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مقاله پژوهشي

مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،مقای،ه اثربخشی درمان شناختیرفتاری برا شرناخ درمرانی مبتنری برر حضرور ذهر برر
اختالل وسواس اجباری بود.
روش :روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح اندازهگیری م رر بود .جامعه آمراری در ایر پرژوهش ک یره افرراد مراجعره
کننده به مرکز مشاوره شهرستان مالیر بودند .با استفاده از روش در دسترس 18 ،نفر از افرراد مبرتال بره اخرتالل وسرواس
اجباری انتخاب شدند و میزان شدت اختالل وسواس اجباری آزمودنیهای گروههای آزمایش به وسی ه سریاهه اخرتالل
وسواس اجباری مادزلی قبل ،ج ،ه چهارس ،و پس از اتماس ج ،ات درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادهها بره کمر
روش تجزیه و تح یل واریانس آمیخته یا مخت ط تح یل شدند.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد که در کاهش عالئم وسواس ،درمران شرناختیرفتراری و شرناخ درمرانی
مبتنی بر حضور ذه تاثیر داشتهاند و بی اثربخشی دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری : :طبق یافتههای پژوهش حاضر ،هم درمان شرناختیرفتراری و هرم شرناخ درمرانی مبتنری برر
حضور ذه هر دو در بهبود شدت عالئم اختالل وسواسی اجباری تأثیر داشتهاند.
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مقدمه
افراد وسواسهای
در اختالل وسواس فکری
فکری یا وسواسهای عملی را با چنان شدتی تجربه میکنند
که انجام دادن فعالیتهای روزانه برای آنها مشکل میشود
.آن ها به عنوان بخشی از این اختالل ،ممکن است ناراحتی
یا اختالل قابل مالحظهای را در عملکرد شغلی یا اجتماعی
خود تجربه کنند .افراد خیلی بیشتر از آنهایی که قبال به
این اختالل تشخیص داده شدهاند برای نشانههای شبه
وسواس فکری عملی کمک میخواهند [ .]1ویژگی عمده
این وسواسها و اجبارها (افکار و رفتارها) لذت بخش نبودن
آنها برای فرد مبتال میباشد ولی بیمار به نشخوار افکار و
تکرار اعمال ادامه میدهد تا شاید ناراحتیاش کاسته شود.
شخص مبتال به فکر و عمل وسواسی میل شدیدی برای
مقاومت در مقابل آنها احساس میکند ،معهذا تقریبا نیمی
از بیماران مقاومت اندکی در مقابل اعمال وسواسی خود
نشان میدهند[ .]2افراد مبتال از نظر شناختی موقعیتها را
بسیار خطرناکتر از آن چه هستند ارزیابی میکنند و باور
شدید به کمالگرایی و مسئولیتپذیری دارند .رایجترین
ویژگیهای رفتاری آنها رفتارهای اجتنابی و اعمال وسواسی
است که هر دوی آنها به منظور پیشگیری از صدمه دیدن یا
کاهش نگرانی انجام میگیرند .از نظر هیجانی نگران،
مضطرب و گوش به زنگ هستند .به نظر میرسد درمانهای
شناختیرفتاری 1و شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی2
میتوانند در کاهش عالیم اختالل وسواس اجباری چه از
نظر شناختی و رفتاری و چه از نظر هیجانی تاثیر بسزایی
داشته باشند .دیدگاه شناختیرفتاری بر الگوهای تفکر
سازش نایافتهای تأکید میکند که در ایجاد و تداوم نشانه
های اختالل وسواسبی اختیاری دخالت دارند[ .]3درمانگر
شناختیرفتاری فرآیندی را اتخاذ میکند که در نهایت پاسخ
به سوالها و راهحل مسائل در ذهن خود بیمار شکل
میگیرد[.]4
عمده رفتار درمانیهای شناختی از فرضهای بنیادی
الگوهای ارزیابی شناختی معیوب نشأت گرفتهاند [ .]5این
رویکردهای درمانی درکاهش عالیم از هر دو راهبرد شناختی
و رفتاری از طریق اصالح تردیدها ،باورها ،و ارزیابیهای
معیوب و پاسخهای خنثی سازی که افکار وسواسی را تداوم
میبخشد استفاده میکنند .به طور کلی درمان شناختی
رفتاری به آن دسته از درمان های روان شناختی اطالق
میشود که دارای وجوه مشترکی بوده و عمدتا بر شناسایی،
عملی1
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ارزیابی و اصالح سطوح مختلف افکار و باورهای آسیب دیده
بیمار که با رفتارها و هیجانات وی گره خورده است ،متمرکز
میباشد [ .]6درمان فوق رویکردی کوتاه مدت است که به
دلیل انعطافپذیری و سازمان یافتگی و هدفمندی در
بسیاری از برنامههای درمانی قابل استفاده است.
شواهد تجربی متعددی توانسته اند موثر بودن روش
شناختیرفتاری را در قلمرو اختالل وسواس اجباری ثابت
کنند .نتایج پژوهش غفوری آثار[ ،]1به این نتیجه دست
یافتهاند که درمانگری شناختیرفتاری برای افراد وسواس بی
اختیاری که به مهارکنندهی باز جذب سروتونین پاسخگو
نبودند در اکثر موارد اثربخش بوده است .همچنین یافتههای
سانچز -میکا ،]7[ 3نیز به تاثیر روش شناختیرفتاری بر
کاهش عالیم اختالل وسواس اجباری اشاره نمودهاند .در
ایران نیز پژوهش صالحی [ ،]3که از میان  62نفر مبتال به
اختالل وسواس مراجعه کننده به کلینیک  10نفر به گروه
آزمایش و  10نفر به گروه گواه اختصاص یافتند .نتایج نشان
داد میانگین نمرات وسواس در گروه آزمایشی به طور معنا
داری نسبت به گروه گواه کاهش یافته است و نمره خرده
مقیاس شدت نشانه ها در طول درمان کاسته شد .عالوه بر
این تاثیر مداخله شناختیرفتاری بر روی بیماران مبتال به
اختالل وسواس اجباری در پژوهش اسدی [ ،]8نشان
میدهد که این مداخله در درمان بیماران مؤثر بوده است و
میانگین اثر درمان شناختی رفتاری در درمان مبتالیان به
اختالل وسواس در زنان و مردان ،معادل  ،1/63مثبت و
معنیدار مشخص گردیده است.
در مطالعه علیعلمداری [ ،]9نیز درمان شناختیرفتاری
در کاهش عالیم اختالل وسواس اجباری مؤثر بوده است
وکاهش قابل توجهی در شدت افکار و رفتار وسواسی ،بوجود
آمده است .الگوی دیگری که به نظر میرسد ،میتواند در
کاهش عالیم اختالل وسواس اجباری دخالت داشته باشد
شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن میباشد .درمان
شناختی مبتنی بر حضور ذهن برنامه گروهی است که با
تکالیف خانگی روزانه در بین جلسات درمانی همراه است.
این درمان بر چهار پایه استوار است1:ـ تامل درباره بدن2 ،ـ
تامل در مورد احساسات3 ،ـ تامل در مورد ذهن4 ،ـ تامل در
مورد موضوعات روانی .شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن
به بیماران آموزش میدهد تمرکززدایی نمایند ،و تشخیص
دهند که چه موقع خلق آن ها تحریف کننده است ،به عالوه
فنونی را به بیمار ارایه مینماید که به وی در کاهش دادن و
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مقای،ه اثربخشی درمان شناختیرفتاری با شناخ درمانی مبتنی بر حضور ذه بر اختالل وسواس اجباری
اعظم نوفرستی و هم اران

