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Abstract
The aim of the present study was to compare the
effectiveness of Cognitive-Behavior (CBT) therapy
(Borkovec model) and mindfulness based cognitive
therapy (MBCT) in mediator variables of generalized
anxiety disorder. A Semi experimental design using pre
and post-test and a four months follow up was
conducted. The statistical population comprised of
women with generalized anxiety disorder in Tehran.
Participants’ selection was based on availability and
they were randomly assigned into two groups. In this
research, the following measurement tools were used:
Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7),
Cognitive Avoidance Scale (CAQ), Problem Solving
Inventory (PSI), Dysregulation of Emotion Scale
(DERS), Mindfulness Attention Awareness Scale
(MAAS) and Self-Compassion Scale (SCS).
Participants completed the tools in pre&post test and 4
months follow up. Data were analyzed via repeated
measure analysis of variance. Results showed that CBT
was effective in reducing cognitive avoidance,
improving problem solving and emotion regulation in
post-test and follow up compared to MBCT. MBCT
was significantly effective in improving mindfulness
attention awareness and self-compassion. It is inferred
from the results that the effectiveness of the two
treatments in mediator variables is different.
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 رفتاري (الگوي-هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشي درمان شناختي
بورکوک) و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر متغیرهاي میانجي
 این پژوهش به صورت شبه آزمایشي انجام.اختالل اضطراب فراگیر بود
 پس- پیشآزمون،شده و داراي گروه گواه همراه با گمارش تصادفي
 جامعه پژوهش کلیه زنان مبتال به. ماهه بوده است9 آزمون و پيگیري
 روش نمونهگیري به صورت در.اختالل اضطراب فراگیر شهر تهران بود
دسترس و تخصیص شرکت کنندگان در دو گروه به صورت تصادفي
، سوالي اختالل اضطراب فراگیر7  در این پژوهش از مقیاس.بوده است
 مقیاس آگاهي، حل مسئله، پرسشنامه اجتناب شناختي،تنظیم هیجاني
 شرکتکنندگان در.از توجه ذهنآگاهانه و خودشفقتورزي استفاده شد
 ماهه مقیاسها را تکمیل9  پسآزمون و پيگیري،مرحله پیشآزمون
- جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس با اندازه.نمودند
 نتایج پژوهش حاکي از آن بود که درمان.گیري مکرر استفاده شد
شناختي رفتاري در مقایسه با درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي
 بهبود تنظیم هیجاني و،اثربخشي بیشتري در کاهش اجتناب شناختي
 و این در حالي است که اثربخشي درمان شناختي،حل مسئله داشته
مبتني بر ذهنآگاهي بر افزایش توجه ذهنآگاهانه و خودشفقتورزي
 از نتایج پژوهش فوق استنباط ميشود که هر، بنابراین.بیشتر بوده است
 اثربخشي متفاوتي در خصوص متغیرهاي میانجي این،کدام از دو روش
.اختالل دارند
، درمان شناختي رفتاري، اختالل اضطراب فراگیر:واژههای كلیدی
 متغیرهاي میانجي،درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي
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مقدمه
اختالل اضطراب فراگیر ( )GADیکي از اختالالت شایع روانپزشکي است که وجه مشخصه آن نگراني مزمن و
غیرقابل کنترل است (انجمن روانپزشکي امریکا .)6113،شیوع ساالنه این اختالل در امریکا و استرالیا بین  6/7تا
 3/1درصد ميباشد (کسلر و همکاران )6118 ،و شیوع این اختالل در طول عمر 6نیز رقم باالیي بوده و در حدود
 4/1درصد است (مک اوي و همکاران .)6111،این در حالي است که نرخ شیوع آن در درمانگاهاي سرپایي حدودا
بیش از  91درصد عنوان شده است (وایت فورد و همکاران .)6113 ،در دیدگاه کاسیدي و النگ ( )1446افراد
مبتال به اضطراب در حل مساله مشکالت زیادي خواهند داشت (معین الغربایي و همکاران .)1343 ،به عبارتي،
ابتال به این اختال ل نقاصص زیادي از جمله اختالل در عملکرد اجتماعي و نارضایتي از زندگي را به همراه دارد و از
آ نجا که این بیماران ابتدا به مراکز پزشکي و بهداشتي مراجعه کرده و پس از گذشت زمان ،مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر تشخیص داده ميشوند ،به نظر ميرسد که این اختالل از نظر اقتصادي نیز هزینههاي سنگیني
براي فرد و جامعه به همراه ميآورد .همچنین باعث مشکالتي در ساختار خانواده ميشود و از این حیث که هیچ
بستري از نظر نیرومندي و گستره تاثیر با خانواده برابري نميکند (شکوهي یکتا ،)1343 ،ميتوان گفت تاثیرات
منفي زیادي براي خانواده داشته و احساس خودکارامدي را به نوعي در آنها دچار خدشه ميسازد (دهقاني و
همکاران .)1343،اختالل اضطراب فراگیر همبودي باالیي با اختالالت خلقي و اضطرابي و خصوصا با اختالل
افسردگي اساسي دارد (هافمن و همکاران .)6118،در ایران نیز پژوهشهاي همهگیرشناسي نشان داده است که در
میان اختالالت اضطرابي ،اختالل مذکور ،بیشترین میزان را داشته و در زنان شایعتر است (امیدي و همکاران،
 .)1386عليرغم شیوع باال و پیامدهایي که  GADبر بیمار و جامعه دارد ،مطالعات مربوط به درمان این اختالل،
کمترین مطالعات صورت گرفته در مقایسه با سایر اختالالت اضطرابي ميباشد (کویجپرز و همکاران .)6119 ،این
امر نشان ميدهد که پرداختن به روشهاي درماني اثربخش از جایگاه مهمي برخوردار است .یافتههاي پژوهشي در
این اختالل بیانگر پاسخ سریع به درمانهاي دارویي ميباشد (بالدوین و همکاران .)6119،اما دو مسئله مهم در
جریان دارودرماني در این اختالل مشاهده مي شود که مورد اول مربوط به میزان باالي عود پس از قطع دارو و
مورد بعد ،فقدان اطالعات درخصوص سالمتي این بیماران در طوالني مدت ميباشد (فاوا و همکاران .)6119 ،این
دادهها بیانگر آن است که رویکرد درماني نبایستي فقط متمرکز بر یک بعد (بعد جسماني) باشد ،بلکه سایر ابعاد نیز
باید در نظر گرفته شوند .در حقیقت الگوهاي متعددي در تبیین سبب شناسي  GADدر نظرگرفته شده که با
تاکید بر نقش مهم عوامل روانشناختي و بهخصوص عوامل شناختي و هیجاني بوده و بیانگر آن است که درمان
اثربخش بایستي این عوامل را در نظر بگیرد و بر تغییر این عوامل هدفگذاري نماید .چنانچه نتایج مطالعات نشان
ميدهد ،موثرترین درمان در این اختالل روش ترکیبي دارودرماني و درمان شناختي رفتاري ( )CBTميباشد
(بورکووک و همکاران .)6116،درمان شناختي رفتاري یک سیستم مبتني بر شواهد است که به واسطه بیش از
 911پژوهش تصادفي کنترل شده حمایت ميشود (حکیم زاده و همکاران .)1343 ،پژوهشهاي بسیاري در
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خصوص اثربخشي درمان شناختي رفتاري در کاهش عالصم و نشانههاي این اختالل صورت گرفته که همگي
حاکي از اثربخشي این درمان بوده است ،بهگونهاي که درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي بورکوک جزء
درمانهاي داراي پشتوانه تجربي قوي )EST( 1در درمان این اختالل است .عليرغم این یافتهها ،مطالعات نشان
داده است که با وجود اثربخشي درمان شناختي رفتاري در کاهش عالصم و نشانههاي  GADاین اختالل همچنان
جزء اختالالتي محسوب ميشود که کمتر با موفقیت درمان ميگردد (داگاس و همکاران .)6116،همچنین
پژوهشها عمدتا به بررسي اثربخشي درمان بر عالصم و نشانهها پرداخته و بر متغیرهاي میانجي مطرح شده در
الگوهاي مختلف سبب شناسي این اختالل ،پژوهشهاي کمتري صورت گرفته است ،این در حالي است که تغییر
در متغیرهاي میانجي این اختالل به علت داشتن نقش بسیار مهم در پدیدایي اختالل حاصز اهمیت ميباشند.
متغیرهاي میانجي اختالل در خالل بررسي الگوهاي شناختي سبب شناسي آن به خوبي قابل مشاهده است ،زیرا
در این الگوها عمدتا به متغیرهاي میانجي و ارتباط آنها در سیر و پدیدایي اختالل اشاره ميشود .از جمله الگوهاي
سبب شناسي مطرح شده الگوي بورکوک بوده که تحت عنوان الگوي اجتنابي نگراني و اختالل اضطراب فراگیر6
نیز خوانده ميشود .این الگو متشکل از  6مولفه ميباشد که در این اختالل هر کدام به نوعي دچار تغییر و آشفتگي
ميشوند .این مولفه ها عبارتند از :اجتناب شناختي ،باورهاي فرد در خصوص نگراني ،حل مسئله ،مساصل بین فردي،
سبک دلبستگي و ضربه هاي قبلي .عالوه بر این الگوهاي دیگري نیز توسط سایر محققین پیشنهاد شده که شامل
الگوي ناتواني در تحمل تردید( 3داگاس و همکاران ،)6119،الگوي نقص در تنظیم هیجاني(9منین و
همکاران ،)6119،الگوي فراشناختي( 9ولز )1449،و الگوي مبتني بر پذیرش( 6روصمر و اورسیلو )6116،ميباشد.
الگوي ناتواني در تحمل تردید اینگونه عنوان ميکند که افراد مبتال به  ،GADموقعیتهاي مبهم را استرسزا
تلقي کرده و نگراني مزمني را در پاسخ به این موقعیتها نشان ميدهند (داگاس و کوصرنر .)6119،این افراد باور
دارند نگراني به آنها کمک ميکند که با موقعیتهاي ترسناک به شیوه موثرتري مقابله کنند و در نهایت وجود
این نگراني باعث جهتگیري منفي در مورد مسئله 7و اجتناب شناختي 8ميگردد ،که هر دو این عوامل باعث تداوم
نگراني و بروز عالصم  GADمي شود (به نقل از همان منبع) .بر طبق الگوي ناتواني در تنظیم هیجاني ،که تنظیم
هیجان را اعمالي ميداند که به منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجاني به کار ميروند (اماني و همکاران،)1349 ،
افراد مبتال به  GADبیش برانگیختگي هیجاني را تجربه ميکنند (تورک و همکاران .)6119،به نظر ميرسد که
این بیماران آستانه تحمل پایینتري نسبت به دیگران داشته و هیجانات آنها سریعتر و راحتتر بروز مينماید.

