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چکیده
مقدمه :اختالل افسردگی بیماری مزمن و ناتوانکنندهای است که تعداد زیادی از افراد را در سراسر جهان تحت تأثیر خود
قرار داده است .پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی ذهنآگاهی ،معنادرمانی و درمان فعالساز رفتاری بر افکار خودآیند منفی
و توجه دانشجویان دختر افسرده سال  1398بود.
روش پژوهش :این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود .جامعه آماری
مراجعان دانشجوی دختر مقطع کارشناسی بود که در سال  1398مراجعه کرده بودند که از میان آنها  60نفر به روش نمونه-
گیری در دسترس انتخاب شدند و با همگنسازی سن در چهار گروه قرار گرفتند .شرکتکنندهها در هر سه مرحله پیش
آزمون ،پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه افسردگی بک؛ پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال و آزمون توجه d2
بریکنکامپ پاسخ دادند .گروههای آزمایش  8جلسه درمان ذهن آگاهی 10 ،جلسه معنادرمانی و  10جلسه فعالساز رفتاری را
دریافت کردند .جهت تحلیل دادهها از روش تحلیل آمیخته ،نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها :در پژوهش حاضر مداخالت بر افکار خودآیند منفی ( )P=0/001اثر کاهنده داشتند .اثر زمان موجب کاهش افکار
خودآیند منفی ( )P=0/001نسبت به مرحله پیش آزمون شد .اثر متقابل زمان*گروهها موجب کاهش افکار خودآیند منفی
( )P=0/001نسبت به گروه گواه شد .مداخالت بر توجه ( )P=0/001اثر افزاینده داشتند .اثر زمان موجب افزایش توجه
( )P=0/001نسبت به مرحله پیش آزمون شد .اثر متقابل زمان*گروهها موجب افزایش توجه ( )P=0/001نسبت به گروه گواه
شد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد هر سه رویکرد درمان ذهن آگاهی ،معنادرمانی و درمان فعالساز رفتاری هر یک
با هدف قرار دادن یک بعد از افسردگی بر افکار خودآیند منفی و توجه در دختران افسرده با اثر کاهنده اثربخش هستند.
کلیدواژهها :افسرده" افکار خودآیند منفی" توجه" ذهن آگاهی" فعالساز رفتاری" معنادرمانی
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مقدمه:
اختالل افسردگی 1بیماری مزمن و ناتوانکننده ای است که تعداد زیادی از افراد را در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار داده
است ( .)1اختالل افسردگی با توجه به اینکه هزینههای زیادی که بر دوش سیستم بهداشت عمومی گذاشته توجه بسیاری از
متخصصان سالمت روان را متوجه خود ساخته است ( .)2فقدان لذت ،اختالل خواب ،کاهش اشتها و انرژی ،خلق افسرده،
کا هش قدرت تمرکز و میل به خودکشی در این اختالل شایع است در این میان میتوان گفت تغییرات خلق ،شناخت و افکار
خودکشی از ویژگیهای مهم اختالل افسردگی است ( .)3بعید به نظر میرسد که فقط یک عامل بتواند وقوع افسردگی را