دفع مجراهای اطالعاتی تقویت ساز چرخه های نشخوار فکر،
احساس و واکنشهای منفی به احساسات هیجانی و بدنی
کمک مینماید .این رویکرد انعطاف پذیری فعالیتهای
شناختی را افزایشمیدهد و نشخوار فکری ،بیش تعمیمی در
حافظه سرگذشتی و ارزیابیهای خود انتقاد گرایانه را کاهش
و فرآیندهای شناختی مفید مانند مشاهده گری غیر قضاوتی
محتوای ذهنی را افزایش میدهد .در این شیوه مراجعین
ترغیب میشوند ،تجربه را بدون قضاوت به همان گونهای که
شکل گرفته پردازش کنند و رابطه شان را با افکار و
احساسات چالش برانگیز تغییر دهند و آنها را بپذیرند
[ .]10تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در درمان
اختالل وسواس اجباری در اغلب تحقیقات به اثبات رسیده
است ،به عنوان مثال پژوهش سینگ ،]11[ 1که نشان دادند
آموزش حضور ذهن به بیماران وسواس اجبار توانسته است
سبک زندگی و نحوه سازگاری بیماران با اختالل را بهبود
بخشد.عالوه بر این در ایران نیز تحقیقات سجادیان [ ]12در
مورد تاثیر آموزش روش حضور ذهن بر میزان عالئم اختالل
وسواس اجبار که روی  18بیمار مبتال به اختالل وسواس
بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز خدمات روان
شناسی و روان پزشکی شهر اصفهان به صورت تصادفی انجام
داد ،نشان داد که شیوهی حضور ذهن باعث بهبود عالئم
شستشو ،وارسی ،کندی ،تردید و نشخوار ذهنی در مرحله
پس آزمون و پیگیری بوده است .با توجه به اینکه اختالل
وسواس اجباری یکی از مشکالت جدی سالمت روان است و
ساالنه هزینههای اقتصادی و اجتماعی هنگفتی را بر جامعه
تحمیل میکند [.]13
از آنجائیکه جزء مقاومترین اختالالت در درمانها
محسوب میشود و ناکامی درمانی بسیاری را برای
درمانگران ایجاد میکند .ناهمگونی اختالل وسواس-
اجباری حوزهی پژوهشی گستردهای را فراهم آورده و باعث
گسترش رویکردهای شناختی رفتاری اختصاصی برای بهبود
ابعاد اختالل وسواس اجباری و بهبود پذیرش بیمار در طول
مواجهه و جلوگیری از پاسخ شده است[ .]8بررسیهای
متعددی نشان دادهاند درمانگری شناختی رفتاری ،درمانی
موثر برای افسردگی ،اختالالت اضطرابی و بسیاری از
اختاللهای روانی دیگر است [ .]13 ،9 ،8 ،1با اینحال تا
به امروز تحقیقات حاکی از آن است که  %50از بیماران
مبتال به اختالل وسواس هنوز بهخوبی حتی زمانیکه
رفتاردرمانی شناختی با دارو درمانی ترکیب میشوند پاسخ
نمیدهند [ .]14پژوهشها حاکی از آن است که عالئم
Singh, Wahler, Winton, Adkins

