبار باشد .در تبیین
اثربخشی گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش وسواس فکری ـ عملی
میتوان گفت ،ازآنجاکه ذهن آگاهی (حضور ذهن) بهعنوان یک تکنیک میتواند بهعنوان
انفصال در درون فرد شده و درعینحال آگاهی سطح باالتری را نسبت به شرایط جسمانی و
شرایط محیطی بهوجود آورد .به همین دلیل قادر است به افراد کمک نماید تا در موقعیتهای
مختلف و بهخصوص زمانیکه حمالت وسواس به شکل مرور افکار یا اجبار در انجام اعمالی
خاص فرد را تحت فشار قرار میدهند ،ذهن خود را به پدیدههای دیگری معطوف نموده و
بهواسطهی تمرکز بر حاالت احساسی و جسمانی سدی در مقابل نشخوارها و اعمال
تکرارشونده ایجاد نمایند .همچنین یافتههای پژوهش حاکی از این است که شیوهی
ذهنآگاهی باعث کاهش نشانههای وسواس فکری -عملی گروه آزمایش نسبت به
آزمودنیهای گروه کنترل ،در مرحله پیگیری شده است .بدین معنا که آزمودنیهای گروه
آزمایش تأثیر آموزش را در مرحله پیگیری نیز حفظ کردهاند .این یافته با یافتههای هرنتس
تاین و همکاران ( ،)2212فایرفکس ( ،)2223پاتل ،کارمودی و سیمپسون ( ،)2222شوارتز