تبیین کند ،بلکه افسردگی از تعامل چندین عامل مختلف حاصل میشود .بر اساس گزارشهای موجود ،میتوان گفت که
شروع و ادامه افسردگی به عواملی مختلفی همچون زیستشناسی ،سابقه بیماری ،محیطی و روانی اجتماعی مربوط میشود
( .)4در میزان شیوع افسردگی در بین دو جنس تفاوت های جنسیتی وجود دارد و شیوع آن در زنان و دختران جوان بیشتر از
مردان و پسران و بیشتر از افراد در هر سن دیگری گزارش شده است ( )5که این تفاوتهای جنسیتی لزوم بررسیهای هرچه
بیشتر را در زنان و دختران برجسته مینماید.
افسردگی شدید منجر به نقص در کارآیی پردازش کارکردهای اجرایی 2و تواناییهای شناختی 3میشود ( )6و تکالیف درگیر در
حافظه فعال را تخریب کرده ،اثرات کاهشی بر ظرفیت حافظه فعال داشته و از کارایی آن میکاهد ( .)7همچنین بدتر شدن
عملکرد شناختی افسردگی را در پی خواهد داشت ( ،)8همچنانکه سوءگیریهای شناختی و توجهی نقش مهمی را در شروع و
تداوم افسردگی ایفا میکنند ( .)9پژوهشها نشان داده افراد افسرده مشکالتی را در حفظ توجه خود دارند که موجب
سوءگیری توجه و گوش به زنگی نسبت به یک سری از محرکات میشود ()10؛ براین اساس دی رات و کاستر ( )11مدلی را
پیشنهاد کردند که کنترل توجهی رابط بین آسیب پذیری شناختی و بیولوژیکی است که به دلیل کاهش کنترل مهاری و توجه
پایدار به موارد منفی منجر به ناتوانی در متوقف ساختن پردازش منفی مانند نشخوارگری و عاطفه منفی در افراد مضطرب و
افسرده پایدار میشود (.)13 ,12
اخیراً بسیاری از روانشناسان بالینی و اجتماعی ،با مطالعههای تجربی و عینی ،به اثبات نقش «محتوا و مضمون» انواع افکار در
تجارب ذهنی خودآگاه و ارتباط این دو و نیز نقش شیوه تفکر و تجزیه و تحلیل و برداشت فرد از محیط پیرامون در رفتار و
هیجان پرداخته اند .در فرآیند خودآگاه ذهن افراد سالم ،افکار منفی و ناخواسته گاهی با شدت معینی بهوقوع میپیوندند و
باعث ایجاد خلق منفی میشوند ( .)14افکار خودآیند منفی عاملی مهم در ایجاد برخی از اختاللهای روانپزشکی ،همچون
افسردگی است افکار خودآیند منفی بر هیجان ها و عواطف فرد تأثیرگذارند و به ایجاد رفتارها و عواطف نامناسب منجر
میشوند .درواقع تعامل بین باور ناکارآمد و رخدادهای منفی زندگی ،تفکرات خودآیند منفی درباره خود ،جهان و آینده را
ممکن میکند .بک معتقد است افکار خودآیند منفی در اثر رخدادهای استرسزای زندگی به وجود میآیند و پیامدهای
سوگیری پردازش اطالعات محسوب میشوند .عالوه براین ،در بررسیهای علمی ،متخصصان و روانشناسان پیرو رویداد عامل
افسردگی ،به دنبال مطالعه پیامدهای افسردگی هستند .از پیامدهای مهم افسردگی ،بروز افکار خودآیند منفی افراد است (.)15
بیماران افسرده نسبت به دیگر ذهن آگاهی ضعیفتری از خود نشان میدهند و از این جهت درمانهای مبتنی بر ذهن