راح ه حمزه لو و هم اران

درمان نشده در تعداد قابل توجهی از مراجعان به چشم
میخورد .در این راستا اجرای شناخت درمانی مبتنی بر
حضور ذهن برای کمک به درمان شناختی-رفتاری که در
برخی موارد مانند اجرای مواجهه ناکام است با توجه به
ویژگی خود مفید خواهد بود .مطالعات مربوط به پیامد
درمان از اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برحضور ذهن
برای افسردگی و اضطراب حمایت کردهاند [ .]15شناخت
درمانی مبتنی بر حضور ذهن برای کاهش عود افسردگی
طراحی شده ،بدین صورت که افراد در طی آن میآموزند تا
افکار و احساسهای خود را بدون قضاوت مشاهده کنند و
آنها را به سادگی به عنوان رویدادهای ذهنی بنگرند که در
حال رفتوآمد هستند و جنبههائی از خودشان و یا لزوما
نمایانگر واقعیت نیستند .در این رویکرد فرض بر این است
که افراد میآموزند چگونه در دام الگوهای نشخوار فکری
خود گیر نیفتند .این روش طبق پژوهشهای انجام شده در
درمان اختالل شخصیت مرزی کاربرد فراوانی دارد .با در نظر
گرفتن سودمندیهای دو شیوه شناخت درمانی مبتنی بر
حضور ذهن و شناختیرفتاری در زمینه درمان افسردگی،
وسواس ،اضطراب این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی
درمان شناختیرفتاری با شناخت درمانی مبتنی بر حضور
ذهن در درمان اختالل وسواس اجباری انجام گرفت.
روش
نوع پژوهش

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس
آزمون با اندازهگیری مکرر است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :شامل تمام بیماران مبتال به
اختالل وسواس ـ اجباری مراجعه کننده به مرکز مشاوره
شهرستان مالیر در سال  1394است که تعداد آن ها 30
نفر بوده است و در مصاحبه بالینی بر اساس ویرایش پنجم
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،تشخیص
اختالل وسواس اجبار دریافت کردهاند .
ب) نمونه پژوهش :از جامعه فوق  18نفر به صورت در
دسترس انتخاب شدند که همه آن ها مؤنث و مبتال به
اختالل وسواس اجباری بودهاند ،عالوه بر این هیچ یک دارو
مصرف نکردند.

1

137

نشریه ع می روانشناسی بالینی و شخصیت ،دوره ،17شماره  ،1پیاپی ،32بهار و تاب،تان  ،1398صص.135-144 :.
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.17, No.1, Serial 32, Spring & Summer 2019, pp.: 135-144.

شیوه انجام پژوهش

ابزارهای پژوهش
که
 )1پرسشنامه اختالل وسواس اجباری
توسط هاجسون و راچمن ]16[ 2به منظور پژوهش در مورد
نوع و حیطه مشکالت وسواس تهیه شده است و دارای 30
سوال میباشد .پاسخ سؤال ها به صورت صحیح و غلط است.
نمره کل وسواس آزمودنی ها که به وسیله این پرسشنامه
ارزیابی میشود از  1تا  30متغیر است .آزمون وسواس –
اجباری مادزلی دارای چهار خرده آزمون میباشد :حداکثر
نمرات در خرده آزمون وارسی ، 9 ،در خرده آزمون وسواس
شستشو ،11 ،در خرده آزمون کندی وسواس ،7 ،و در خرده
آزمون تردید وسواس 7 ،میباشد .با استفاده از یک روش
نمره گذاری ساده میتوان یک نمره وسواس کلی و چهار
نمره فرعی بدست آورد .این پرسشنامه عالوه بر یک نمره
کلی وسواس گرایی  ،چهار نمره فرعی برای بازبینی ،شستن
و تمیز کردن ،کندی -تکرار ،تردید -دقت به دست میدهد.
متأسفانه این پرسشنامه فقط دو پرسش در ارتباط با افکار
(وسواس فکری) دارد .همچنین میزان ناتوانی و شدت
مشکالت را که در برابر گستردگی آن ها قرار دارد ،نمی
سنجد[ .]16با وجود این میتواند بیماران مبتال به وسواس -
اجباری را از سایر اشخاص روان رنجور تشخیص دهد .به
طور کلی پرسشنامه وسواس مادزلی ابزاری مفید و ساده
است که میتوان آن را همراه با روش های معمول سنجش
به کار گرفت[ .]17این پرسشنامه به ویژه برای ارزیابی
تغییرات در نتیجه اجرای درمان ،مفید است .پایائی و اعتبار
سازه آزمون وسواس مادزلی در مطالعات انجام شده بر روی
نمونه های بالینی کشورهای مختلف تأیید شده است .در
ایران سجادیان [ ]18روایی محتوایی این آزمون را بررسی و
پایایی باز آزمایی آن را در یک گروه  25نفره  0/82برآورده
نمود.
مالک های ورود شرکت کنندگان در پژوهش عبارت
بودند از ،تشخیص اختالل وسواس توسط روانشناس بالینی
براساس مالک های تشخیصی ویرایش پنجم راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،داشتن حداقل
تحصیالت ابتدایی ،کسب نمرهی  1انحراف بیشتر از
میانگین در پرسشنامه اختالل وسواس مازلی و معیار خروج
عبارت بود از ،سابقه اختالالت روانی و تشخیص همزمان
اختالالت سومصرف مواد ،عدم داشتن تومور و صرع داشتند.