1

1. Schwartz
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و همکاران ( ،)2220سینگ 1و همکاران ( ،)2229فیروزآبادی و شاره ( ،)1333موسوی مدنی
و همکاران ( )1333و سجادیان ( )1330همسو است .شوارتز ( ،)2229روش علمی ذهن
آگاهی در درمان اختالل وسواس -اجبار را نوعی روش زیستی -شناختی -رفتاری میداند
که با روش رویارویی همراه با جلوگیری از پاسخ سنتی در رفتاردرمانی متفاوت است.
آموزش ذهنی برای بیماران مبتالبه اختالل وسواس -اجبار با برگزاری دورههای بالینی عملی
به آنها کمک میکند تا تغییرات را در ذهن خود ببینند و عملکرد خود را تغییر دهند .تغییر
در ذهن بهراحتی میتواند تغییرات عملکردی مورد انتظار را حاصل کند و برخالف
روشهای رفتاری که برونداد را تحت تأثیر و کنترل قرار میدادند ،روش ذهن آگاهی بر
درونداد و برونداد و همچنین فرآیندهای زیستی پایهگذار رفتار وسواسی تأثیر میگذارد
که این تغییرات بهصورت یک جریان و طی گامهایی به بیمار آموزش داده میشود و از او
خواسته میشود با خود -نظارتی هرگاه که گامی را پشتسر گذارد ،خود را به مرحله بعد
هدایت کند .همچنین راچمن و هاجسون ( )1932خاطر نشان میکنند که روش درمانی
مناسب برای بعضی از وسواسها که دارای حاالت هیجانی منفی و اضطراب نیستند ،ولی
وقتگیرند ،کاهش تدریجی زمان است که ذهن آگاهی نیز با کنترل آگاهی لحظهبهلحظه و
غیر قضاوتی به شکل مرحلهبهمرحله ،خودکنترلی ،خودتنظیمی و خودنظارتی بیمار بر
رفتارهایش را افزوده و او را بهسمت بهبودی هدایت میکند.
همچنین نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن
باعث کاهش باورهای فراشناخت دانشجویان دختر با اختالل وسواس -اجبار میشود ،این
یافته ،نتایج پژوهش سوگیورا )2229( 2را تأیید میکند و با پژوهشهای خانیپور (،)1392
پناهنده ( ،)1392عاشوری و همکارانش ( )1333همخوان است .بهنظر میرسد که
فراشناختها نقش مهمی در شکلگیری و تداوم افکار منفی و راهبردهای مقابلهای ناکارآمد
ایفا میکنند و در حقیقت استفاده از این راهبردهای ناکارآمد و درگیر با افکار منفی موجب
ایجاد و حفظ اختاللهای روانی میشوند (عاشوری و همکاران.)1333 ،
1. Singh
2. Sugiura
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همچنین محمدخانی و فرجاد ( )1333در پژوهش خود از مدلهای فراشناختی اخیر (ولز،
کارترایت ـ هاتون ،)2229( 1ولز و میتوز ( ،)1999پوردون و کالرک ،)1999( 2ولز ())1992
که اظهار میدارند ،باورها درباره فرآیندهای فکری نقش مهمی در فرآیندهای شناختی
ناکارآمد ناشی از عالئم وسواس اجباری ایفا میکنند ،حمایت میکنند و نتایج پژوهش آنها
با یافتههای فرنام و همکاران ( ،)1392عبداهللزاده و همکاران ( ،)1392ابوالقاسمی و همکاران
( )1339همخوان است .در تبیین اثربخشی گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر
کاهش باورهای فراشناخت میتوان گفت ،همانند اظهارات کباتزین آموزش حضور ذهن
باعث میشود که افراد آگاهی بیشتری از هیجانها و شناختهای خود کسب کنند،
احساسها و افکار خود را بپذیرند و بهتر بتوانند احساسها و افکارشان را اداره کنند؛ و در
نتیجهی این مکانیزمها باورهای فراشناختی منفی در ایشان تعدیل میشود (عاشوری و
همکاران .)1333 ،نتایج نشان داد که بین میانگینهای نمرات پیگیری باورهای فراشناخت دو
گروه آزمایشی و کنترل تفاوت وجود دارد ،بدین معنی که نمرات باورهای فراشناختی گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پیگیری کاهش پیدا کرده است .این یافته با نتایج
مطالعات خانیپور ( ،)1392پناهنده ( ،)1392عاشوری و همکارانش ( )1333همخوان است.
به نظر میرسد تمرینات حضور ذهن ،دانشجویان را مستعد ساخته تا افکار منفی و رویدادهای
موقعیتی را همانند میهمانی ناخوانده بپذیرند و بهجای تالش بیهوده برای راندن این میهمان
