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مقاله پژوهشی

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سوگیری تعبیر و
نگرش ناکارآمد در مبتالیان به اختالل همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی
عزت اله قدم پور ،1سیمین غالمرضایی ،1پروانه رادمهر

*2

1گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران؛ 2دانشجو ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران.
تاریخ پذیرش94/8/12 :

تاریخ دریافت94/6/7 :

چکیده:
زمينه و هدف :همبودی اضطراب اجتماعی -افسردگی از شایع ترین مشکالت نوجوانان محسوب می شود که
پيامدهای مخربی برای آنان دارد .هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر
ميزان سوگيری تعبير و نگرش ناکارآمد در مبتالیان به اختالل همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی بود.
روش بررسی :روش پژوهش حاضر از نوع طرح نيمه تجربی با پيش آزمون -پس آزمون و پيگيری با گروه گواه
است .جامعه آماری این پژوهش کليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم مبتال به اختالل همبودی اضطراب
اجتماعی و افسردگی شهر خرم آباد می باشد که به منظور اجرای پژوهش غربالگری انجام گرفت که ابتدا
 437شرکت کننده با دامنه سنی  14تا  17سال ،پرسشنامه اضطراب اجتماعی و افسردگی را تکميل نمودند که از
ميان آن ها  30نفر دارای اضطراب اجتماعی و افسردگی همراه باال (یک انحراف معيار باالتر از ميانگين گروه)
انتخاب گردید ،سپس  30نفر منتخب با انتساب تصادفی به  2گروه  15نفری آزمایش و گواه تقسيم شدند .گروه
آزمایش  8جلسه 2ساعته (هفتهای یک جلسه) به صورت گروهی تحت آموزش  MBCTقرار گرفتند .بعد از اتمام
جلسات ،هر دو گروه به پرسشنامه های تعبير و نگرش ناکارآمد پاسخ دادند.
یافته ها :در گروه آزمایش کاهش معنی داری در سوگيری تعبير مربوط به خود ،سوگيری تعبير مربوط به دیگران
( )P>0/001و نگرش ناکارآمد ( )P>0/05بعد از دریافت آموزش مشاهده شد .ضمن اینکه نتایج در مرحله پيگيری
نيز حفظ شد.
نتيجه گيری :با توجه به نتایج حاصله ،آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی برای کاهش ميزان سوگيری تعبير و
نگرش ناکارآمد در مبتالیان به اختالل همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی توصيه می شود.
واژه های کليدی :شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،سوگيری تعبير ،نگرش ناکارآمد ،اضطراب اجتماعی،
افسردگی.

مقدمه:
یک اختالل اضطرابی مزمن اختالل اضطراب

پاسخ های دستگاه قلبی  -عروقی تفسیر سوگیرانه از

اجتماعی ( )Social anxiety disorderاست که با ترس

موقعیت های اجتماعی مبهم نارسایی های عملکرد

شدید از موقعیت های عملکردی و اجتماعی و به تبع آن

اجتماعی کنش وری اجتماعی ضعیف و ادراک های

اجتناب از این موقعیت ها ،مشخص می گردد (.)1

منفی رابطه دارد ( .)3- 6این اختالل همبودی باالیی

به طوری که شیوع این اختالل در دختران بیش از پسران

با سایر اختالالت اضطرابی ،خلقی دارد .طبق

است ( .)2برخی از مطالعات نشان داده اند که اختالل

تحقیقات انجام شده  % 81از افراد مبتال به اختالل

اضطراب اجتماعی در نوجوانان با مسائل و مشکالت

اضطراب اجتماعی ،اختالل دیگری نیز دارند (.)7

بی شماری از قبیل برانگیختگی های فیزیولوژیک و

افسردگی ( )depressionهمبودی باالیی با اختالل
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شناخت درمانی در مبتالیان به اختالل همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی

اضطراب اجتماعی در میان نوجوانان دارد ( .) 8اختالل

ایجاد و تداوم اختالالت اضطرابی و خلقی

افسردگی ،از شایع ترین تشخیص های روانپزشکی

دارند ( .) 15سوگیری تعبیر به عنوان گرایش به تعبیر

است که با روند رو به رشد و شیوع آن ،مشکلی

و تفسیر موقعیت های مبهم به شیوه ای کامالً منفی و

اساسی برای بهداشت روان ایجاد کرده است ،به

تهدیدآمیز ،تعریف شده است که دارای دو مؤلفه

طوری که بر تکامل شناختی ،هیجانی و فیزیکی

خود ارزیابی منفی (سوگیری تعبیر مربوط به خود) و

نوجوان اثر می گذارد ( .) 9این اختالل در دوره

ادراک ارزیابی منفی توسط دیگران (سوگیری تعبیر

نوجوانی ،در بین دختران بیشتر از پسران است (.)10

مربوط به دیگران) می باشد ( .)17،16سوگیری تعبیر

اختالل اضطراب اجتماعی در دوران نوجوانی

یکی از مؤلفه های عمده در اختالل اضطرابی و خلقی

پیش بینی کننده مهمی از اختالل افسردگی پس از آن

است که نقش مهمی در ایجاد و تداوم این اختالالت

است ،این امر موجب توجه به اختالل اضطراب

دارد ( .)19،18سوگیر ی تعبیر معطوف به افسردگی،

اجتماعی به عنوان تعدیل کننده احتمال خطر

شواهدی را برای درک سوگیری منفی که مربوط به

می باشد .به طوری که وقتی همبودی رخ می دهد،

اختالل همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی است،

اختالل اضطراب اجتماعی ،همیشه سال ها قبل از

مهیا می کند .به گونه ای که پژوهش های قبلی وجود

اختالل افسردگی رخ می دهد ( .)11مبتالیان به

سوگیری تعبیر منفی در افسردگی را نشان داده اند (.)20

اختالل اضطراب اجتماعی اکثراً از نظر بالینی افسرده

 Miersو همکاران در پژوهش خود گزارش دادند که

هستند ،به گونه ای که اختالل افسردگی در %90

سوگیری تعبیر  ،در واقع یک ویژگی شناختی کلی

مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی همراه

مبتالیان اختالل اضطراب اجتماعی و افسردگی

است ( .) 12مطالعات بالینی ،همبودی قابل توجه بین

است (.)18

اختالل اضطراب اجتماعی و افسردگی نوجوانان را

مطابق با مدل شناختی اختالالت روانپزشکی،

بین  30تا  %40اشاره می کنند ( .)13وانانن و همکاران

یکی دیگر از عوامل مهم در شکل گیری و تداوم

در پژوهش خود همبودی اختالل اضطراب اجتماعی

اختالالت روان شناختی ،تحریف های شناختی و

با افسردگی در میان دختران  %51/7و پسران %27/9

نگرش ناکارآمد است ( .) 21مفهوم نگرش ناکارآمد

نشان دادند ( .) 2مطابق دیدگاه شناختی ،اختالل

اولین بار توسط بک در توصیف بیماران افسرده به

اضطراب اجتماعی و افسردگی می تواند ناشی از

عنوان مفهوم اصلی مرکزی ایجاد و دوام اختالل

فرآ یندهای شناختی منفی باشد که در ایجاد و

افسردگی مطرح شد ( .) 22نگرش ناکارآمد

پایداری این اختالالت نقش مهمی ایفا کند از جمله

منعکس کننده سوگیری منفی باورها و طرحواره های

سوگیری تعبیر ( )biases interpretationو نگرش

یک فرد در مورد خود ،جهان و آینده است که شامل

ناکارآمد ( )dysfunctional attitudeمی باشد .به

مؤلفه هایی چون :کمال طلبی ،نیاز به ت أیید دیگران،

گونه ای که نقش شناخت در ایجاد و تداوم اختالالت

نیاز به راضی کردن دیگران ،آسیب پذیری و

اضطرابی از جمله اضطراب اجتماعی و افسردگی از

ارزشیابی عملکرد در مورد خود ،دیگران و آینده،

دیرباز از دو دیدگاه الف) محتوای فکر (باورها و

براساس نظریه شناختی بک می باشد (.)23

نگرش های ناکارآمد و نامطلوب) ب) پردازش های

بک نگرش ناکارآمد را اساس اختالل

شناختی (سوگیری تفکر و سرکوب افکار) مورد

اضطراب اجتماعی مطرح می کند که با فعال شدن

بررسی قرار گرفته است ( ) 14نظریه پردازان شناختی

این نگرش ها و باورها از طریق موقعیت های

معتقدند سوگیری تعبیر ،نقش تعیین کننده ای در

اجتماعی با ایجاد دور باطل ،به تداوم اختالل
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اضطراب اجتماعی کمک می کند ( .) 24به گونه ای

درمانی برخاسته از نظریه ها را برجسته می کند (.)32،31

که مدل ه ای شناختی اختالل اضطراب اجتماعی بر

در میان درمان های مختلفی که برای اضطراب و افسردگی

اهمیت نقش نگرش ناکارآمد در شکل گیری و

تدارک دیده شده ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

پایداری اختالل اضطراب اجتماعی تأکید دارند (.)25

( )mindfulness–based cognitive therapyجایگاه

بسیاری از مطالعات معتقدند که نگرش ناکارآمد می

ویژه ای پیدا کرده است ( .)34،33ذهن آگاهی نوعی

توا نند منجر به آسیب پذیری شناختی در اختالل

از مراقبه است که ریشه در تعالیم و آیین های مذهبی

افسردگی و در شکل گیری ،سبب شناسی و دوام آن

شرقی به ویژه بودا دارد ( .)35ذهن آگاهی به عنوان

نقش داشته باشد ( .)26در مقایسه با نوجوانانی که

حالتی از آگاهی ،بدون قضاوت تمرکز بر خود،

دارای یکی از اختالالت اضطراب اجتماعی و

مشخص شده است .این حالت در تقابل با متمرکز بر

افسردگی هستند ،نوجوانان همبود ،گرایش زیادی به

گذشته به خصوص در بیماران مبتال به افسردگی و

افکار خودکشی ،سطح باالتری از آسیب های روانی،

متمرکز بر آینده در مبتالیان به اضطراب می باشد (.)36

پیش آگهی بدتر ،مشکالت و پریشانی بیشتر ،اختالل

مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی از

در عملکرد تحصیلی ،شغلی و اجتماعی بیشتری

درمان های شناختی  -رفتاری موج سوم قلمداد

دارند ( .) 13،27از آن جایی که به نظر می رسد

می شود ( MBCT .)35نوع مداخله گروهی کوتاه

همبودی بین اختالالت اضطرابی و افسردگی یک

مدت است که در آن  3هدف اساسی دنبال می شود.