پس از انتخاب آزمودنیها آزمون وسواس – اجبار مادزلی
به عنوان پیش آزمون در مورد آنها اجرا گردید .سپس
آزمودنیها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی  9نفری،
شامل یک گروه درمان شناختیرفتاری و یک گروه شناخت
درمانی مبتنی بر حضور ذهن گنجانده شدند .پژوهشگر در
هنگام مصاحبه بنا به فراخور آزمودنی و شرایط ،تعریفی از
شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن و درمان شناختی -
رفتاری بیان نموده و ضمن اطمینان بخشیدن به بیماران
برای محرمانه ماندن اطالعات از آن ها خواسته شد که با
تمرکز و دقت کافی به سواالت جواب دهند .در خالل تکمیل
پرسشنامهی اختالل وسواس  -اجباری مادزلی هر کجا که
آزمودنی به کمک احتیاج داشت ،محقق به طور کامل بیمار
را همراهی نمود .پس از آن آموزش شناختی  -رفتاری طی
 13جلسه فردی به مدت  6هفته بر روی افراد مبتال انجام
شد؛ این آموزش شامل" فنون آگاهی از خطای شناختی و
مواجهه و جلوگیری از پاسخ به صورت تجسمی" بوده است و
در گروه دیگر موسوم به شناخت درمانی مبتنی بر حضور
ذهن آموزش طی  8جلسه گروهی به مدت یک ماه بر روی
مراجعین صورت گرفت.
این آموزش نیز شامل" فنون وارسی بدنی ،ثبت وقایع
خوشایند و ناخوشایند و فضای تنفس "بوده است .پس از
آن در انتهای جلسه چهارم پرسشنامه اختالل وسواس –
اجباری مادزلی بین افراد مبتال توزیع گردید و این
پرسشنامه در پس آزمون نیز پس از اتمام درمانها بین
مراجعین توزیع شد و نمرات ثبت گردید( .دلیل بررسی در
جلسه چهارم به این دلیل بود که این درمان شامل  8جلسه
بود که در بین جلسات یعنی جلسه چهارم آزمون گرفته شد
تا درمان در طی جلسات بررسی گردد و محتویات آموزش
در جدول شماره  1آورده شده است).

مادزلی:1

)Maudsly obsessive compulsive inventory (MOCI
Hodgson, Rachman

1
2
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مقای،ه اثربخشی درمان شناختیرفتاری با شناخ درمانی مبتنی بر حضور ذه بر اختالل وسواس اجباری
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جدول  .1بررسی جلسات درمانی و محتوای جلسات
جلسات
درمان
جلسه
اول
جلسه
دوم
جلسه
سوم
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم

جلسه
هفتم
جلسه
هشتم

درمان شناختیرفتاری

شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن

معارفه و آشنایی باشرح حال بیمار ،تشخیص شدت
اختالل وسواسیاختالل ،انتخاب درمان شناختی -
رفتاری براساس چند شرط ،ارزیابی پنج مرحلهای ،و
ارزیابی کلی دردهای هیجانی.
معرفی خطاهای شناختی ،ارایهی تکلیف خانگی

تعیین اهداف جلسه ،تنظیم خط مشی کلی با در نظر گرفتن جنبهی محرمانه بودن و زندگی شخصی افراد،
دعوت شرکت کنندگان به تشکیل گروههای دو نفری و معرفی خود به یکدیگر و سپس به اعضای گروه،
تمرین خوردن کشمش ،دادن پس خوراند و بحث در مورد تمرین خوردن ،تمرین وارسی بدنی  -آغاز تمرین
با تمرکز بر تنفس کوتاه ،دادن باز خورد و بحث در مورد وارسی بدن
تمرین وارسی بدنی ،بازنگری تمرین و تکلیف خانگی ،تمرین افکار و احساسات(پیاده روی در خیابان) ،ثبت
وقایع خوشایند ،مراقبه نشسته  10 - 15دقیقه.
تمرین دیدن یا شنیدن به مدت  5دقیقه ،مراقبه نشسته  40 - 30دقیقه ،بازنگری تمرین و تکلیف خانگی،
تمرین فضای تنفس  3 - 4دقیقهای و بازنگری ،قدم زدن با حضور ذهن و بازنگری ،تهیهی فهرستی از وقایع
ناخوشایند ،تکلیف خانگی
تمرین  5دقیقه ای دیدن یا شنیدن 40 ،دقیقه مراقبه  -آگاهی از تنفس ،بدن ،صدا و افکار ،بازنگری تمرین و
بازنگری تکلیف خانگی ،تعریف حوزهی اختالل وسواس اجباری و اجرای سیاهه اختالل وسواس مادزلی،
فضای تنفس 3دقیقه ای و بازنگری (خواندن شعرغازهای وحشی) ،تکلیف خانگی
 40دقیقه مراقبه نشسته  -آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و افکار ،بازنگری تمرین و بازنگری تکلیف خانگی،
فضای تنفس و بازنگری آن ،خواندن شعر رومی «مهمان سرا»  ،تعیین تکلیف خانگی
مراقبه نشسته  40دقیقهای  -آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات و افکار ،بازنگری تمرین ،بازنگری تکلیف خانگی،
آماده شدن برای اتمام دوره ،خلق ،افکار و تمرین نقطه نظرات یا افکار جانشین ،زمان تنفس و بازنگری آن،
قبل از این که دید وسیعتری نسبت به افکار به دست آید به عنوان اولین گام بحث دربارهی تنفس ،تعیین
تکلیف خانگی
 40دقیقه مراقبه نشسته  -آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها ،افکار ،بازنگری تمرینها ،بازنگری تکلیف خانگی،
تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و خلقی ،تهیه فهرستی از فعالیتهای لذت بخش و فعالیتهایی که منجر
به حس از عهده برآیی میشود ،برنامه ریزی و تهیه یک برنامه مناسب برای چنین فعالیتهایی ،فضای تنفس
 3دقیقهای یا قدم زدن همراه با حضور ذهن ،دادن تکلیف خانگی
تمرین وارسی بدنی ،بازنگری تکلیف خانگی ،بازنگری کل برنامه ،بحث درباره این که چگونه به بهترین نحو
نظمی که در  7هفته گذشته ایجاد شده ادامه یابد و اجرای سیاهه اختالل وسواس  -اجباری مادزلی