آگاهی4

میتوانند موجب تسهیل روند درمان بیماران افسرده و همچنین بهبود نشانههای آنها شوند ( .)16ذهن آگاهی ،آگاهی از
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لحظه حاضر و بدون قضاوت است .این آگاهی به محیط اطراف ،افکار و احساسات شخص منتهی میشود ،بدون اینکه هیچ چیز
را تثبیت کند یا اینکه آن را خوب یا بد تلقی کند .بنابراین ،ذهن آگاهی تنظیم ارزیابیهای شناختی و مشاهده عینی تجربیات
را نیز به همراه دارد ( .)17عالوه بر این ،ذهن آگاهی امکان مقابله سازگارتر و مدیریت محرکهای نامطلوب را فراهم میآورد.
افرادی که از ذهن آگاهی باالتری برخوردارند ،خودتنظیمی هیجانی و رفتاری بهتری را گزارش میکنند و نسبت به خود
شفقت بیشتری نشان میدهند ( .)18ذهن آگاهی مثبت با افزایش خودشفقتورزی میتواند راهبرد تنظیم هیجان در نظر
گرفته شود که طی آن از تجربه هیجانهای دردآور و ناگوار ممانعت به عمل نمیآید ()19؛ بلکه تالش میشود بسیار مهربانانه
با احساسات و هیجانها به همان صورتی که هستند برخورد شود و مورد پذیرش قرار گیرند؛ در چنین شرایطی است که
احساسات منفی جای خود را به احساسات مثبت میدهند و فرد قادر خواهد بود از راهبردهای مقابلهای سازنده و جدید
استفاده کند ( )20و بدین ترتیب در این فرایند فرد با تمرین توجه ( )21و با به چالش کشیدن محتوای افکار و هیجانهای
خود بر مشکالتش فائق میآید ( .)22در این راستا ،نجاتی و همکاران ( )23نشان دادند ذهنآگاهی ،نه با کارکردهای توجه
انتخابی ،بلکه با کارکردهای توجه پایدار مرتبط است .این یافته با ماهیت ذهنآگاهی به عنوان نظارت مستمر و پایدار بر وقایع
جاری ،قابل توجیه است .امیرخانی و حقایق ()24؛ ریتوو و همکاران ( )25و فریون و همکاران ( )26نیز به اثربخشی ذهن
آگاهی در کاهش افکار خودآیند منفی اشاره داشتهاند.
رویکرد معنادرمانی 1که برای درمان بیماران افسرده به کار میرود؛ پذیرش زندگی و جستجوی معنای آن در مصیبتبارترین
شرایط است .قصد و اراده فرد برای جستجوی معنا در زندگی محرک انگیزشی او در زندگی است که برای وی آزادی عمل را
در انجام کارها و رفتارها و تجاربشان برای درک معنای آنها پدید میآورد؛ بدین ترتیب افراد قادر خواهند بود جایگاه
خویشتن را در موقعیتهای دردآور و غیرقابل تغییر بیابند ( .)27بدین ترتیب ،وظایف ،سرنوشت و مسئولیت اعمال هر فرد به
خودش وابسته است ( .)28معنادرمانی حدود اختیارها و آزادیهای بیمار را برایش ترسیم میکند ( .)29در این میان تنها
فرصت موجود ،بستگی به چگونگی برخورد او با مشکالت و تحمل آنها دارد ( .)30مداخالتی که به بررسی معنادرمانی
پرداخته اند اغلب اثربخشی آن را در جمعیت سالمندان مورد بررسی قرار دادهاند .در این راستا ،اصغری و همکاران ( )31به
اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی سالمندان اشاره داشتهاند.
درمان فعالسازی رفتار 2یکی از روشهای جدید روان درمانی است که برای درمان اختالل افسردگی مورد استفاده روان
درمانگران قرار میگیرد ( .)32این نوع درمان بر اساس این فرضیه ساخته شده است که روبرو شدن اشخاص مستعد به ابتال به
اختالل افسردگی و پاسخ نامناسب آنان به این مشکالت ( )33میتواند توانایی آنان را برای بدست آوردن پاداشها در محیط
زندگیشان را کاهش داده و در نتیجه عالیم اختالل افسردگی را در آنان ظاهر سازد ( .)34اهداف درمان فعالسازی رفتار
افزایش دادن سیستماتیک فعالیتها به شیوهای است که به مراجعان کمک کند تا به منابع بزرگتر پاداشها در زندگیشان
دست یافته و بتوانند مشکالت زندگیشان را حل نمایند ( .)35فرایند درمان فعالسازی رفتار به صورت مستقیمی بر روی
افزایش میزان انجام برخی از فعالیتها ( )36و جلوگیری از انجام برخی دیگر از فعالیتها (مانند اجتناب از انجام برخی از
رفتارها و یا کاهش دادن میزان نشخوار فکری) متمرکز میشود ( .)37در این راستا ،انصارحسین و همکاران ( )38چنین نشان