قاعده بدون استثنا است و همبودی ،همواره مرتبط با

الف) تنظیم توجه ،ب)ایجاد آگاهی فراشناختی،

پیش آگهی ضعیف تر ،پیامدهای مخرب تری نسبت

ج) تمرکز زدایی و ایجاد پذیرش نسبت به حالت ها و

به هر یک از اختالالت است ،لذا همبودی اختالالت

محتویات ذهنی ( Smits .)37و همکاران در پژوهش

اضطراب اجتماعی و افسردگی نیازمند توجه بالینی

خود به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی برای

بیشتر می باشد ( .) 29،28در این راستا ،برای حل این

عالئ م افسردگی بیماران افسردگی اساسی با همبودی

مشکل روزافزون ،رویکردهای درمانی مختلفی ابداع

اضطراب اجتماعی مناسب باشد ( .)38داداش زاده و

شده است که از آن میان درمان شناختی -رفتاری اثر

همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که

بخشی خود را در د رمان افسردگی و اضطراب ثابت

درمان شناختی -رفتاری گروهی ،اثر بخشی سودمندی بر

کرده است .دارو درمانی نیز به عنوان یک روش

کاهش میزان سوگیری تعبیر در اختالل اضطراب

درمانی مناسب شناخته شده ،به طوری که به اندازه

اجتماعی دارد ( .)39نتایج پژوهش محمدی و همکاران

درمان شناختی  -رفتاری ،مقرون به صرفه است (.)30

حاکی از این است که تلفیق درمان شناختی مبتنی بر ذهن

اگرچه اثر بخشی درمان شناختی -رفتاری برای درمان

آگاهی با درمان شناختی -رفتاری می تواند از طریق

اضطراب و افسردگی ثابت شده است ،اما نسبت

کاهش تأثیر نگرش ناکارآمد ،منجر به کاهش عالئم

معنی دا ری از بیماران از عالیم باقی مانده رنج

افسردگی شود ( .)40آزرگون و کجبافت در تحقیق خود

می برند و تعدادی از آن ها نسبت به این درمان بی

به این نتیجه رسیدند که آموزش ذهن آگاهی موجب

میل شده اند ( .) 30از سویی دیگر ،تعداد زیادی از

کاهش نگرش های ناکارآمد و افکار خودآیند شد (.)41

مبتالیان به دنبال بهترین مداخالت ،تداوم عالیم را

 Hazlett-Stevensدر پژوهش خود به این نتیجه رسید که

گزارش می دهند و برخی از بیماران فعاالنه به دنبال

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی تأثیر مؤثری بر

درمان های کما بیش بدیع می گردند ،این موارد نیاز

کاهش عالئم همبودی اختالل اضطراب و افسردگی

به تحقیقات بالینی به منظور توسعه و ارزیابی ابداعات

دارد (.)42
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عزت اله قدم پور و همکاران

با توجه به اینکه اختالل اضطراب اجتماعی و

اجتماعی و افسردگی همراه باال (یک انحراف معیار

افسردگی از شایع ترین مشکالت نوجوانان محسوب می

باالتر از میانگین گروه) را انتخاب و تحت مصاحبه

شود و همبودی آن ها پیامدهای مخربی برای نوجوانان

ساختار یافته بر اساس  DSM_IV_TRتوسط پژوهشگر

دارد ،برای مثال مانع رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

قرار گرفتند و شرکت کنندگانی که مالک های ورود

در نوجوان می شود و با عنایت به اینکه در زمینه اثر

به مطالعه را داشتند ،انتخاب شدند ،سپس از میان

بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با در نظر

دانش آموزان مبتال به اختالل همبودی اضطراب

گرفتن چنین ترکیبی از متغیرها در نوجوانان چندان

اجتماعی و افسردگی 30نفر مطابق معیارهای شمول

پژوهشی صورت نگرفته است ،لذا پژوهش حاضر

انتخاب گردید ،سپس  30نفر منتخب با انتساب

درصدد بررسی این است که آیا شناخت درمانی مبتنی

تصادفی ساده به دو گروه  15نفری آزمایش و گواه

بر ذهن آگاهی بر میزان سوگیری تعبیر و نگرش

تقسیم شدند .گروه آزمایش ب ه صورت گروهی در 8

ناکارآمد در مبتالیان به اختالل همبودی اضطراب

جلسه  2ساعته (هفته ای یک جلسه) ،به مدت  2ماه با

اجتماعی و افسردگی مؤثر است؟

حضور در مدرسه تحت آموزش به شیوه شناخت
درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی توسط پژوهشگر قرار

روش بررسی:

گرفتند و گروه گواه در طی این مدت هیچ

روش پژوهش حاضر از نوع طرح نیمه تجربی

مداخله ای را دریافت نکردند و در نهایت از هر دو

با پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری با گروه گواه

گروه آزمایش و گواه پس آزمون و مجدداً دو ماه

بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان

بعد پیگیری به عمل آمد .جهت رعایت اصول

دختر دوره متوسطه اول و دوم با دامنه سنی  14تا 17

اخالقی ،بعد از مرحله پیگیری ،گروه گواه به مدت 3

سال مبتال به اختالل همبودی اضطراب اجتماعی و

جلسه نیز تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر

افسردگی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1394-95

ذهن آگاهی قرار گرفتند .مالک های ورود در این

به تعداد  5681نفر بود .از آنجا که مطالعات همه

مطالعه عبارت بودند از :رضایت آگاهانه ،دانش

گیرشناسی نشان داده اند تعداد بیشتری از زنان

آموزان دختر دوره اول و دوم متوسطه شهر خرم آباد،

مالک های اضطراب اجتماعی و افسردگی را

گروه سنی  14تا  17سال ،توانایی شرکت در جلسات

دارند ( .)44،43با عنایت به اینکه طرح پژوهش حاضر

مداخله گروهی ،عدم شرکت در کالس های

نیمه تجربی است و با توجه به اینکه حجم نمونه در

آموزشی و درمانی دیگر به طور همزمان ،کامالً

طرح های نیمه تجربی  30نفر در دو گروه آزمایش و

هوشیار و قادر به همکاری بوده ،از آمادگی جسمانی

گواه توصیه می شود (دالور ) 1386 ،نمونه مورد نیاز

و روانی الزم برای پاسخگویی به سؤاالت برخوردار

برای این پژوهش شامل  30نوجوان دختر بود .به

باشند و مالک های خروج عبارت بودند از :وجود

منظور اجر ای طرح ،غربالگری انجام گرفت .برای

عالیم سایکوت یک ،وجود افکار وسواسی ،وجود

انتخاب نمونه ،ابتدا از بین دو ناحیه آموزش و پرورش

بیماری پزشکی جدی و محدود کننده ای که موجب

شهر خرم آباد ،ناحیه دو و از بین تمامی مدارس،

افسردگی در فرد می شود ،وجود رگه هایی از اختالل

 5مدرسه به روش تصادفی -خوشهای انتخاب شد و

شخصیت ،وجود اختالل نقض توجه .بعد از پایان

در بین  5مدرسه 437 ،پرسشنامه اضطراب اجتماعی

مداخالت آموزشی و جمع آوری داده های آماری،

()BDI-II

با است فاده از نرم افزار  SPSSداده ها در دو سطح

) )SAS-Aو افسردگی بک -ویرایش دوم

تکمیل گردید و افراد دارای اختالل اضطراب

توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار
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گرفت .برای توصیف داده ها از جداول و

محتوایی و صوری هر دو نسخه برآورد گردید.

شاخص های آمار توصیفی مثل میانگین ،انحراف

همسان ی درونی نسخه مربوط به خود (ضریب آلفا

معیار و برای استنباط آماری داده ها ،تحلیل

 ) 0/83و برای نسخه مربوط به دیگران (ضریب آلفا

کوواریانس چند متغیری محاسبه گردید.

 )0/79در بیماران سرپایی به دست آمد -3 .پرسشنامه

ابزارهای اندازه گیری -1 :م صاحبه بالینی

نگرش ناکارآمد ،نسخه  26گویه ای ( :)DAS-26این

ساختار یافته برای اختالالت محور :)SCID( I

نسخه توسط ابراهیمی و همکاران ،از نسخه 40

هاشمی

گویه ای فرم الف جهت کاربرد در جمعیت بالینی

و هاشمی نصرت تهیه کرده است ( .) 45شریفی و

ایرانی تهیه و کیفیت روانسنجی آن تعیین شد .مقیاس

همکاران این مصاحبه را پس از ترجمه به زبان

 DAS-26دارای  26جمله است که آزمودنی بر اساس

فارسی ،روی نمونه  299نفری اجرا کردند (.)46

مقیاس لیکرت  7درجه ای (کامالً مخالفم  1تا کامالً

توافق تشخیصی برای اکثر تشخیص های خاص و

موافقم  )7به آن پاسخ می دهد این مقیاس دارای  4عامل

کلی ،متوسط یا خوب بود (کاپای باالتر از .)%60

زیربنایی شامل کمال طلبی ،نیاز به تأیید دیگران ،نیاز به

توافق کلی (کاپای کل تشخیص های فعلی  %52و

راضی کردن دیگران و آسیب پذیری -ارزشیابی

برای کل تشخیص های طول عمر  )%55به دست

عملکرد است .در مجموع گویه های مقیاس

آمده ،نیز رضایت بخش است -2 .فرم تجدید نظر

نگرش های پاتولوژیک در مورد خود ،ارتباط با

شده پرسشنامه تعبیر :نسخه اصلی این پرسشنامه در

دیگران و آینده را بر اساس نظریه شناختی بک مورد

سال  1983توسط  Butlerو  Mathewsبرای مقایسه

ارزیابی قرار می دهد .از آنجایی که نمرات مقیاس

تعبیر رویدادها در دو گروه افراد مبتال به اختالل

نگرش های ناکارآمد به صورت کمی و گسترده

اضطرابی و اختالل افسردگی و آزمودنی های بهنجار

است ،لذا ب نابر توصیه ابراهیمی و همکاران جهت تعیین

به کار برده شد ( .)47امینی و همکاران نیز برای

آسیب پذیری شناختی و نسبت بخت بروز اختالل،

بررسی سوگیری تعبیر در افراد مبتال به اختالل

افراد

به

اضطراب اجتماعی ،این پرسشنامه را از نظر محتوایی،

 2گروه پرخطر و کم خطر بر اساس نقطه برش  82در

شکل و ماده ها بازبینی نمودند و فرم نهایی یا تجدید

مقیاس  DAS-26تقسیم شدند .نمرات مقیاس

نظر شده خود را ارائه کردند .فرم تجدید نظر شده

نگرش های ناکارآمد آزمودنی ها( اعم از بیمار و

پرسشنامه تعبیر دارای دو نسخه مربوط به خود

سالم) بر ا ساس نقطه برش بالینی  82مقوله بندی شد.