بررسی خطاهای شناختی در تکلیف خانگی و اصالح آن

بررسی خطاهای شناختی و رابطه آن با اختالل وسواسی
و اجرای سیاهه اختالل وسواس اجباری مادزلی
آموزش رویارویی تجسمی
بررسی رابطه آموزش رویارویی تجسمی و رابطه با سالمت
روان

ابررسی رفتارهای جایگزین خطاهای شناختی و تبیین
آموزش های رویایویی تجسمی و مواجهه واقعی

اجرای سیاهه اختالل وسواس  -اجباری مادزلی در جلسه
پایانی

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون ،جلسه چهارم و
پس آزمون نمرات وسواس

شیوه تحلیل دادهها
دادههای پژوهش با کمک نسخه  22نرم افزار اس پی
اس اس و با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته یا
مختلط تحلیل شدند.

گروه

شناختی_رفتاری

نتایج
دادههای حاصل از این پژوهش با استفاده از روش تحلیل
واریانس مختلط (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر)
تجزیه و تحلیل شدند .در این تحلیل دو گروه آزمایشی در
معرض دو درمان شناختی رفتاری و شناخت درمانی مبتنی
بر حضور ذهن قرار گرفتند و نمرات در پیش آزمون جلسه
چهارم و پس آزمون بوسیله پرسشنامه اختالل وسواس
اجباری مادزلی مورد مقایسه قرار گرفتند .جدول 2میانگین
و انحراف استاندارد نمرات وسواس را به تفکیک پیش آزمون،
جلسه چهارم و پس آزمون در گروه شناختی  -رفتاری و
شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن نشان میدهد:

شناخت درمانی مبتنی بر حضور
ذهن

دوره

میانگین

پیش آزمون
جلسه
چهارم
پس آزمون
پیش آزمون
جلسه
چهارم
پس آزمون

19/44

انحراف
استاندارد
3/64

17/33

3/77

13/0
19/11

2/59
3/85

18/11

3/59

14/89

4/04

با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها برای آزمون این
فرضیه از تحلیل واریانس مختلط یا تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر استفاده شد که نتایج آن در جداول شماره
 3تا  5آمده است .نتایج جدول  3مربوط به رعایت
پیشفرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر یعنی
آزمونهای باکس ،کرویت موچلی و لوین میباشد و براساس
نتایج آزمون باکس که برای عالیم وسواس-اجباری معنیدار
نبوده است ،شرط همگنی ماتریسهای واریانس کواریانس به
درستی رعایت شده است .بر اساس آزمون کرویت موچلی
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جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسهی پیشآزمون،
جلسه چهارم و پسآزمون عالیم وسواس اجباری به تفکیك گروههای
آموزش رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن

که در عالیم وسواس اجباری معنیدار نبوده است ،فرض
برابری واریانسهای درون آزمودنیها رعایت شده است و بر
اساس آزمون لوین و عدم معنیداری آن برای عالیم وسواس
اجباری ،شرط برابری واریانسهای بین گروهی نیز رعایت
شده است.

متغیر

رفتاردرمانی
شناختی

جدول .3نتایج آزمون باکس،کرویت موچلی ولوین جهت رعایت
پیش فرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای عالئم وسواس
اجباری
متغیر

باکس)(F

کرویت
موچلی

عالیم
وسواس
ی
اجباری

%505
)p=%
)805

713
)p=%
)307

پیش
آزمون
0/050
)p=%826
)

لوین
جلسه
چهارم
%141
)p=%
)712

وسواس
اجباری
شناخت

پس
آزمون
3/336
)p=0/087
)

اما بین اثربخشی دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد.
اثر تعاملی گروه * دوره معنیدار نبوده است .عالوه بر
این ،در این جدول نشان داده شده است که اندازهی اثر
رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر حضور
ذهن به ترتیب  0/86و  0/71بوده است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای مقایسهی
پیشآزمون ،جلسه چهارم و پس آزمون عالیم وسواسی اجباری در
گروههای آموزش رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر
حضور ذهن