1

Empirically supported treatment
avoidance model of worry and GAD
3
Intolerance of uncertainty
9
emotion regulation model
9
metacognitive model
6
Acceptance based model
7
Negative Problem Orientation
8
Cognitive Avoidance
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همچنین این افراد درک ضعیفتري از هیجانات خود در قیاس با سایرین دارند و از روشهاي ناسازگارانهتري براي
تنظیم هیجانات خود استفاده ميکنند (منین و همکاران.)6119،
همانگونه که در الگوهاي فوق بیان شد ،مولفههاي مهم شامل نگراني و باورهاي مثبت و منفي فرد در مورد
آن ،اجتناب شناختي ،آگاهي هیجاني ،تنظیم هیجاني ،جهتگیري منفي مسئله و ناتواني در تحمل تردید است که
از عناصر مهم و کلیدي به حساب ميآیند و بنابراین ،درمان اثربخش بایستي تمام موارد ذکر شده را تحت پوشش
قرار دهد .اما نگاهي به درمان شناختي رفتاري نشان ميدهد که با وجود کارایي بسیار ،این درمان قادر به تحت
پوشش دادن همه مولفههاي مذکور (مولفههاي مهم شامل نگراني و باورهاي مثبت و منفي فرد در مورد آن،
اجتناب شناختي ،آگاهي هیجاني ،تنظیم هیجاني ،جهتگیري منفي مسئله و ناتواني در تحمل تردید) نبوده و این
عامل باعث مي شود که حتي پس از درمان تعدادي از عالصم و نشانهها و مولفههاي شناختي و هیجاني اختالل
همچنان درمان نشده باقي بمانند (هانراهان و همکاران .)6113،همچنین درمان شناختي رفتاري در مورد اختالل
اضطراب فراگیر شامل دستور کارهاي متفاوت بوده که هر کدام از آنها بر روي بخشي از مولفهها تاکید نموده و
همه آنها را تحت پوشش قرار ندادهاند .عالوه بر این ،اکثر مطالعات صورت گرفته در درمان این اختالل تنها به
کاهش یا رفع عالصم و نشانهها پرداخته و اثربخشي درمان بر عوامل و مولفههاي مهم که در باال به آن اشاره شد
را بررسي ننمودهاند .بنابراین ،بایستي درمان کاملتري در جهت بهبود این اختالل در نظر گرفته شود که مولفهها و
میانجيهاي بیشتري را تحت پوشش خود قرار داده و عالوه بر این اثربخشي درمانهاي روانشناختي بر هر کدام از
این عوامل میانجي در پژوهشهاي آتي بررسي شود .یکي از شاخههاي درماني نسبتا جدید که در سالهاي اخیر
توجه زیادي را به خود معطوف نموده درمانهاي موج سوم هستند و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي یکي از
انواع آن ميباشد .امروزه ذهنآگاهي به صورت آگاهي هدفمندانه از توجه ،تمرکز بر زمان حال و بدون قضاوت به
اشیاء همانگونه که هستند ،تعریف ميشود (ویلیامز ،تیزدل ،سگال و کابات زین .)6117،تمرینات این درمان به
صورتي سازمان یافته ،فرد را به سمت مراقبه هدایت ميکند و مراقبه از برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهنآگاهي
( )MBSRاقتباس شده است (کابات زین .)6113،درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر اساس چهارچوب
تئوریکي از تئوري پردازش اطالعات برميآید و جنبههایي از درمان شناختي رفتاري براي اختالل افسردگي اساسي
را با برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهنآگاهي که بوسیله کابات زین ایجاد شده است ،یکپارچه ميکند .آموزش
ذهنآگاهي یکي از روشهاي درماني کاهش استرس است که در آن بازنمایي ذهني اشیاء و رخدادهاي زندگي که
از کنترل بالفاصله انسان خارج است ،از طریق تنفس و فکر کردن به افراد آموزش داده ميشود (مدني و حجتي،
 .)1349در طي سالهاي اخیر  MBCTبه عنوان یک مدل درماني به منظور کاهش عالصم اضطراب پیشنهاد
شده است و آموزش آگاهي مبتني بر ذهنآگاهي ميتواند در افراد مبتال به  GADموثر باشد .روصمر و اورسیلو
( )6113اشاره ميکنند از آنجا که نگراني ،آینده محور ميباشد ،آموزش آگاهي مبتني بر ذهنآگاهي ميتواند یک
شیوه جایگزین در جهت کاهش نگراني باشد .در طي تمرینات ذهنآگاهي مانند اکتشاف بدني ،تمرینات ساده یوگا
و دورههاي مراقبه نشسته ،مراجعان آموزش ميبینند که از طریق آگاهي و ارتباط بدون قضاوت در مورد اشیاء و
جاري شدن افکار ،احساسات ،هیجانات و حسهاي بدني که شامل احساسات بدني دردناک و ناراحتيهاي هیجاني
است ،ارتباط برقرار نمایند .عالوه بر این ،درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي جنبههایي از درمان شناختي رفتاري
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مانند آموزش رواني در خصوص نقش شناخت و فرایندهاي شناختي در بیماري را دارد و تمریناتي براي مشخص
نمودن ارتباط دروني بین افکار ،هیجانات و فیزیولوژي در ایجاد و حفظ عالصم رواني فرد دارا است .ترکیبي از
تمرینات و مهارتهاي ذهنآگاهي و جنبههایي از درمان شناختي رفتاري باعث افزایش توانایي شرکت کنندگان
براي شناسایي فعالسازي خودکار فرایندهاي شناختي ناکارامد و عادتگونه مانند نشخوارهاي فکري در افسردگي
مي شود .این امر باعث گسستن و درگیر نشدن در این فرایندهاي ناکارامد ميشود .مطالعات نشان داده است که دو
مولفه در درمان ذهنآگاهي توجه ذهن آگاهانه و خودشفقتورزي است (مورگان و همکاران.)6119 ،
با وجود آنکه مطالعات زیادي در خصوص اثربخشي درمان فوق بر پیشگیري از عود افسردگي صورت گرفته،
اما اثربخشي آن بر کاهش عالصم اضطراب در افراد مبتال به اختالالت اضطرابي کمتر بررسي شده است .اولین
مطالعه توسط اوانتز و همکاران ( )6118با هدف اثربخشي این درمان بر اختالل اضطراب فراگیر انجام شد .نتایج
نشان داد که پس از اجراي درمان ،کاهش معناداري در نمرات اضطراب و افسردگي بک و نگراني مشاهده گردید.
از تعداد کل آزمودنيها 9 ،آزمودني ( 99درصد) از نمره معنادار بالیني در مقیاس (متوسط -شدید) در مقیاس
اضطراب بک به دامنه غیر بالیني رسیدند .نتایج تحلیل آماري حاکي از افزایش در حاالت ذهن آگاهانه در زندگي
روزانه بیماران بوده است.
مطالعه دیگري توسط کیم و همکاران ( )6114با هدف بررسي اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي
به عنوان درمان کمکي همراه با دارودرماني در بیماران مبتال به اختالل پانیک و اضطراب فراگیر انجام شد .نتایج
نشان داد که درمان بهبود معناداري را نسبت به گروه گواه در نمرات اضطراب و افسردگي نشان داده است.
همچنین در گروه درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي نیز زیر مقیاس وسواس-اجبار و فوبیا در  SCL-90بهبود
معناداري را نشان داده است.
پژوهش دیگر توسط کرایج ،ریس و مارش ( )6118انجام شد .اهداف پژوهش شامل بررسي اثربخشي درمان
شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر اختالل اضطراب فراگیر و تغییر عالصم و بهبود نگراني مرضي در این بیماران بوده
است .نتایج حاکي از بهبود معنادار در میزان نگراني مرضي ،استرس و کیفیت زندگي بوده که در مرحله پسآزمون
نیز حفظ شده است .همچنین میزان ریزش بیماران کم و این درمان به عنوان مداخلهاي معتبر و قابل پذیرش
ارزیابي شد.
در هر کدام از پژوهشهاي ذکر شده نبودن گروه کنترل و پيگیري ،قابلیت اطمینان و تعمیم پذیري نتایج را
با مشکل مواجه نموده است .همچنین در این پژوهشها عمدتا به بررسي اثربخشي درمان شناختي مبتني بر
ذهنآگاهي بر کاهش عالصم و نشانهها پرداخته و مولفههاي این اختالل که نقش بسیار مهمي در تبیین سبب
شناسي آن دارند ،مورد توجه قرار نگرفته و تاثیر درمان بر این متغیرها بررسي نشده است .با توجه به آنکه درمان
شناختي رفتاري بر اساس الگوي بورکوک ،درمان استاندارد اختالل اضطراب فراگیر بوده و اثربخشي آن در
پژوهشهاي زیادي تایید شده است ،حال بایستي به مقایسه اثربخشي درمان جدیدتر (شناختي مبتني بر
ذهنآگاهي) که از نظر اصول اولیه و روش با درمان شناختي رفتاري متفاوت است ،پرداخته شده و اثربخشي این
دو درمان بر مولفههاي این اختالل در کوتاه مدت و پيگیري طوالني مدت پرداخت .بنابراین ،هدف از پژوهش
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حاضر مقایسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر متغیرهاي
میانجي اختالل اضطراب فراگیر است .اهداف پژوهش به این صورت ميباشند:
مقایسه اثربخشي دو روش شناختي -رفتاري گروهي و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي در کاهش
-1
اجتناب شناختي در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
مقایسه اثربخشي دو روش درماني شناختي -رفتاري گروهي و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي در
-6
کاهش حل مسئله ناموثر در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
مقایسه اثربخشي دو روش درماني شناختي -رفتاري گروهي و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي در
-3
بهبود تنظیم هیجاني هیجاني در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
مقایسه اثربخشي دو روش درماني شناختي -رفتاري گروهي و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي در
-9
افزایش توجه ذهن آگاهانه در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
مقایسه اثربخشي دو روش درماني شناختي -رفتاري گروهي و درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي در
-9
افزایش خود شفقت ورزي در زنان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
روش
پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربي بوده و متشکل از دو گروه مقایسه همراه با گمارش تصادفي ،پیشآزمون،
پسآزمون و پيگیري  9ماهه است .در این پژوهش درمان شناختي رفتاري گروهي و درمان شناختي مبتني بر
ذهنآگاهي متغیر مستقل در نظر گرفته شده و اثربخشي آنها بر هر کدام از میانجيهاي این اختالل ،به عنوان
متغیرهاي وابسته مورد بررسي قرار ميگیرد .این پژوهش از نوع تحقیقات اثربخشي نسبي 1است .در این مطالعات
به جاي مقایسه یک درمان با گروه کنترل بدون درمان یا در لیست انتظار (اثربخشي مطلق) ،دو روش درماني را با
یکدیگر بر اساس پیامدها مقایسه ميکنند (استینز .)6118 ،جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر است .روش نمونهگیري به صورت در دسترس است ،بدین صورت که از کلیه مدارس ابتدایي
دخترانه منطقه  1و  3شهر تهران ،چندین مدرسه به شیوه در دسترس انتخاب شده و از آن دسته از مادراني که در
پرسشنامه  GAD-7نمره باالتر از ( 7نقطه برش) بدست آورده و سپس بهوسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته ،مبتال
به این اختالل تشخیص داده شده بودند ،خواسته شد تا در پژوهش شرکت نمایند .پس از آن فرم رضایتنامه کتبي
در اختیار آن ها قرار گرفته و در صورت موافقت و امضاي فرم ،افراد به عنوان نمونه پژوهش وارد درمان شدند.
مالکهاي ورود پژوهش عبارت بودند از :داشتن تشخیص اصلي و اولیه اختالل اضطراب فراگیر با استفاده
مصاحبه نیمهساختاریافته بالیني و حداقل سطح تحصیالت سوم راهنمایي ،و مالکهاي خروج از پژوهش نیز
عبارت بود از :ابتال به اختالالت سایکوتیک و دوقطبي که با استفاده از مصاحبه نیمهساختار یافته بالیني تشخیص
داده ميشدند ،دریافت درمان روانشناختي یا دارویي دیگر در زمان شرکت در پژوهش ،سابقه درمان روانشناختي
پیش از پژوهش ،داشتن بیماري جسماني ناتوان کننده به صورتي که شرکت در گروه را با مشکل مواجه کند،