( 22ماده) و مربوط به دیگران ( 22ماده) می باشد و

آلفای کرونباخ آن برابر با  0/92همبستگی با فرم اصلی

هر نسخه نیز خود دارای مقیاس های فرعی رویدادها

 0/79و واریانس پیش بینی آن از طریق همبستگی با

یا سناریوهای اجتماعی مبهم ( 15ماده) و سناریوها و

نمرات  )General health questionnaire) 6HQ-28در

رویدادهای غیر اجتماعی مبهم ( 7ماده) است .هر ماده

گروه بیماران و غیر بیماران  0/56به دست آمد (.)49

مصاحبه ی مزبور ابزاری انعطاف پذیر است که

از

لحاظ

نگرش

های

ناکارآمد

نیز دارای  3گزینه تعبیری با بار معنایی مثبت ،خنثی و

پروتکل درمانی مورد استفاده شناخت درمانی

منفی می باشد .در نسخه مربوط به خود ،ضریب آلفا

مبتنی بر ذهن آگاهی برگرفته از کتاب راهنمای عملی

برابر  0/85و در نسخه مربوط به دیگران ضریب آلفا

درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن (سگال و همکاران

برابر  0/88به دست آمد ( .) 48در پژوهشی اعتبار

با ترجمه محمد خانی) انجام گرفت.
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جدول شماره  :1محتوای جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
محتوا جلسه

جلسه

تنظيم خط مشی کلی با در نظر گرفتن جنبه ی محرمانه بودن و زندگی شخصی افراد ،دعوت افراد به معرفی خود با یکدیگر ،تمرین

اول

خوردن کشمش با شيوه حضور ذهن  ،آشناسازی با مفهوم هدایت خودکار ،معرفی این راهبرد مقابله ای برای استفاده در زمان هایی که
شرایط موجود ،احساسات مختل کننده ای را برمی انگيزد ،تمرین وارسی بدنی ،تکليف خانگی ،بحث و تعيين جلسات هفتگی توزیع
نوارها و جزوات جلسه اول.
مرور تکليف هفته گذشته ،تمرین وارسی بدنی ،بازنگری تمرین ،تمرین افکار و احساسات جایگزین و آموزش تمرکز زدایی از افکار و

دوم

فرضيات ذهنی با گذاشتن برچسب فرضيه روی آن ها ،ثبت وقایع خوشایند ،مراقبه نشسته 1تا 10دقيقه ،تعيين تکليف خانگی.
تمرین دیدن یا شنيدن ،معرفی تمرین مراقبه ی نشسته و منطق اجرای آن 30 ،تا 40دقيقه در حالت مراقبه ،تقویت حوزه ی حالت ذهنی

سوم

بودن ،بازنگری تکليف ،تمرین فضای تنفس  3دقيقه ای و بازنگری ،تکليف خانگی ،تعيين تکليف خانگی.
تمرین پنج دقيقه ای دیدن یا شنيدن 40 ،دقيقه مراقبه ،ذهن آگاهی از تنفس ،بدن ،صدا و افکار بازنگری ،تمرین مراقبه ی ذهن آگاهی،

چهارم

تکليف خانگی ،تعيين تکليف خانگی.
قبل از هر تغييری باید خود را به همان گونه ای که هستيم بپذیریم و این مستلزم اجازه دهی و مجوز بخشيدن به حضور احساسات

پنجم

ناخوشایند در آگاهی است 40 ،دقيقه مراقبه نشسته بازنگری ،تمرین بازنگری ،مرور و بررسی تمرین جلسه قبل ،تعيين تکليف خانگی.
آموزش توجه به ذهن و اینکه افکار حقایق نيستند ،خلق و افکار منفی ،ارتباط ما را با تجربه محدود می کنند؛ درک این مطلب که

ششم

افکار ،فقط فکر هستند ،مراقبه نشسته  40دقيقه ای ،ذهن آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات و افکار بازنگری ،تمرین بازنگری تکليف
خانگی ،آماده شدن برای اتمام دوره.
 40دقيقه مراقبه نشسته ،آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و سپس افکار بازنگری تمرین ها ،برنامه ریزی فعاليت :تعيين و تهيه ی فهرستی از

هفتم

فعاليت های لذت بخش و تسلط برانگيز ،بازنگری تکليف خانگی ،تمرین مشاهده ارتباط بين فعاليت و خلق.
بازنگری مطالب گذشته و جمع بندی.

هشتم

یافته ها:
پس از اجرای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

سوگیری تعبیر مربوط به خود ،سوگیری تعبیر مربوط

آگاهی ،از هر دو گروه آزمایش و گواه پس آزمون

به دیگران و نگرش ناکارآمد را در نوجوانان به

و پیگیری به عمل آمد و سپس داده های مرتبط با

تفکیک گروه ها و مراحل نشان می دهد .از آنجا که

پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری استخراج شد.

کسب نمره ی بیشتر در این متغیرها نشان از مشکل

در جدول شماره  2نتایج مربوط به آمار

دارد ،مالحظه می شود که میانگین نمرات گروه

توصیفی (میانگین و انحراف معیار) دو گروه آزمایش

مداخله در پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه گواه

و گواه در شرایط پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری

کاهش معنی داری دارد .به عالوه بعد از گذشت دو

نشان داده شده است ،باید ت وجه داشت که نتایج

ماه از اجرای مداخله و پس از انجام آزمون پیگیری،

غربال در تحلیل وارد نشده اند ،چرا که هدف از

مشخص شد که کاهش این متغیرها در اعضای گروه

اجرای غربال ،همگن سازی شرکت کنندگان بود.