دادند که درمان فعال سازی رفتاری منجر به افزایش فعالیت نیم کره چپ و کاهش انعطاف ناپذیری شناختی و توجه انتخابی و
کاهش عالیم افسردگی در گروه آزمایش شد .به نظر میرسد درمان فعال سازی رفتاری در بهبود انعطاف ناپذیری شناختی و
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توجه انتخابی مؤثر است و منجر به افزایش فعالیت نیمکره چپ میشود .فرناندز و مایرال ( )39در مقایسه درمان فعالساز
رفتاری و بازسازی شناختی در کاهش افکار خودآیند منفی چنین نتیجه گرفتند که هر دو درمان در کاهش این افکار مؤثر
هستند.
توانایی های شناختی برای سازگاری و عملکرد موفقیت آمیز در شرایط واقعی زندگی بسیار ضروری هستند و به افراد اجازه
میدهند تا در مواجهه با چالش ها تاب آورانه برخورد کنند و در شرایط غیر منتظره تصمیمگیری و برنامهریزی مناسب از خود
نشان دادند و بدین ترتیب عوامل فشارزا را برطرف و رفتارهای خود را مهار کنند ( .)40عالوه براین ،افسردگی اختاللی
چندعلیتی است که تاکنون بسیاری در تبیین سببشناسی آن کوشیدهاند و از اینرو همانطور که پیشتر نیز ذکر شد درمان-
های روانشناختی متفاوتی متناسب با رویکرد نظریهپرداز برای آن ارائه شده است .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت
اثربخشی ذهنآگاهی ،معنادرمانی و درمان فعالساز رفتاری بر افکار خودآیند منفی و توجه دانشجویان دختر افسرده بود.
روش پژوهش:
طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون -پیگیری همراه با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی بود که بر اساس فراخوان به مرکز مشاوره امیدمهر ،در سال  1398مراجعه کرده
بودند 60 .نفر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند که با همگنسازی سن در چهار گروه یعنی در سه گروه
آزمایشی درمان ذهن آگاهی ،معنادرمانی و درمان فعالساز رفتاری و یک گروه گواه هر گروه  15نفر قرار گرفتند .مالکهای
ورود به پژوهش شامل نمره باالتر از خط برش در پرسشنامه افسردگی ،عدم ابتالء به بیماریهای جسمانی مزمن و روانی و
سوءمصرف مواد و الکل و استفاده از دارو و دریافت درمانهای روانشناختی به طور همزمان و مالکهای خروج از پژوهش
شامل غیبت در یک سوم جل سات و درگیری با بحران یا بیماری خاص و یا حذف هر کدام از شرایط ورود به آموزش در طول
اجرای جلسات بود.
پرسشنامه افسردگی بک .1پرسشنامه افسردگی بک ( )41شامل  21گویه است که از پاسخدهندگان خواسته میشود ،شدت
نشانهها را روی یک مقیاس از  0تا  3درجهبندی کنند و نمره باالتر در این ابزار حاکی از افسردگی بیشتر است .بک و همکاران
برای این ابزار ضریب اِسپیرمن-براون را  0/93و همبستگی این ابزار را با درجهبندیهای بالینی برابر با  0/66گزارش کردند
( .)41طاهری تنجانی و همکاران ( )42برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/93و همبستگی آن را با پرسشنامه سالمت
عمومی ( )r=0/8بهعنوان شاخصی از روایی همگرا گزارش کردند.
پرسشنامه افکار خودآیند .2پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال ( )43شامل  30گویه است که خرده مقیاسهای
«میزان اعتقاد به افکار خودآیند منفی» در یک طیف لیکرت از «اصالً= « ،»1تاحدی= « ،»2نسبتاً زیاد= « ،»3بسیار زیاد= ،»4
و «صد در صد=  »5و «فراوانی افکار خودآیند منفی» را در یک طیف لیکرت از «اصالً= « ،»1گاهی= « ،»2بسیاری از مواقع=
« ،»3اغلب اوقات=  ،»4و «همیشه=  »5مورد ارزیابی قرار میدهد .هولون و کندال ( )43برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ
 0/97به عنوان شاخصی از ثبات درونی برای این مقیاس گزارش کردهاند .کاویانی و همکاران ( )44پایایی این مقیاس را با
روش بازآزمایی  0/88درصد گزارش کرده اند .در این پژوهش پایایی دو خرده مقیاس این ابزار به وسیله روش آلفای کرونباخ