comparative effectiveness
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اعتیاد به الکل یا مواد مخدر و داشتن اختالل شخصیت شدید بر اساس راهنماي تشخیصي و آماري اختاللهاي
رواني ( .)DSM-IV-TRمنظور از اختالل شخصیت شدید طبق نظر میلون (به نقل از شریفي )1386 ،اختالل
شخصیت مرزي ،اسکیزوتایپال و پارانوصید است.
ابزار
مصاحبه نیمه ساختار یافته برای تشخیص اختالالت محور )SCID( Iابزاري جامع و استاندارد شده
براي ارزیابي اختالالت اصلي روانپزشکي بر اساس تعاریف و معیارهاي  DSM-IVاست که براي مقاصد بالیني
و پژوهشي طراحي شده است .مصاحبه توسط فرست ،1اشپیتز ،6گیبون ،ویلیامز (محمدخاني )1389 ،تهیه شده
انعطافپذیر بوده و اجراي آن به قضاوت بالیني مصاحبهگر درباره پاسخهاي مصاحبه شونده وابسته است .تران و
هاگا ( )6117ضریب کاپاي  1/6را به عنوان ضریب پایایي بین ارزیابها براي  SCIDگزارش کرده اند .شریفي،
اسعدي ،محمدي و همکاران ( )1389این مصاحبه را پس از ترجمه به زبان فارسي ،بر روي نمونهاي  664نفري
اجرا کردند .توافق تشخیصي براي اکثر تشخیصهاي خاص و کلي ،متوسط یا خوب بود (کاپاي باالتر از .)1/6
توافق کلي (کاپاي مجموع بررسي کل تشخیصهاي فعلي  1/96و براي کل تشخیصهاي طول عمر  )1/99به-
دست آمده نیز خوب بود.
3
مقیاس  7سوالی اختالل اضطراب فراگیر ( :)GAD-7مقیاس  7سوالي اختالل اضطراب فراگیر
(اسپیتزر 9و همکاران )6116،به عنوان یک مقیاس تشخیصي کوتاه که بتواند موارد احتمالي اختالل اضطراب
فراگیر را شناسایي کرده و شدت نشانه هاي بالیني را نیز مشخص نماید ساخته شده است .این مقیاس داراي 7
سوال است که هر کدام از  1تا  3به صورت لیکرت نمرهگذاري ميشود .اسپیتزر و همکاران ( )6116همساني
دروني این مقیاس را فوقالعاده (آلفاي کرونباخ  )1/46و پایایي آزمون -باز آزمون آن را خوب ( )1/83گزارش
نمودهاند .در ایران مطالعهاي توسط ناصینیان و همکاران ( )1388با هدف بررسي ویژگيهاي روانسنجي
مقیاس GAD-7صورت گرفت که آلفاي کرونباخ مقیاس برابر  1/89و پایایي آزمون-باز آزمون برابر 1/98
بدست آمد.
5
پرسشنامه اجتناب شناختی ( :)CAQاین پرسشنامه که توسط سکستون و داگاس ( )6119تهیه شده
شامل  69سوال است که  9راهبرد اجتناب شناختي را ميسنجد .این  9راهبرد عبارتند از -1 :واپس زني افکار
نگران کننده -6 ،جانشیني افکار مثبت به جاي افکار نگران کننده -3 ،استفاده از توجه برگرداني براي قطع روند
نگران اندیشي -9 ،اجتناب از موقعیتها و فعالیتهاي فعالساز افکار نگران کننده ،و  -9تغییر تصاویر ذهني به
افکار کالمي .نتایج پژوهش سکستون و داگاس ( )6119نشان داد که همساني دروني  CAQدر کل مقیاس

1

First
Spitzer
3
)Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7
9
Spitzer
9
)Cognitive Avoidance Questionnaire(CAQ
6

99

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،1سال هشتم

 1/49بوده و پایایي آزمون بازآزمون آن به فاصله  9تا  6هفته  1/89بود .نتایج پژوهش حمیدپور ،اندوز و اکبري
(گزارش نهایي در دست تهیه) نشان داد که  CAQهمساني دروني خوبي دارد ( .)1/86پایایي آزمون بازآزمون آن
نیز به فاصله  6ماه برابر  1/8بهدست آمد .در این پژوهش ابزار فوق براي سنجش اجتناب شناختي به کار رفته
است.
1
مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی ( :)DERSاین مقیاس که توسط گراتز و روصمر ( )6119ساخته شده
یک ابزار خودگزارش دهي  36آیتمي است که میزان دشواري در ابعاد مختلف تنظیم هیجاني را ميسنجد .این
مقیاس یک نمره کلي به فرد ميدهد که مشخص کننده وسعت مشکالت فرد در تنظیم هیجاني است و متشکل از
 6خردهمقیاس است که عبارتند از -1 :نقص در پذیرش هیجان -6 ،ناتواني در اتخاذ رفتارهاي هدف محور هنگام
مواجهه با مشکل -3 ،نقص در کنترل تکانهها -9 ،دسترسي محدود به راهبردهایي براي تنظیم موثر هیجان-9 ،
فقدان آگاهي در مورد هیجان ،و  -6نبود وضوح هیجان .نمرهگذاري آن از مقیاس  9درجهاي لیکرت تبعیت ميکند
و نمرات باالتر نشان دهنده مشکالت بیشتر در تنظیم هیجاني است .پژوهش گراتز و روصمر ( )6119حاکي از
همساني دروني عالي ( ،)1/43پایایي آزمون باز آزمون خوب ( )1/88و روایي همگراي مناسب با آزمون تنظیم
هیجاني ( )n=59, r=0/26, p≤0/043بوده است .در پژوهش حیدري و همکاران ( )1384که اعتبار
پرسشنامه حاضر را با دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف محاسبه نمودند ،این ضرایب به ترتیب برابر  1/79و 1/86
بهدست آمد که حاکي از ضرایب پایایي قابل قبول براي این پرسشنامه است .همچنین براي تعیین روایي نیز این
پرسشنامه با پرسشنامه هیجان خواهي ذاکرمن همبسته شده بود که ضریب اعتبار بهدست آمده n=100 ( 0/57
 ), p≤0/001بود که حاکي از روایي قابل قبول براي این پرسشنامه ميباشد .در این پژوهش ابزار فوق براي
بررسي میزان نقص در تنظیم هیجان به کار رفته است.
مقیاس حل مسئله :) PSI( 2این مقیاس توسط هپنرذ( )1488طراحي شده و یک مقیاس خودگزارش دهي
 36گویهاي است که نگرش فرد در خصوص حل مسئله را نشان ميدهد و متشکل از  3زیر مقیاس است-1 :
اطمینان در حل مسئله (-6 ،)PSI- Conسبک نزدیکي -اجتناب ( ،)PSI-AAو  -3کنترل شخصي (PSI-
 .)PCمطالعات هپنر ( )1488نشان داد که این مقیاس از اعتبار باالیي برخوردار بوده به طوريکه دامنه آلفاي
کرونباخ آن از  1/76تا  1/4بهدست آمده است .همچنین از روایي باالیي نیز برخوردار ميباشد .عالوه بر این،
همساني دروني هر کدام از زیرمقیاسهاي آن نیز باال ميباشد (آلفاي کرونباخ از  1/76تا  .)1/87در ایران هیچگونه
پژوهشي به منظور بررسي ویژگيهاي روانسنجي این مقیاس صورت نگرفته است ،لذا محقق در یک بررسي با
نمونه  31نفري ،پایایي بازآزمایي با فاصله  11روز را  1/89و آلفاي کرونباخ را  1/76بهدست آورد .در این پژوهش
ابزار فوق به منظور سنجش سبک حل مسئله ناموثر به کار رفته است.

)Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS
)Problem Solving Inventory(PSI
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مقیاس آگاهی از توجه ذهن آگاهانه  :)MAAS(1این مقیاس که توسط براون و ریان ( )6111ساخته
شده ،یک ابزار خودگزارش دهي  19سوالي است که به منظور ارزیابي توجه به لحظه حاضر و آگاهي به کار رفته
است .سواالت آن نشان دهنده توجه در حیطههاي مختلف نظیر شناختي ،هیجاني ،فیزیکي و عمومي است .نمره-
گذاري آن از مقیاس  6درجهاي لیکرت تبعیت ميکند که از »تقریبا هیچگاه« تا »تقریبا همیشه« ميباشد ،بدین
صورت نمرات باال نشان دهنده سطح باالي توجه در لحظه است .پژوهش براون و ریان حاکي از ثبات دروني باال (
 )1/88و پایایي آزمون باز آزمون باال ميباشد .در ایران همچنین پژوهش قرباني و همکاران ( )6114که بر روي
نمونهاي متشکل از 763نفر انجام شده ،آلفاي کرونباخ  1/81را براي این پرسشنامه ذکر مينماید .در این پژوهش
ابزار فوق براي بررسي میزان آگاهي هیجاني به کار رفته است.
مقیاس خودشفقت ورزی :)SCS( 2این مقیاس یک ابزار خودگزارش دهي  66گویهاي است که در سال
 6113توسط نف به منظور سنجش میزان خود دوست داري ساخته شده است .سواالت موجود در آن در 6
زیرمقیاس مهرباني با خود ،قضاوت در مورد خود ،عمومیت بخشیدن ،جداسازي ،ذهنآگاهي و بیش ارزشیابي قرار
ميگیرد که کیفیت رابطه فرد با تجارب خود را ميسنجد .مانند اینکه فرد تا چه اندازه نسبت به خود مهربان است
(نه انتقادگر) ،و چه میزان تجارب خود را به عنوان قسمتي از تجارب دیگران ميبیند و اینکه به چه میزان از بیش
ارزشیابي تجارب خود صرفنظر ميکند .بنابراین ،این مقیاس گشودگي و کیفیت باز آگاهي که صورت دوم ذهن-
آگاهي را نشان ميدهد ،مشخص مينماید .نمرهگذاري آن از مقیاس  9درجهاي لیکرت تبعیت ميکند که از تقریبا
هیچگاه (نمره  )1تا تقریبا همیشه (نمره  )9ميباشد .پژوهش انجام شده توسط نف ( ،)6113پایایي و روایي باالیي
را براي مقیاس مذکور گزارش نموده است .پایایي کلي آن از طریق روش آلفاي کرونباخ  1/46بدست آمده است.
همچنین هر کدام از زیرمقیاسها نیز از پایایي دروني خوبي برخوردار بودهاند (از  1/79تا  .)1/81عالوه براین،
پایایي آزمون بازآزمون به فاصله زماني دو هفته نیز  1/43گزارش شده است .مقیاس مذکور روایي همگرا و افتراقي
نسبتا باالیي داشته است.
نتایج پژوهش مومني ،شهیدي ،موتابي و حیدري ( )1346نشان داد که مقیاس خود دوست داري از پایایي و
روایي خوبي برخوردار است .همساني دروني این مقیاس  1/79بوده و روایي همگرا و افتراقي آن از طریق اجراي
همزمان پرسشنامههاي حرمت خود روزنبرگ و افسردگي و اضطراب بک به ترتیب  -1/39 ،1/66و  -1/91به-
دست آمد .همچنین  11روز پس از اجراي آزمون از تعدادي آزمودنيها بازآزمون به عمل آمد و پایایي بازآزمایي
 1/84بهدست آمد .این پرسشنامه براي بررسي میزان خودشفقت ورزي افراد به کارگرفته شد.
اجرا
پس از احراز مالکهاي الزم و تخصیص افراد در دو گروه ،کلیه آزمودنيها مورد پیشآزمون قرار گرفتند .به این
صورت که از آنها خواسته شد تا مقیاسهاي اجتناب شناختي ،تنظیم هیجان ،حل مسئله ،توجه ذهن آگاهانه و
خودشفقت ورزي را تکمیل نمایند .پس از اتمام جلسات درماني و نیز  9ماه پس از اتمام درمان ،دو گروه کلیه
)Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS
)Self Compassion Scale (SCS
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مقیاسهاي مذکور را تکمیل نمودند .درمان شناختي رفتاري مطابق الگوي بورکوک متشکل از  11جلسه 41
دقیقهاي بود که هفتهاي یکبار و به صورت گروهي برگزار شد .ساختار جلسات به این شرح ميباشد:
جلسه اول :توصیف مراجع از اضطراب و نگراني ،معرفي ماهیت اضطراب و نگراني ،مدل سه مولفهاي اضطراب،
مروري بر درمان (اهمیت پایش خود ،تکالیف ،شرکت منظم در جلسات) ،قوانین درمان و منطق آنها ،تکلیف:
پایش خود.
جلسه دوم :مرور تکلیف پایش خود ،مروري بر ماهیت اضطراب و مدل سه مولفهاي ،بحث در خصوص
فیزیولوژي اضطراب ،بحث در خصوص عوامل تداوم بخش اختالل اضطراب فراگیر ،تکلیف :پایش خود
جلسه سوم :مرور تکلیف پایش خود ،منطق آموزش آرامسازي پیشرونده  16ماهیچهاي ،تمرین آرامسازي
پیشرونده  16ماهیچهاي در جلسه ،تکلیف :پایش خود ،تمرین آرامسازي پیشرونده  16ماهیچهاي در جلسه
()PMR
جلسه چهارم :مرور تکلیف پایش خود و تمرین آرامسازي پیشرونده  16ماهیچهاي ،تمرین آرامسازي پیش-
رونده  16ماهیچهاي در جلسه ،معرفي نقش شناختها در اضطراب مداوم (ماهیت افکار اتوماتیک منفي ،درخواست
مثال از بیماران) ،توضیح و شمارش احتمال ارزیابي شناختها ،معرفي فرم خود پایش شناختي ،تکلیف :پایش خود
(اضطراب ،پایش شناختي و ارزیابي احتمال) ،تمرین آرامسازي پیشرونده  8ماهیچهاي در جلسه
جلسه پنجم :پایش خود ،PMR ،ثبت تعداد دفعات بیش ارزشیابي احتمال وقوع رخداد ناخوشایند ،تمرین آرام-
سازي پیشرونده  8ماهیچهاي ،توصیف و شمارش شناختهاي فاجعه آمیز ،تکلیف  :پایش خود (اضطراب ،پایش
و احتمال شناختي)PMR ،
جلسه ششم :پایش خود ،PMR ،شمارش شناختي (بیش ارزشیابي احتمال ،حساسیت زدایي بزرگنمایي)،
تمرین آرامسازي پیشرونده  8ماهیچهاي ،معرفي تمرین عمومیت بخشي ،مروري بر انواع شناختهاي اضطراب-
آمیز و روشهاي مواجهه با آنها ،تکلیف :پایش خود (اضطراب ،پایش شناختي و شمارش)PMR ،
جلسه هفتم :پایش خود (اضطراب ،پایش شناختي و شمارش) ،PMR ،تمرین آرامسازي پیشرونده  9ماهیچه-
اي ،معرفي مواجهه با نگراني (آموزش تصویرسازي ،سلسله مراتب حوزه نگراني ،مواجهه نگراني در جلسه) ،تکلیف:
پایش خود (اضطراب ،پایش شناختي و شمارش) ،PMR ،مواجهه با نگراني روزانه
جلسه هشتم :مروري بر پایش خود (اضطراب ،پایش شناختي و شمارش) ،PMR ،مواجهه با نگراني ،معرفي