آزمایش در مرحله پیگیری نیز به صورت معنی داری

جدول شماره  2میانگین و انحراف معیار نمرات

ادامه داشته است.
26

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،18شماره  /2خرداد و تیر 1395

جدول شماره  :2داده های توصيفی متغيرهای پژوهش
گروه آزمایش
ميانگين  ±انحراف معيار

متغيرها
سن
تعبير مربوط به خود
سوگيری تعبير
تعبير مربوط به دیگران

نگرش ناکارآمد

---پيش آزمون
پس آزمون
پيگيری
پيش آزمون
پس آزمون
پيگيری
پيش آزمون
پس آزمون
پيگيری

1/18±15/46
4/85±44/30
2/50±35/53
2/69±34/93
3/61±40/01
2/87±31/66
2/46±32/27
8/20±129/27
5/10±118/87
5/12±116/93

گروه گواه
ميانگين  ±انحراف معيار

1/12±15/60
4/12±43/41
1/88±42/63
2/56±42/17
4/29±41/40
4/41±39/74
5/34±40/02
6/50±127/13
7/49±124/84
7/63±123/97

برای مشخص کردن معنی داری تفاوت بین

ناهمگن فرض کردن واریانس ها وجود ندارد .بررسی

متغیرهای فوق از تحلیل کوواریانس استفاده شد و برای

همگنی رگرسیون نیز از معنی دار نبودن شرایط و

بررسی تفاوت های مشاهده شده در متغیرهای سوگیری

پیش آزمون حمایت می کند؛ همچنین قبل از انجام

تعبیر مربوط به خود ،سوگیری تعبیر مربوط به دیگران و

آزمون کوواریانس با استفاده از آزمون کولموکروف

نگرش ناکارآمد ،ابتدا مفروضه های الزم جهت انجام

اسمیرنف نرمال بودن توزیع نمونه ها مورد بررسی قرار

تحلیل کوواریانس بررسی شد .همان گونه که در جدول

گرفت ،بنابراین از تحلیل کوواریانس برای تحلیل

شماره  3مشاهده می گردد ،فرض صفر برای تساوی

آماری استفاده شد.

واریانس های نمرات سوگیری تعبیر مربوط به خود،

نتایج شاخص های اعتبار آزمون نیز بیانگر آن

تعبیر مربوط به دیگران و نگرش ناکارآمد در پس

است که سطوح معنی داری همه آزمون ها قابلیت

آزمون و پیگیری تأیید می گردد یعنی پیش فرض

استفاده از مانوا را مجاز می شمارند؛ بدین معنی که بین

تساوی واریانس های نمرات در دو گروه آزمایش و

آزمودنی ها گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری

گواه تأیید شد ( .)P>0/05با توجه به این امر دلیلی برای

وجود دارد.

جدول شماره  :3نتایج آزمون لوین درمورد پيش فرض تساوی واریانس ها دو گروه در جامعه
مقياس ها
سوگيری تعبير مربوط به خود
سوگيری تعبير مربوط به دیگران
نگرش ناکارآمد

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

(صورت)

(مخرج)

28

0/167
0/847

شاخص ها

F

پس آزمون

2/01

1

پيگيری

0/038

1

28

پس آزمون

2/20

1

28

0/148

پيگيری

3/73

1

28

0/067

پس آزمون

0/133

1

28

0/718

پيگيری

0/360

1

28

0/553
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همانگونه که در جدول شماره  4مشاهده می شود

آزمایش نسبت به گروه گواه در هر دو مرحله پس

بین آزمودنی های گروه آزمایش و گواه تفاوت

آزمون و پیگیری مؤثر باشد که این درمان در مرحله

معنی داری در همه متغیرهای وابسته دیده می شود.

پس آزمون  %74بر سوگیری تعبیر مربوط به خود%52 ،

به گونه ای که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

سوگیری تعبیر مربوط به دیگران و  %15نگرش ناکارآمد

آگاهی توانسته است به طور معنی داری در کاهش

و در مرحله ی پیگیری %69 ،سوگیری تعبیر مربوط به

متغیرهای سوگیری تعبیر مربوط به خود و دیگران

خود %44 ،سوگیری تعبیر مربوط به دیگران و %19

( )P>0/001و کاهش نگرش ناکارآمد ( )P>0/05گروه

نگرش ناکارآمد مؤثر بوده است.

جدول شماره  :4نتایج تحليل کوواریانس عضویت گروهی بر ميزان سوگيری تعبير مربوط به خود ،سوگيری تعبير
مربوط به دیگران و نگرش ناکارآمد
متغير وابسته
سوگيری تعبير
مربوط به خود