ناخوانده ،شایستگیهای خود را بهکار گیرند تا بتوانند بدون آسیب دیدن از سد این افکار و
موقعیتها عبور کنند.
نتایج فرضیه سوم این پژوهش نشان داد که گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن
میتواند از میزان نشخوار فکری دانشجویان بکاهد .تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه نشخوار
فکری در دانشجویان انجامشده است .این یافته با پژوهش برودریک و پاتریشیا ( ،)2220ریمز
و وینگرو ،)2212( 3فیلی و همکاران ( ،)1391خانیپور ( ،)1392ابوالقاسمی و همکاران
( ،)1339آذرگون و همکاران ( )1333همخوان است .در پژوهش فیلی و همکاران ()1391
1. cartwright – Hatton
2. Purdon & clark
3. Rimes & Wingrove
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به مطالعه مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی ـ رفتاری با روششناختی مبتنی بر حضور
ذهن بر نشخوار فکری زنان نابارور بود .یافتههای این پژوهش نشان داد که هر دو روش
درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و روش درمان شناختی ـ رفتاری قادرند از میزان نشخوار
فکری زنان نابارور بکاهند .در تبیین اثربخشی گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر
کاهش نشخوار فکری میتوان گفت ،درمان ذهن آگاهی یکی از رویکردهای جدید است
که به اصالح و کنترل و پردازش افکار میپردازد .با این روش درمانی افکار فرد بهعنوان
حوادث ذهنی تجربهشده و از تمرکز و توجه روی تنفس بهعنوان ابزاری برای زندگی در
زمان حال استفاده میشود .با این روش بیماران آموزش میبینند تا چرخه نشخوار فکری را
متوقف کرده و از افکار منفی خود فاصله گیرند آموزش انعطافپذیر روی توجه ،غنیسازی
ذهنی ،توقف نشخوار فکری ،اصالح باورهای مثبت و منفی و غلط و همچنین چالش با
باورهای منفی مربوط به هیجانات ،باعث کاهش نشخوار فکری میشود .در این خصوص
تیزدیل و همکاران ( )2222بیان میکنند :درمان شناختی باعث کاهش نگرش ناکارآمد از
طریق تغییر در محتوای افکار میشود .ذهن آگاهی یک ارتباط متفاوت با افکار ارائه میدهد.
تأکید این روش بر این نیست که رویدادهای موافق و مخالف با افکار جمعآوری و یا به آن
پاسخ داده شود ،بلکه تأکید بر مقاومت افراد در مقابل افکار منفی است که با ذهن متمایز و
با توجه و تمرکز بیشتر صورت میگیرد .همچنین نتایج جدول  3نشان داد که بین
میانگینهای نمرات پیگیری نشخوار فکری دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت وجود دارد.
این یافته با یافتههای ریمز و وینگرو ( ،)2212فیلی و همکاران ( ،)1391خانیپور (،)1392
آذرگون و همکاران ( )1333همخوان است.
در نتیجه ،گروهدرمانی شناختیمبتنی بر حضور ذهن ،باعث کاهش وسواس
فکری -عملی ،باورهای فراشناخت و نشخوار فکری در دانشجویان دختر با اختالل وسواس
فکری -عملی شده است ،با این اوصاف میتوان انتظار داشت که این نوع از درمان با توجه
به ماهیت گروهی و مقرونبهصرفه بودن و با تأیید کارآمدی آن طی پژوهش بهزودی بهعنوان
درمانی مؤثر و ساختاریافته در بین درمانگران جایگاه قابل تأملی به دست بیاورد .اجرای این
پژوهش با محدودیتهای چندی روبرو بوده است ،ازجمله منحصر بودن پژوهش به دختران،
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محدودیت سنی ،جنسی ،تحصیلی و جغرافیایی ،پایین بودن تعداد نمونه را میتوان ذکر کرد.
به دالیل وجود موانعی در جهت اجرای گستردهتر پژوهش پیشنهاد میشود این روش درمانی
بر روی نمونههای مختلف و گستردهتر ی از بیماران وسواس فکری -عملی اجرا شود.
درنهایت با توجه به ماهیت گروهی و مقرونبهصرفهی این روش ،بهنظر میرسد میتواند
یک روش کاربردی مناسب برای مراکز آموزشی و یا سازمانهایی باشد که بهسالمت
عمومی کارکنان خود اهمیت ویژه مبذول میدارند.