آرامسازي با بیاد آوري ،مرور منطق مواجهه با نگراني ،مواجهه با نگراني در جلسه مروري بر رفتارهاي اجتناب
کننده براي نگراني (مثال توجیه ،لیست رفتارهاي نگراني ،تمرینات رفتاري پیشگیري از نگراني) .تکلیف :پایش خود
(اضطراب ،پایش شناختي و شمارش) ،PMR ،مواجهه با نگراني روزانه ،آرامسازي با به یاد آوري
جلسه نهم :مروري بر پایش خود (اضطراب ،پایش شناختي و شمارش) ،مواجهه با نگراني ،آرامسازي با به
یادآوري ،رفتارهاي اجتناب کننده براي نگراني ،آرامسازي کنترل عالصم ،معرفي حل مسئله ،تکلیف :تمرین آرام-
سازي کنترل عالصم و تمرین حل مسئله
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جلسه دهم :مروري بر تکالیف جلسه قبل ،تمرین حل مسئله ،عمومیت بخشي تمرینات آرامسازي ،جمعبندي و
نتیجهگیري ،اتمام جلسه
درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي توسط سگال ،ویلیامز و تیزدل ( )6116معرفي شد و مشتمل بر  8جلسه
 41دقیقهاي بود که هفتهاي یک بار برگزار شد .با توجه به آن که در تمامي پژوهشهاي انجام گرفته در خارج از
کشور به منظور درمان اختالل اضطراب فراگیر از پروتکل استفاده شده همین درمان براي افسردگي استفاده شده
بود ،در این پژوهش نیز از پروتوکل سگال و همکاران در کتاب درمان شناختي مبتني بر حضور ذهن براي
افسردگي تالیف محمد خاني و همکاران ( )1388با مطابقت سازي براي اختالل اضطراب فراگیر استفاده شد که
خالصه جلسات به شرح زیر است:
جلسه اول :تعیین اهداف جلسه ،بیان قواعد گروه ،معرفي افراد ،تمرین خوردن کشمش ،دادن بازخورد و بحث در
مورد تمرین خوردن کشمش ،تمرین وارسي بدني و آغاز تمرین با تمرکز بر تنفس کوتاه ،دادن بازخورد و بحث در
مورد وارسي بدني ،تکلیف :تمرین وارسي بدني تا هفته آینده ،اتمام جلسه با تمرکز بر تنفس کوتاه
جلسه دوم :تمرین وارسي بدني و بازنگري آن ،بازنگري تکلیف خانگي ،تمرین افکار و احساسات (پیادهروي در
خیابان) ،ثبت وقایع خوشایند ،مراقبه نشسته  11تا  19دقیقه ،توزیع جزوات جلسه دوم بین شرکت کنندگان ،اراصه
تکالیف خانگي شامل وارسي بدني ( 6بار در  7روز) ،تنفس با ذهنآگاهي ( 6بار در  7روز) ،ثبت وقایع خوشایند (هر
روز) و ذهنآگاهي از فعالیتهاي عادي
جلسه سوم :تمرین دیدن یا شنیدن به مدت  91دقیقه ،نشستن در حالت مراقبه به مدت  31تا  91دقیقه،
بازنگري تمرین ،بازنگري تکالیف جلسه قبل ،تمرین فضاي تنفس  3دقیقهاي و بازنگري آن ،دراز کشیدن همراه با
ذهنآگاهي ،توزیع جزوات جلسه سوم ،تکلیف خانگي شامل دراز کشیدن با حالت مراقبه در روزهاي اول ،سوم و
پنجم ،تمرین یوگا در جلسات دوم ،چهارم و ششم و تهیه فهرست وقایع ناخوشایند براي هر روز ،سه بار در روز
فضاي تنفس
جلسه چهارم :تمرین پنج دقیقهاي دیدن یا شنیدن ،تمرین مراقبه -آگاهي از تنفس ،بدن ،صدا و افکار و
بازنگري تمرین ،بازنگري تکالیف خانگي ،تعریف اختالل اضطراب فراگیر و مالکهاي تشخیص آن ،فضاي تنفس
سه دقیقهاي ،توزیع جزوات جلسه چهارم ،تعیین تکالیف خانگي (مراقبه نشسته  6روز در یک هفته) ،فضاي تنفس
 3دقیقهاي به طور منظم ( 3بار در روز) ،فضاي تنفس  3دقیقهاي مقابلهاي (در موقع تجربه احساسات ناخوشایند)
جلسه پنجم :مراقبه نشسته به مدت  91دقیقه ،بازنگري تمرین ،بازنگري تکلیف خانگي ،فضاي تنفس و
بازنگري آن ،خواندن شعر ،فضاي تنفس سه دقیقهاي ،توزیع جزوات جلسه پنجم ،تعیین تکالیف خانگي شامل
مراقبه نشسته  6بار در یک هفته ،فضاي تنفس سه دقیقهاي ( 3بار در روز) ،فضاي تنفس  3دقیقهاي مقابلهاي (در
موقع تجربه احساسات ناخوشایند).
جلسه ششم :مراقبه نشسته به مدت  91دقیقه ،بازنگري تمرین ،بازنگري تکلیف خانگي (شامل مراقبه و تنفس
عمیق) ،آماده شدن براي اتمام دوره ،خلق ،افکار و تمرین نقطه نظرات یا افکار جانشین ،زمان تنفس و بازنگري
آن ،بحث در مورد تنفس به عنوان اولین گام قبل از بهدست آوردن دید وسیع نسبت به افکار ،توزیع جزوات جلسه
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ششم ،تکلیف خانگي شامل فضاي تنفس سه دقیقهاي ( 3بار در روز) ،فضاي تنفس  3دقیقهاي مقابلهاي (در موقع
تجربه احساسات ناخوشایند)
جلسه هفتم :مراقبه نشسته به مدت  91دقیقه ،بازنگري تمرین ،بازنگري تکلیف خانگي ،تمرین مشاهده ارتباط
میان فعالیت و اضطراب ،تهیه فهرستي از فعالیتهاي لذتبخش ،برنامهریزي و تهیه برنامه مناسب براي اجراي
آن ،فضاي تنفس سه دقیقهاي به عنوان اولین گام براي داشتن ذهنآگاهي ،فضاي تنفس سه دقیقهاي یا قدم زدن
همراه با ذهنآگاهي ،توزیع جزوات جلسه هفتم ،تکالیف خانگي شامل انتخاب یک الگو از بین راههاي مختلف
براي تمریني که قصد دارند ،به طور نظام مند از آن استفاده کنند ،فضاي تنفس سه دقیقهاي ( 3بار در روز) ،فضاي
تنفس  3دقیقهاي مقابلهاي (در موقع تجربه احساسات ناخوشایند)
جلسه هشتم :تمرین وارسي بدني ،بازنگري تکالیف خانگي ،بازنگري کل برنامه ،بحث در مورد نحوه تداوم
تمرینها ،وارسي و بحث در مورد برنامهها و یافتن دالیل مثبت براي ادامه تمرین ،توزیع جزوات جلسه هشتم،
اتمام دوره با آخرین مراقبه (تیله ،سنگ ،مهره)
یافتهها
میانگین سني شرکت کنندگان در گروه شناختي رفتاري  39/96و انحراف استاندارد آن  3/99و در گروه درمان
شناختي مبتني بر ذهنآگاهي نیز میانگین سني  33/73و انحراف استاندارد  3/63بوده است .عالوه بر این ،در گروه
شناختي رفتاري  9نفر ( 33/3درصد) و در گروه درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي  6نفر ( 91درصد) شاغل
بودند .جدول  1نشان دهنده میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي میانجي به تفکیک دو گروه در مرحله پیش-
آزمون ،پسآزمون و پيگیري است.
جدول -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای میانجی در دو گروه
در پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیرها

اجتناب شناختي
حل مسئله
تنظیم هیجاني
آگاهي از توجه ذهن
آگاهانه
خودشفقت ورزي

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

CBT

MBCT

CBT

MBCT

CBT

MBCT

46/93
9/16
67/13
6/13
49/66
7/99
96/96
9/76
97/91
6/86

41/91
9/16
64/16
3/13
116/91
6/31
97/86
9/86
97
9/78

94/66
6/41
33/13
3/34
74/93
8/61
97/91
9/6
91/73
11/36

66/61
6/16
31/91
3/13
78/66
3/61
71/66
8/31
76/1
6/36

94/33
6/86
36/43
3/66
83/81
7/98
98/13
9/61
93/91
11/36

66/81
91/91
31/73
6/71
78/73
6/86
71/93
7/74
79/81
9/41
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براي تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر استفاده شد .قبل از به کارگیري تحلیل پیشفرض
تحلیل یعني پیشفرض تساوي واریانسها و همساني ماتریس کواریانس مورد بررسي قرار گرفت .نتایج آزمون
لوین نشان داد که در تمام متغیرها تفاوت معناداري بین واریانسها وجود ندارد ،بنابراین ،پیشفرض تساوي
واریانسها برقرار است ( .)P= 1/47، F=1/111همچنین آزمون ام باکس به منظور بررسي ماتریس کواریانسها
نشان داد که کواریانسها در دو گروه برابرند ( .)P= 1/43، F=1/31از آنجا که پیشفرض استفاده از آزمون
اندازهگیري مکرر ،همگني ماتریس کواریانس متغیر وابسته است ،آزمون موچلي مورد استفاده قرار گرفت که نتایج
حاصل از آن نشانگر معنادار نبودن این آزمون و برقراري همگني ماتریس واریانس متغیر وابسته بود .بنابراین،
نتیجه ميشود که ميتوان از آزمون اندازهگیري مکرر استفاده نمود.
جدول -2نتایج تحلیل واریانس دو گروه در متغیرهای وابسته
مجموع
مجذوات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

میزان تاثیر

اجتناب شناختی
اثر درون گروهي
اثر بین گروهي
حل مسئله
اثر درون گروهي
اثر بین گروهي
تنظیم هیجانی
اثر درون گروهي
اثر بین گروهي
آگاهی از توجه
اثر درون گروهي
اثر بین گروهي