مراحل
پس آزمون
پيگيری

سوگيری تعبير
مربوط به دیگران

پس آزمون
پيگيری

نگرش ناکارآمد

پس آزمون
پيگيری

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

معنی داری

مجذور اتا

پيش آزمون

0/034

1

0/007

0/93

0/000

عضویت گروهی

363/93

1

72/55

0/001

0/744

پيش آزمون

0/474

1

0/071

0/79

0/003

عضویت گروهی

380/79

1

56/99

0/001

0/695

پيش آزمون

19/57

1

1/38

0/25

0/053

عضویت گروهی

387/81

1

27/51

0/001

0/524

پيش آزمون

28/71

1

1/60

0/21

0/060

عضویت گروهی

350/32

1

19/62

0/001

0/440

پيش آزمون

5/86

1

0/150

0/70

0/006

عضویت گروهی

180/62

1

4/61

0/05

0/156

پيش آزمون

0/215

1

0/005

0/94

0/000

عضویت گروهی

257/63

1

6/108

0/05

0/196

بحث:
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شناخت درمانی

جلسات  8گانه  MBCTاز میزان متغیرهای سوگیری

مبتنی بر ذهن آگاهی ( )MBCTبر کاهش میزان

تعبیر مربوط به خود ،سوگیری تعبیر مربوط به دیگران و

سوگیری تعبیر مربوط به خود ،سوگیری مربوط به

نگرش ناکارآمد مبتالیان در دوره مداخله توانسته است،

دیگران و نگرش ناکارآمد مبتالیان به اختالل همبودی

به طور قابل توجهی بکاهد ،به گونه ای که این کاهش

اضطراب اجتماعی و افسردگی مؤثر بوده است .اگرچه

در دو مقطع زمانی پس از مداخله و دو ماه بعد از پایان

پیشینه پژوهشی که مستقیماً اثر بخشی  MCTBرا بر

مداخله ،قابل مشاهده است .در این راستا نتایج به دست

کاهش میزان سوگیری تعبیر مربوط به خود ،سوگیری

آمده در این پژوهش در زمینه نگرش ناکارآمد با

مربوط به دیگران و نگرش ناکارآمد در مبتالیان به

یافته های برخی محققین همسویی دارد ( .)41،40در

اختالل همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی بررسی

خصوص اثر بخشی  MBCTبر نگرش ناکارآمد،

نماید ،یافت نشد .اما نتایج حاکی از این است که

محققین در مطالعه خود نشان داده اند که تمرینات
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مراقبه حضور ذهن ،اساساً در کاهش نشخوار فکری

آگاهی ،به درمان فردی خود ادامه می دهد و نواقص

مؤثرند و این کاهش به نوبه خود ،باعث کاهش محتوای

و اشکاالت خود را در جلسات حضوری حل

شناختی ناسازگار و نشانه های عاطفی ،به ویژه نشانه های

می نماید ( ،)54همچنین می توان گفت چون ذهن

اضطرابی ،افسردگی و نگرش ناکارآمد می گردند؛ به

آگاهی و آموزش آن باعث تعدیل احساسات بدون

عالوه ،از آنجایی که سطوح باالی اختالالت اضطرابی

قضاوت و افزایش آگاهی نسبت به احساسات روانی و

با افسردگی همبودی دارند ،پردازش های شناختی این

جسمانی می شود و به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و

اختالالت ،شباهت بسیاری دارند و این می تواند

پدیده های فیزیکی همانگونه که اتفاق می افتند ،کمک

توجیه کننده این باشد که  ،MBCTاثرات درمانی

می کند ()55؛ بنابراین می تواند در تعدیل نمرات

انحصاری بر افسردگی به تنهایی ندارد ،بلکه می تواند

سالمت روان نقش مهمی داشته باشند و این امر از این

شامل اختالالت اضطرابی نیز گردد ( .)50یافته ی دیگر

نظر که در پژوهش های قبلی نشان داده شده است که

این پژوهش نشان داد که  MBCTبر سوگیری تعبیر

 MBCTدر تعدیل رفتارهای منفی و افکار منفی کمک

مربوط به خود و دیگران تأثیر معنی داری دارد ،اما با

نماید و موجب رفتارهای مثبت مرتبط با سالمتی

مرور پیشینه پژوهشی ،تاکنون تحقیقی که به طور مستقیم

می شود ( .)56یکی از جنبه های  MBCTاین است که

به این تأثیر اشاره کرده باشد یافت نشد ،ولی به طور

افراد یاد می گیرند با هیجانات و افکار منفی مقابله نموده

کلی می توان گفت که نتیجه ی به دست آمده با

و حوادث ذهنی را به صورت مثبت تجربه کنند ( .)57با

مطالعاتی که اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و

این اوصاف به نظر می رسد تمرین های ذهن آگاهی با

مواجهه درمانی در کاهش میزان سوگیری تعبیر را نشان

افزایش آگاهی افراد نسبت به لحظه حال ،از طریق فنونی

می دهد ،همسو است ( .)39نکته مهم در تبیین این یافته

مثل توجه به تنفس و بدن و معطوف کردن آگاهی به

ها ،این است که  MBCTباعث بازنمایی ذهنی اشیاء

اینجا و اکنون بر نظام شناختی و پردازش اطالعات تأثیر

موجود در زندگی می شود که از کنترل بالفاصله انسان

دارد .از امتیازات

دیدگاه گروه

خارج است و این از طریق تنفس عمیق و فکر کردن

محوری آن است که هم به لحاظ هزینه های مادی و هم

آموزش داده می شود ( .)51از دیرباز  MBCTدر طب و

با توجه به اثر بخشی در واحد زمان ،خدمات

روان پزشکی ،به عنوان یکی از شیوه های درمان غیر

روان شناختی را به تعداد بزرگ تری از افراد نیازمند

دارویی برای درمان اختالالت افسردگی و اضطرابی،

عرضه می کند ،این امر جدا از منافع درمانی و در عین

مورد توجه بوده است ( .)53،52دلیل اثر بخشی

کاهش هزینه ها ،می تواند جوابگوی لیست طوالنی

 MBCTدر این مطالعات این است که آموزش ذهن

مراجعانی باشد که در انتظار دریافت خدمات روان

آگاهی منجر به تغییر الگوهای معیوب تفکر و

شناختی ،بار سنگین رنج روانی را برای مدت طوالنی به

آموزش مهارت های کنترل توجه ،جنبه ی پیشگیرانه

دوش می کشند .فراتر از این و جدا از تأثیر درمانی و

درمان را افزایش می دهد .در تحقیق حاضر ،نتایج

کاهش هزینه های مالی در به کارگیری پروتکل

مرحله پیگیری مبتنی بر پایدار بودن تأثیر مداخله پس

 ،MBCTدید مردم ،جنبه بهزیستی و ارتقاء دارد و

از گذشت دو ماه ،پشتیبان این توضیح است .بر این

امروزه بهره جویی از انواع روش های یوگا و مراقبه در

اساس که فرد مبتال برای رفتن ب ه گام بعدی تالش می

میان مردم ،خصوصاً با وضعیت اقتصادی -اجتماعی

کند تا خود را در گامی باالتر ببیند و این تمایل به

متوسط و باالتر شیوع دارد.