متغیر

وسوا
سی
اجبار
ی

منبع

دوره
گروه
گروه*
دوره

SS

/00
256
/167
8
/111
11

D
f

1
2
2

MS

F

/00
256
/167
8
/111
11

/183
66
/240
0
/873
2

00
0/1
631
0/
10
0/9

اندازهی اثر
شناخ
ت
رفتاردر
درمان
مانی
ی
شناخت
مبتن
ی
ی
ذهن
0/86

دوره
پیش-
آزمون
جلسه
چهارم
پیش-
آزمون
جلسه
چهارم

2/11

p>0/004

1/00

p>0/081

6/44

p>0/001

4/33

p>0/001

4/22

p>0/002

3/22

p>0/002

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده میشود ،در
گروه رفتاردرمانی شناختی میانگین پیش آزمون وسواسی
اجباری بیشتر از جلسه چهارم و در جلسه چهارم بیشتر از
پس آزمون بوده است .عالوه براین در گروه شناخت درمانی
مبتنی بر حضور ذهن میانگین پی آزمون و جلسه چهارم
بیشتر از پس آزمون بوده است .به عبارت دیگر رفتاردرمانی
شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش
اختالل وسواسی -اجباری تأثیر معنی دار داشته اند.
با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها برای آزمون این
فرضیه از تحلیل واریانس مختلط یا تحلیل واریانس با اندازه
گیری مکرر استفاده شد که نتایج مربوط به رعایت پیش
فرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر یعنی آزمون-
های باکس ،کرویت موچلی و لوین میباشد و براساس نتایج
آزمون باکس که برای عالیم شستشو معنیدار نبوده است،
شرط همگنی ماتریسهای واریانس کواریانس به درستی
رعایت شده است .بر اساس آزمون کرویت موچلی که در
عالیم شستشو معنیدار نبوده است ،فرض برابری واریانس-
های درون آزمودنیها رعایت شده است و بر اساس آزمون
لوین و عدم معنیداری آن برای عالیم شستشو ،شرط
برابری واریانسهای بین گروهی نیز رعایت شده است و
نتایج جدول شماره  4نشان داد که بین میانگین
پیشآزمون ،جلسه چهارم و پسآزمون عالیم شستشو در دو
گروه رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر
حضور ذهن تفاوت معنیدار وجود دارد .اما بین اثربخشی دو
گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد .اثر تعاملی گروه*دوره
معنیدار نبوده است.

نتایج جدول  4نشان میدهد که بین میانگین پیش-
آزمون ،جلسه چهارم و پسآزمون اختالل وسواسی اجباری
در دو گروه رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی مبتنی
تفاوت معنیدار وجود دارد.

P

گروه

اختالف میانگینهای
هر دوره
پس آزمون
جلسه چهارم

0/71

عالوه بر این ،در جدول شماره  5نشان داده شده است
که اندازهی اثر رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی
مبتنی بر حضور ذهن به ترتیب  0/77و  0/53بوده است و
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در گروه رفتاردرمانی شناختی میانگین پیش آزمون عالیم
شستشو بیشتر از جلسه چهارم و پس آزمون بوده است.
عالوه براین در گروه شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن
میانگین پیش آزمون بیشتر از پس آزمون بوده است .به
عبارت دیگر رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی مبتنی
بر حضور ذهن بر کاهش عالیم شستشو تأثیر معنی دار
داشته اند.

جلوگیری از پاسخ و بازسازی شناختی اشاره کرد .در
مواجهه سازی ،پاسخهای اضطرابی بیمار با قرار گرفتن در
موقعیتهای اضطراب انگیز و مواجهه با آن موقعیتها،
کاهش مییابد .در جلوگیری از پاسخ ابتدا عادت ها و یا
رفتارهای وسواسی ای مشخص می شوند که ممکن است
توسط بیمار جهت کاهش اضطراب و یا جهت اجتناب از
موقعیتهای اضطراب انگیز استفاده شود و سپس بیمار
وسواسی برای خودداری کردن از هر نوع تشریفات وسواسی
و اجتنابها مورد تشویق قرار می گیرد؛ در تکنیک بازسازی
شناختی بیمار وسواسی یاد می گیرد که عامل های
شناختی برانگیزاننده اضطراب و شناخت هایی که در ذهن
غلط جا افتاده اند ،را شناسایی کرده و دوباره آنها را
بازسازی کند .مثالً به بیمار یاد داده می شود که با جایگزین
کردن شناخت درست (مثالً :با یک بار شستن دست ،دست
تمیز و بدون میکروب خواهد شد) از افکار وسواسی در مورد
کثیف بودن و یا شستشو جلوگیری نماید.
در مورد تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر
کاهش عالیم وسواس در بیماران وسواسی می توان گفت که
این نتیجه با یافته های پاتل ]20[ 2همخوانی دارد که نشان
دادند کاهش استرس مبتنی برحضور ذهن نشانههای
بیماری وسواس اجباری را کاهش داده و ظرفیت کنترل
افکار و اندیشهها در آنان تا حدود زیادی افزایش یافته است.
عالوه براین این یافته نتایج شوارتز [ ]17را مورد تأیید قرار
می دهد که به اثربخشی تکنیک های حضور ذهن بر بهبود
کیفیت زندگی و نحوه سازگاری افراد وسواسی با عالیم
اختالل وسواس اشاره نمودند .ای یافته می تواند نتایج
تحقیقات داخل کشور را مورد تأیید قرار دهد که نشان
دادند تمرینهای شناخت درمانی مبتنی برحضور ذهن در
افراد مبتال به اختالل وسواس اجباری تاثیرگذار است .در
تبیین این یافته می توان گفت که شناخت درمانی مبتنی بر
حضور ذهن از تکنیکهای مهمی نظیر توصیف کردن،
مشاهده کردن ،عمل کردن باآگاهی ،عدم قضاوت و عدم
واکنش دهی برخوردار است و بر اساس این تکنیک ها به
بیماران وسواسی آموزش داده می شود که تجارب درونی و
ذهنی خود را بیان کنند (توصیف) ،به این تجارب توجه
فعال نمایند (مشاهده) ،به صورت هشیارانه عمل نمایند
(عمل با آگاهی) ،رفتارها و عالیم مربوط به اختالل وسواس
را بدون قضاوت بپذیرند (عدم قضاوت) و سعی کنند بدون
این که به افکار منفی مربوط به اختالل واکنش نشان دهند
آنها را به راحتی به ذهن وارد و خارج کنند (عدم واکنش