منابع
ابوالقاسمی ع .حسنعلی زاده م .کاظمی ر .و نریمانی م .)1339( .تأثیر درمانهای فراشناختی

و دارویی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتالبه اختالل وسواسی-اجباری .مجله علوم
رفتاری.320-312 :9 ،
آذرگون ح .کجباف م .ب .مولوی ح .و عابدی م .ر .)1333( .اثربخشی آموزش ذهنآگاهی

بر کاهش نشخوارفکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان .دو ماهنامه علمی –
پژوهشی دانشگاه شاهد.)39( 11 ،
اصفهانی م .نشاط دوست ،ح .مولوی ،ح .و عابدی ،م .ر .)1331( .تأثیر روش مواجهه و

جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی در کاهش نشانههای اختالل وسواس -اجبار.
دو ماهنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد.)22( 19،

انجمن روانپزشکی آمریکا ( )2222متن تجدید نظرشده راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی DSM – IV–) TRچاپ چهارم) .ترجمه :محمدرضا نیکخو و
هامایاچ آوادیس یانس ( .)1333تهران :سخن.
بابایی م .اکبرزاده ن .نجلرحیم ع .و پورشهریاری م .)1339( .تأثیر درمان ترکیبی شناختی-

رفتاری و کاهش اندیشهپردازی خطر بر اختالل وسواسی -اجباری در دانشجویان دختر.
مجله مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا س1 ،
(.)1

پناهنده ،خدیجه .)1392( .بررسی میزان اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر
اصالح باورهای فراشناختی و اضطراب امتحان دانشجویان .پایاننامه کارشناسی ارشد.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،دانشکده علوم انسانی ،گروه تحصیلی روانشناسی
عمومی.
توزنده جانی ح .احدی ح ،.دالور ع .و آزاد ح .)1333( .بررسی کارآمدی نسبی تکنیکهای
شناختی ـ رفتاری ،دارویی و ترکیب آنها در درمان اختالل وسواس فکری و عملی.
مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار.)9(11 ،
حسنزاده ،رمضان .)1332( .روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :ساواالن.
خانیپور ،حمید .)1339( .تأثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانههای
افسردگی .نشخوار فکری ،باورهای فراشناختی و نشانههای روانپزشکی باقیمانده در
بیماران با سابقه یک دوره افسردگی :یک طرح مطالعه تک موردی .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،دانشکده علوم انسانی.
سجادیان ،ا .نشاط دوست ،ح .ط .مولوی ح .و معروفی ،م .)1339( .تأثیر آموزش روش ذهن

آگاهی بر میزان عالئم اختالل وسواس-اجبار در زنان شهر اصفهان .مطالعات تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی.)131( ،
عاشوری ،ا .وکیلی ،ی .بنسعید ،س .و .نوعی ،ز .)1333( .باورهای فراشناختی و سالمت
عمومی در دانشجویان .مجلهی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی.10 -22 :)1( 11 ،
عبداهلل زاده ف .جوانبخت م .و عبداهلل زاده ح .)1392(.مقایسه تأثیر درمان فراشناختی و

درمان دارویی در وسواس فکری .مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی سبزوار.112-113:)2( 13 ،
فرنام ع .قلی زاده ح .پیرزاده ج .حکمتی ع .و رسولوند صادقی ا .)1392( .مقایسه باورهای

فراشناختی بیماران افسرده ،وسواسی-اجباری و گروه سالم .مجله دانشگاه علوم
پزشکی کرمان.339-393 :)9( 13 ،
فیروزآبادی ع .و شاره ح .)1333(.اثربخشی تکنیکهای ذهن آگاهی انفصالی در درمان
یک مورد اختالل وسواسی-اجبار .تازههای علوم شناختی.1-2 :)2( 11 ،
فیلی ع .برجعلی ا .بهرامی ف .و فرخی ن .ع .)1391( .مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی
– رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان
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نابارور افسرده .ارمغان دانش ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج12 ،
(.)1
قاسمزاده ح .ا ،.کرم قدیری ن ،.شریفی و ،.نوروزیان م ،.مجتبایی ر؛ و ابراهیمخانی ن.
( .)1339کارکردهای شناختی ،نوروپسیکولوژیک و نورولوژیک بیماران وسواسی با

و بدون عالئم افسردگی در مقایسه باهم و با گروه بهنجار .تازههای علوم شناختی2 ،
(.1-10 :)3
محمدخانی ش؛ و فرجاد م .)1333( .رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با

عالئم وسواسی از جمعیت غیربالینی ،مجله روانشناسی بالینی.30-01:)3( 1 ،
موسوی مدنی ن .آتشپور س .ح .و مولوی ،ح .)1339( .تأثیر آموزش روش ذهنآگاهی

گروهی بر میزان عالئم اختالل وسواسی ـ اجباری در زنان شهر اصفهان .یافتههای نو
در روانشناسی.00-19 ،
مونتگمری ،ا .زومرج .)1332( .وسواس (شناخت و درمان) .ترجمه م معروفی ،فرشیدنژاد.
اصفهان :کنکاش.
یونسی ،جالل؛ رحیمیان بوگر ،اسحق .)1332( .جان تیزدیل ـ دریچهای به فراشناخت .تهران:
دانژه.
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