رویکردMBCT

سوی گام باالتر به طور مستمر باعث بهبود تدریجی

ضمن دغدغه های ابداع کنندگان روش شناخت

مرحله به مرحله ی بیمار می شود و در عین آرامش و

درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران افسرده ،میزان
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مشارکت نوجوانان در این مطالعه شاهد خوبی برای پذیرش

افسردگی در دوران نوجوانی آغاز می شود و در میان

و اقبال عمومی و از همه مهم تر ،توانمندی درمانگران برای

دختران بیشتر از پسران رخ می دهد و از طرف دیگر،

اداره جلسات گروهی است .محدودیت هایی در مطالعه و

همبودی آن ها پیامدهای روانی و مشکالت رفتاری

جو داشت که الزم است در تفسیر و برداشت یافته ها

زیادی به دنبال دارد ،برای درک بهتر زمان بروز و تداوم

مد نظر باشد ،عدم به کارگیری یک شیوه مداخله

این اختالالت در نوجوانان ایرانی ،بررسی حاضر

روان شناختی دیگر در کنار شناخت درمانی مبتنی بر

ضروری به نظر می رسد ،از این رو با توجه به اینکه

ذهن آگاهی ،به منظور مقایسه اثر بخشی دو روش و در

درصد باالیی از جمعیت کشورمان را نوجوانان تشکیل

نهایت توصیه به انتخاب و اولویت بندی شیوه مداخله ،با

داده اند ،بررسی مسائل و مشکالت آنان ضروری است

توجه به شرایط نمونه انتخابی که نمونه بالینی نبوده است

و کارهای پژوهشی بیشتری را می طلبد.

و تنها جنس مؤنث بود ،در تعمیم نتایج به افراد خارج از

نتیجه گیری:

جامعه ی پژوهش باید جانب احتیاط را رعایت کرد .از
محدودیت عمده ی این پژوهش ،انجام آن بر روی

مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به

نوجوانان  14-17ساله در شهر خرم آباد بود که امکان

دلیل ایجاد نظارت فراشناختی ،پردازش افکار ناکارآمد

تعمیم نتایج به سایر مقاطع سنی و دیگر مناطق جغرافیایی

و سوگیری های منفی را مختل ساخته و فرد با آگاهی

را دشوار می سازد .با وجود محدودیت های موجود،

بیشتری با آن برخورد می کند ،لذا در کاهش میزان

مزیت عمده ی مطالعه حاضر ،انجام و تکرار یک روش

سوگیری تعبیر (تعبیر مربوط به خود و دیگران) و نگرش

مداخله بدون دخالت و حضور ابداع کنندگان روش

ناکارآمد مبتالیان به اختالل همبودی اضطراب اجتماعی

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی است ،نکته ی

و افسردگی مؤثر است.

قابل توجه ،اینکه عرصه شیوه درمانی از محدوده ی

تشکر و قدردانی:

بیمارستانی به اجتماع (در میان دانش آموزان مدارس)
کشیده شد ،لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی،

در پایان از مساعدت های تمامی عوامل

مداخله  MBCTبر روی هر دو جنس دختر و پسر و

به ویژه مسؤلین محترم دانشگاه ،مدیریت محترم

سایر مقاطع سنی و به صورت گسترده تر در سایر مناطق

آموزش و پرورش ،مدارس شهر خرم آباد و تمامی

جغرافیایی انجام دهند که می تواند زمینه ساز بستری

دانش آموزانی عزیزی که بی دریغ در روند این

مناسب برای مقایسه بهتر و افزایش قدرت تعمیم پذیری

پژوهش ما را یاری نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری

نتایج شود .چرا که این مداخله می تواند عالوه بر

می گردد .الزم به ذکر است این مقاله مستخرج از

پیشگیری ،ارتقای سالمت روانی را مقدور سازد .به دلیل

پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد می باشد که

محدود بودن بررسی های انجام شده در این زمینه و

براساس شماره  4720در تاریخ 1394/04/21در

همچنین به دلیل اینکه اختالل اضطراب اجتماعی و

دانشگاه لرستان تصویب شده است.
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Background and aims: Comorbidity social anxiety and depression is one of the most common
problems adolescents that of destructive consequences for them. Therefore, the aim of this study
was to investigate the effectiveness of mindfulness–based cognitive therapy on interpretation
bias and dysfunctional attitude in patients with suffering disorder comorbidity social anxiety and
depression.
Methods: The design of the current study was semi-experimental, pre-test, post-test and follow-up
design with control group. Statistical population of this study consisted of all female students of the
first and second class in high school, suffering comorbidity social anxiety and depression in
Khorramabad city. With the purpose of fulfilling the study, screening was conducted; and at first,
437 participants with the age range of 14-17, completed the social anxiety and depression
questionnaires. Among the participants, the 30 patients with suffering social anxiety and high
depression (one standard deviation above group average) were selected. Then, the selected 30
individuals were randomly divided into two experimentation and control groups, each containing
15 individuals. Experimentation group was imposed to training the MBCT during 8 sessions; each
session lasted for 2 hours. After completing the sessions, both the groups responded to
interpretation and dysfunctional attitude questionnaires.
Results: Experimental group evidenced statistically significant reductions after training in self
interpretation bias, others (P<0.001) and dysfunctional attitudes (P<0.05). Findings were also
preserved in the follow-up phase.
Conclusion: According to the results, mindfulness-based training to reduce interpretation biases
and dysfunctional attitudes in patients with suffering disorder comorbidity social anxiety and
depression is recommended.
Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, Interpretation bias, Dysfunctional attitude,
Social anxiety, Depression.
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