1

2

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش سؤال اصلی عبارت است از این که «آیا
بین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن با
درمان شناختی-رفتاری بر اختالل وسواس اجباری تفاوت
وجود دارد؟» .نتایج تحلیل واریانس مختلط یا تحلیل
واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که بین میانگین
پیشآزمون ،جلسه چهارم و پسآزمون اختالل وسواس
اجباری در دو گروه رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی
مبتنی بر حضور ذهن تفاوت معنیدار وجود دارد .اما بین
اثربخشی دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد .بر اساس
نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی ،در گروه رفتاردرمانی شناختی
میانگین پیش آزمون وسواسی اجباری بیشتر از جلسه
چهارم و در جلسه چهارم بیشتر از پس آزمون بوده است.
عالوه براین در گروه شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن
میانگین پیش آزمون و جلسه چهارم بیشتر از پس آزمون
بوده است .به عبارت دیگر ،رفتاردرمانی شناختی و شناخت
درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش اختالل وسواسی
اجباری تأثیر معنی دار داشته اند.
با توجه به تأثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش عالیم
کلی اختالل وسواس اجباری میتوان گفت که این نتیجه
در راستای یافته های آناندا ]19[ 1قرار دارد که به تأثیر
روش درمانی شناختی رفتاری بر کاهش عالیم اختالل
وسواس اشاره نمودهاند .عالوه بر این ،این یافته با نتایج
صالحی و همکاران [ ]3همخوانی دارد که به اثربخشی
مداخله شناختی رفتاری بر کاهش عالیم وسواس در بیماران
مبتال به اختالل وسواس اشاره نمودند .در تبیین این یافته
می توان اشاره کرد که در مان شناختی رفتاری با به هم
ریختن ارزیابی غلط بیماران و بازسازی این ارزیابی ها می
تواند در کاهش رفتارهای مرتبط با عالیم وسواس در
بیماران وسواسی مؤثر واقع شود .عالوه براین نباید از تأثیر
تکنیک های موجود در درمان شناختی ـ رفتاری غافل شد؛
از جمله این تکنیک ها می توان به مواجهه سازی،
Ananda

Patel
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در تبیین این یافته میتوان به این نکته اشاره کرد که
شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن موجب می شود که
بیماران وسواسی عالیم ذهنی و رفتاری خویش از جمله
اعتقاد به شستشو و باورهای غلط در این زمینه را بپذیرند و
این پذیرش موجب می شود که بیماران بدون هیچ قضاوتی
به این فهم برسند که چنین باورها و رفتارهای غلطی در
آنها وجود دارد[ .]22به عبارت دیگر ،می توان گفت که
استفاده از تکنیک های موجود در شناخت درمانی مبتنی بر
حضور ذهن پذیرش افراد در زمینه عالیم و نشانه های
وسواس از جمله شستشوی زیاد را افزایش می دهد و به
دلیل افزایش این پذیرش فرد وسواسی سعی می کند عالیم
خود را ببیند و به راحتی آنها را تصیف نماید که خود این
امر کاهش عالیم شستشو در آنان را به دنبال دارد[.]23
نتایج پژوهش ملیانی ،الهیاری ،آزاد فالح ،فتحی
آشتیانی و طاولی [ ]24درمان ذهن آگاهی مبتنی بر
شناخت در کاهش نشخوار ذهنی و واکنش پذیری شناختی
و ارتقـاء رضـایتمندی از خود کارآمـد اسـت با این تفاوت
که این پژوهش بر روی بیماران مبتال به اختالل افسردگی
صورت گرفته است و پژوهش فعلی بر روی بیماران مبتال به
اختالل وسواسی اجباری انجام شد.
در مورد تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر
کاهش عالیم وارسی در بیماران وسواسی می توان گفت که
این نتیجه با یافته های پاتل [ ]20همخوانی دارد که نشان
دادند کاهش استرس مبتنی حضور ذهن نشانههای بیماری
وسواس اجباری را کاهش داده و ظرفیت کنترل افکار و
اندیشهها در آنان تا حدود زیادی افزایش یافته است .عالوه
براین ،این یافته نتایج شوارتز [ ]17را مورد تأیید قرار می
دهد که به اثربخشی تکنیکهای حضور ذهن بر بهبود
کیفیت زندگی و نحوه سازگاری افراد وسواسی با عالیم
اختالل وسواس اشاره نمودند .این یافته می تواند نتایج
تحقیقات داخل کشور را مورد تأیید قرار دهد که نشان
دادند تمرینهای شناخت درمانی مبتنی برحضور ذهن در
افراد مبتال به اختالل وسواس اجباری تاثیرگذار است.
تکنیک های موجود در حضور ذهن مو جب می شود که فرد
وسواسی اوالً با پذیرش عالیم وارسی در خود و انجام
رفتارهای مرتبط با آن از جمله چک کردن و سپس با
جایگزین کردن این افکار با افکار مثبت تر از جمله این که
«من مطمئنم که در اتاق را بستم» و یا این که «حتما در
اتاق قفل است» ،کمتر رفتارهای مرتبط با وارسی را انجام
دهد .عالوه براین می توان گفت که رشد آگاهی فرد از
عالیم وارسی نیز از پیامدهای مثبت حضور ذهن است که بر