1717/98
6833/61

1/19
1

1637/33
6833/61

88/98
39/91

1/111
1/111

1/47
1/76

98/86
6/9

1/9
1

34/11
6/9

61/16
1/119

1/111
1/111

1/81
1/96

989/6
1/6

1/97
1

349/99
1/6

66/4
1/117

1/111
1/111

1/4
1/99

6644/76
9938/17

1/39
1

1711/17
9938/17

41/17
99/88

1/111
1/111

1/8
1/76

خودشفقت ورزی
اثر درون گروهي
اثر بین گروهي

6764/79
9166/67

1/96
1

1799/46
9166/67

167/13
36/97

1/111
1/111

1/4
1/81

منبع تغییرات

همانگونه که در جدول مشاهده ميشود ،اثرات درون آزمودني حاصل از آزمون کرویت براي متغیر اجتناب شناختي
در مورد نگراني معنادار بوده است .میزان  Fدر مورد اثرات مستقیم (زمان) و هم در ارتباط با اثرات تعاملي (زمان و
گروه) معنادار است .این بدان معنا است که اجتناب شناختي در سطح درون آزمودني بین سه مرحله سنجش (پیش-
آزمون ،پسآزمون و پيگیري) تفاوت معنادار داشته و همچنین در دو گروه  CBTو  MBCTاز تفاوت
معناداري برخوردار بوده است.
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در خصوص متغیر حل مسئله ،جدول نشان ميدهد که اثرات درون آزمودني حاصل از آزمون کرویت براي این
متغیر معنادار بوده است .میزان  Fدر مورد اثرات مستقیم (زمان) و هم در ارتباط با اثرات تعاملي (زمان و گروه)
معنادار است .بدان معنا که حل مسئله در سطح درون آزمودني بین سه مرحله سنجش (پیشآزمون ،پسآزمون و
پيگیري) تفاوت معنادار داشته و همچنین در دو گروه  CBTو  MBCTاز تفاوت معناداري برخوردار بوده است.
همچنین در مورد متغیر تنظیم هیجاني ،نتایج جدول حاکي از آن است که اثرات درون آزمودني حاصل از آزمون
کرویت براي این متغیر معنادار بوده .میزان  Fدر مورد اثرات مستقیم (زمان) و هم درارتباط با اثرات تعاملي (زمان
و گروه) معناداراست .این بدان معنا است که تنظیم هیجاني در سطح درون آزمودني بین سه مرحله سنجش (پیش-
آزمون ،پسآزمون و پيگیري) تفاوت معنادار داشته و همچنین در دو گروه  CBTو  MBCTاز تفاوت
معناداري برخوردار بوده است .اثرات درون آزمودني حاصل از آزمون کرویت براي متغیر توجه ذهن آگاهانه معنادار
بوده است .میزان  Fدر مورد اثرات مستقیم (زمان) و هم درارتباط با اثرات تعاملي (زمان و گروه) معنادار است .این
بدان معنا است که توجه ذهن آگاهانه در سطح درون آزمودني بین سه مرحله سنجش (پیشآزمون ،پسآزمون و
پيگیري) تفاوت معنادار داشته و همچنین در دو گروه  CBTو  MBCTاز تفاوت معناداري برخوردار بوده است.
نهایتا جدول  6نشان ميدهد که اثرات درون آزمودني حاصل از آزمون کرویت براي متغیر خودشفقت ورزي معنادار
بوده است .میزان  Fدر مورد اثرات مستقیم (زمان) و هم در ارتباط با اثرات تعاملي (زمان و گروه) معنادار است .این
بدان معنا است که خودشفقت ورزي در سطح درون آزمودني بین سه مرحله سنجش (پیشآزمون ،پسآزمون و
پيگیري) تفاوت معنادار داشته و همچنین در دو گروه  CBTو  MBCTاز تفاوت معناداري برخوردار بوده
است.
نتیجهگیری
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که درمان شناختي رفتاري بر متغیرهاي اجتناب شناختي ،حل
مسئله ،تنظیم هیجاني اثربخشي معناداري را در مقایسه با درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي داشته است ،این در
حالي است که درمان دوم اثربخشي م عناداري را بر توجه ذهن آگاهانه و خودشفقت ورزي در مقایسه با درمان
شناختي رفتاري کسب نموده است .در خصوص معنادار بودن درمان شناختي -رفتاري در کاهش اجتناب شناختي
بایستي بیان نمود که یافتهها در تایید یافتههاي داگاس و کوصرنر ( ،)6119بورکوک و همکاران ( ،)6119داگاس و
همکاران ( )6119ميباشد .تکنیک مواجهه با نگراني یکي از مولفههاي درمان شناختي رفتاري است .در تکنیک
مواجهه ،محرک آشکار کننده نگراني بایستي شناخته شود .این تکنیک به منظور مقابله با اجتناب شناختي به کار
گرفته ميشود و به بیمار کمک ميکند تا به جاي اجتناب نمودن از تصاویر هیجاني ،افکار نگران کننده و عالصم
جسماني ناخوشایند مربوط به آن ،قادر به تحمل و پذیرش آنها شود .عالوه بر این ،استفاده از تکنیک آرامسازي
عضالني در افراد داراي این اختالل ميتواند نوعي مواجهه محسوب شود و ميتواند در کاهش اجتناب شناختي این
افراد موثر باشد .تکنیک حل مسئله در درمان شناختي رفتاري که بر بررسي جوانب مسئله ،بارش افکار و تحلیل
مزایا و معایب تمرکز دارد ،به افراد مبتال به اختالل کمک بیشتري ميکند .عالوه بر این ،اثربخش بودن این روش
در بهبود حل مسئله را شاید بتوان به کاهش اضطراب در این افراد نسبت داد .همان گونه که داگاس و همکاران
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( )6111اشاره ميکنند ،حل مسئله در افراد داراي اختالل اضطراب فراگیر دچار مشکل ميشود .بنابراین ،کاهش
اضطراب و نگراني از طریق تکنیکها و مهارتهاي آموزش داده شده در روش شناختي رفتاري به افراد کمک
ميکند تا با اضطراب و نگراني خود مقابله موثري داشته باشند .عالوه بر این ،درمان شناختي رفتاري در بهبود
تنظیم هیجاني در این افراد اثربخش بوده است .منین ،هیمبرگ ،تورک و فرسکو ( )6119بیان کردهاند که هیجان