دهی)؛ بنابراین این تکنیک ها می توانند باعث کاهش عالیم
سواس اجباری شوند .زیرا این تکنیک ها موجب پذیرش
عالیم وسواس و پذیرفتن بدون قضاوت این عالیم می شوند
که فرد وسواسی از وجود آنها در رنج است.
در رابطه با این سوال که «آیا شناخت درمانی مبتنی
برحضور ذهن با درمان شناختیرفتاری بر شستشوی
بیماران مبتال به اختالل وسواس اثربخش است؟» .با نتایج
تحلیل واریانس مختلط یا تحلیل واریانس با اندازه گیری
مکرر نشان داد که بین میانگین پیشآزمون ،جلسه چهارم و
پسآزمون عالیم شستشو در دو گروه رفتاردرمانی شناختی
و شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن تفاوت معنیدار
وجود دارد .اما بین اثربخشی دو گروه تفاوت معنی دار وجود
ندارد .بر اساس نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی ،در گروه
رفتاردرمانی شناختی میانگین پیش آزمون عالیم شستشو
بیشتر از جلسه چهارم و پس آزمون بوده است .عالوه براین
در گروه شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن میانگین
پیش آزمون بیشتر از پس آزمون بوده است .به عبارت دیگر،
رفتاردرمانی شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر حضور
ذهن بر کاهش عالیم شستشو تأثیر معنی دار داشته اند.
در تبیین این نتیجه می توان به این نکته اشاره کرد که
تکنیکهای موجود در درمان شناختی رفتاری از جمله
مواجهه سازی و بازسازی شناختی می توانند با مواجه کردن
فرد وسواسی با موقعیت های اضطراب آور از جمله کثیف
کردن دست ها و باز ارزیابی شناخت ها و باورهای غلط فرد
در مورد شستشو به وی کمک کند که به کاهش عالیم
شستشو در خویش کمک نماید .زیرا مبنای شستشوی زیاد
در بیماران وسواسی باورهای غلط بیماران در مورد کثیف
بودن می شود.
در مورد تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر
کاهش عالیم شستشو در بیماران وسواسی می توان گفت
که این نتیجه با یافتههای پاتل [ ]20همخوانی دارد که
نشان دادند کاهش استرس مبتنی حضور ذهن نشانههای
بیماری وسواس اجباری را کاهش داده و ظرفیت کنترل
افکار و اندیشهها در آنان تا حدود زیادی افزایش یافته است.
عالوه براین این یافته نتایج شوارتز [ ]17را مورد تأیید قرار
می دهد که به اثربخشی تکنیک های حضور ذهن بر بهبود
کیفیت زندگی و نحوه سازگاری افراد وسواسی با عالیم
اختالل وسواس اشاره نمودند .این یافته میتواند نتایج
تحقیقات داخل کشور را مورد تأیید قرار دهد که نشان
دادند تمرین های شناخت درمانی مبتنی برحضور ذهن در
افراد مبتال به اختالل وسواس اجباری تاثیرگذار است[.]21
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اساس آن فرد وسواسی نسبت به عالیمی از جمله وارسی و
چک کردن آگاه می شود و همین امر در کاهش این عالیم
می تواند مؤثر باشد.
نتایج پژوهش اصل علوی پایدار  ،خدابخش ،مهرینژاد
[ ]25که بر روی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و
فراشناختی بر درهمآمیختگی فکر بیماران مبتال به
اختالل وسواس فکری-عملی انجام شد ،نشان داد ،دو روش
درمانی شناختی-رفتاری در کاهش آمیختگی فکر ،در پایان
درمان و بعد از پیگیری یکماهه مؤثر بود .یکی از دالیل
اثربخشی این پژوهش این بود که بر روی دانشجویان انجام
گرفت و تحصیالت نقش تعیین کننده ای در درمان
شناختی رفتاری دارد.
به طور کلی میتوان گفت هر دو شیوه درمانی شناختی
–رفتاری و شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش
عالئم اختالل وسواس تاثیر معنادار داشتهاند .در تبیین عدم
تفاوت تاثیر معنادار دو گروه در کاهش عالیم کلی اختالل
وسواس ـ اجباری میتوان به این نکته اشاره کرد که هر دو
تکنیک مورد استفاده در این پژوهش از تکنیک های
شناختی برخوردار هستند؛ از جمله این تکنیک ها میتوان
به بازسازی شناختی در درمان شناختی ـ رفتاری و ورود و
خروج افکار بدون قضاوت در ذهن در شناخت درمانی
مبتنی بر حضور ذهن اشاره کرد؛ بنابراین میتوان گفت که
این تکنیک های مشابه میتوانند در تأثیر مشابه این دو
تکنیک درمانی در کاهش عالیم وسواس نقش داشته باشند.
به عبارت دیگر ،میتوان گفت تکنیک های مشابه شناختی
در این دو روش درمانی موجب به هم ریختن شناخت های
فرد در مورد رفتارها و افکار تکراری آنان میشود و موجب
میشود که این افراد افکار و احساسات خود را بازنگری کنند
و همین امر کاهش این عالیم در دو تکنیک درمانی را به
همراه دارد.الزم به ذکر است که کمیتعداد نمونه ،عدم
استفاده از گروه کنترل ،عدم استفاده از دوره پیگیری از
جمله محدودیت های این پژوهش است.
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