شدید ،درک ناقص از هیجان ،عکسالعمل منفي به حاالت هیجاني و ناتواني در مدیریت نمودن حاالت هیجاني
باعث فعال شدن نگراني بعنوان یک راهبرد اجتناب هیجاني ميشود .در درمان شناختي -رفتاري از انواع تکنیکها
استفاده ميشود .تکنیک آرامسازي عضالني به بیماران کمک مينماید تا جنبه فیزیولوژیکي اضطراب را شناسایي
کرده و آن را کاهش دهد .بنابراین ،فرد هیجانات منفي خود را شناسایي کرده و به جاي اجتناب نمودن ،با آن
مواجه ميشود .عالوه بر این ،تکنیک هاي شناختي و حل مسئله نیز به افزایش خودآگاهي کمک کرده و باعث
کاهش اجتناب در افراد ميشود که این عوامل با کمک به بیمار به شناخت صحیح و راههاي مقابله با هیجان منفي
ميتوانند باعث بهبود تنظیم هیجاني شوند.
در خصوص اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر افزایش توجه بایستي عنوان نمود که نتایج
پژوهش حاضر در تایید یافتههاي حاصل از پژوهش بیشاپ و همکاران ( ،)6119جها ،کرومپینگر و جیم ()6117
آندرسون ،الصو ،سگال و بیشاپ ( ،)6117اوانز و همکاران ( )6118ميباشد که در یافتههاي خود به این نتیجه دست
یافتهاند که درمان ذهنآگاهي باعث افزایش توجه ميشود .به نظر ميرسد که توجه ذهن آگاهانه یکي از
مکانیسمهاي اصلي تغییر در تمرینات مبتني بر ذهنآگاهي تلقي ميشود .به عنوان مثال ویلیامز و همکاران
( )6116بیان نمودهاند که به دلیل آنکه تمرینات ذهنآگاهي شامل توجه نمودن فرد به جوانب خاصي از محیط
بدون قضاوت یا اجتناب نمودن از آن است باعث بهبود حافظه مربوط به شرح حال خود ميشود .درمان شناختي
مبتني بر ذهنآگاهي با داشتن تمریناتي نظیر تمرین خوردن ذهن اگاهانه ،وارسي بدني با تمرکز بر تنفس کوتاه،
مراقبه نشسته ،ثبت وقایع خوشایند ،قدم زدن با ذهنآگاهي ،فضاي تنفس سه دقیقهاي ،تمرینات مربوط به ماندن
در زمان حال ،حضور ذهن از صداها و افکار و انجام دادن آنها در جلسه و در خارج از آن همچنین با دادن تکالیف
خانگي و داشتن برنامههایي که همگي در جهت افزایش توجه و ماندن در زمان حال بوده است ،توجه مراجعان را
افزایش داده است .این توجه دربردارنده توجه فرد به تجارب ،احساسات ،افکار و حسهاي بدني خود ميباشد.
همچنین این تمرینها باعث افزایش خودکنترلي توجه شده چراکه متمرکز نمودن مکرر توجه بر روي یک محرک
خنثي مثل تنفس ،باعث بهوجود آمدن محیط توجهي مناسبي ميشود.
در خصوص اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر افزایش خود دوست داري بایستي بیان نمود که
نتایج در راستاي نتایج حاضر از پژوهش شاپیرو و همکاران ( ،)1448اوانتز و همکاران ( ،)6118کرایج و همکاران
( )6118و کیم و همکاران ( )6114است .در تمرینات ذهنآگاهي بر توجه و آگاه بودن بر لحظه حاضر تاکید مي-
شود .همچنین بر این امر اصرار ميشود که فرد به صورت غیرقضاوتمندانه و پذیرش گرانه به تجارب خویش
اجازه رفت و آمد بدهد .پژوهشها نشان دادهاست که تمرینات ذهنآگاهي باعث افزایش کیفیت همدلي و
خودشفقت ورزي ميشود (کریستلر و جانسون .)6119،همچنین ذهنآگاهي ویژگيهایي را پرورش ميدهد که جزء
پیش شرطها براي خودشفقت ورزي است (بدو و مورفي .)6119،آگاهي ذهن آگاهانه از تجارب دروني آزارنده یک
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گام اصلي براي ایجاد خودشفقت ورزي و توجه به خود ميباشد .عالوه بر پرورش دادن آگاهي و بازشناسي شرایط
فرد ،داشتن این دیدگاه پذیرشي و غیرقضاوتمندانه که در تمرینات ذهنآگاهي کسب ميشود ،پیشنیاز اصلي
براي بهوجود آمدن خودشفقت ورزي است.
در این پژوهش ،محدود بودن حجم نمونه به  31نفر ،انجام پژوهش بر روي زنان و مادران مبتال به این
اختالل از جمله محدودیتهاي پژوهش است که تعمیم نتایج را با مشکل مواجه ميسازد .از این رو ،پیشنهاد مي-
شود در آینده ،پژوهش با تعداد بیشتري از افراد و گروههاي وسیعتري انجام گیرد.
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دهقاني ،مرضیه؛ جوادي پور ،محمد؛ اسالم دوست ،سعید .)1343( .بررسي رابطه بین باورهاي فراشناختي و خودکارامدي
معلمان با صالحیت هاي حرفه اي آنان ،پژوهش هاي کاربردي روانشناسي.83-91 ، 9)9( ،
شکوهي یکتا ،محسن؛ اکبري زردخانه ،سعید؛ شهابي ،روح اهلل ( .)1343آموزش حل مساله به مادران و اثربخشي آن بر حل
مشکالت خانوادگي و روش فرزندپروري آنان ،پژوهش هاي کاربردي روانشناسي.16-1 ، 9)9( ،
فرست ،مایکل؛ اسپیتزر ،گیبون؛ میریام ،ویلیامز ( .)1389مصاحبه بالیني ساختاریافته براي اختاللهاي محور Iدر.DSM-IV
)(SCID-Iترجمه  :وندادشریفي .تهران :مهرکاویان.
مدني ،یاسر؛ حجتي ،سمیرا ( .)1349تاثیر درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي در رضایت زناشویي و کیفیت زندگي زوجین،
فصلنامه پژوهش هاي کاربردي روانشناسي.61-94 ، 6)6( ،
معین الغربایي ،فاطمه؛ کرملو ،سمیرا؛ نوفرستي ،اعظم ( .)1343شیوه هاي حل مساله در مبتالیان به اختالل اضطراب منتشر،
وسواس اجبار و افسرده خویي با افراد سالم ،فصلنامه پژوهش هاي کاربردي روانشناسي.193-131 ، 9)9( ،
مومني ،فرشته؛ شهیدي ،شهریار؛ موتابي ،فرشته؛ حیدري ،محمود .)1346( .ویژگي هاي روانسنجي نسخه فارسي مقیاس خود
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