. Beck Depression Inventory
. Automatic Thoughts Questionnaire

1
2
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 0/92برای فراوانی افکار خودآیند منفی و  0/95برای میزان اعتقاد به افکار خودآیند منفی به دست آمده است .کاویانی و
همکاران ( )44روایی همگرا و محتوایی این مقیاس را تأیید کردهاند.
آزمون توجه  .1 d2آزمون توجه  d2ساخته بریکنکامپ 2در سال  1981میزان توجه را هدف سنجش خود قرار میدهد؛
قابلیت اجرا هم به صورت فردی و هم گروهی را دارد .این آزمون آزمودنیها را در مقابل تکلیف گزینش محرکهای آماج
دیداری ،از میان تعداد زیادی محرک دیداری مختلف قرار میدهد .مهمترین نمراتی که از آزمون  d2در این پژوهش استفاده
شده است بدین شرح است :نمره خطا ) :(F1خطای حذف که شامل تمام محرکهای آماج قبل از آخرین محرک دیداری که
آزمودنی از چشم انداخته یا عالمت نزده است .نمره خطا ) :(F2خطای ارتکاب یا خطای اعالم کاذب شامل تمام عالیم غیر
آماجی میباشد که نباید عالمت زده شود ،اما آزمودنی به اشتباه آنها را عالمت زده است .نمره توجه ) :(KLاین نمره مساوی
است با مجموع محرکهای دیداری آماج که آزمودنی آنها را به طور صحیح عالمت زده است ،منهای خطای حذف یا نوع اول
و خطای ارتکاب یا نوع دوم .نمره توجه بین نمره صفر تا  308است ( .)45برای این ابزار ضرایب پایایی باالتر از  0/90و روایی
سازه ،روایی همزمان و روایی پیشبین مناسبی گزارش شده است (.)46
پروتکل درمان مبتنی بر ذهن آگاهی :از آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اساس پروتکل مداخلهای
لوینسون و همکاران به مدت  8جلسه (هفتهای یک جلسه  90دقیقهای) استفاده شد ( .)47برای بررسی روایی محتوایی
جلسات از شاخص  CVRو نظر  5نفر استاد روانشناس استفاده شد که مقدار آن  9به دست آمد و حاکی از روایی محتوایی
مطلوب جلسات بود.
جدول  .1پروتکل درمان مبتنی بر ذهن آگاهی
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

فعالیت

هدف
هدایت

برقراری ارتباط با اعضای گروه ،معرفی ذهن آگاهی و ساختار جلسهها و قوانین گروه ،تعیین اهداف،

خودکار

تمرین خوردن کشمش بهطور آگاهانه

آگاهی
تنفس
موانع

به

مرور جلسه قبل و تمرین خانگی ،توضیح نحوه صحیح تنفس و مراقبه فضای تنفسی سه دقیقهای
مرور بر جلسه قبل و تمرین خانگی ،رفع موانع تمرین ،مراقبه وارسی بدن ،مراقبه فضای تنفسی سه
دقیقهای و تمرین ذهن نوآموز

رویدادهای

مرور جلسه قبل و تمرین خانگی ،مراقبه دیدن و شنیدن ،جدول رویدادهای خوشایند ،فضای

خوشایند

تنفسی سه دقیقهای و مراقبه نشسته

رویدادهای
ناخوشایند
شناختهای
منفی

مرور جلسه قبل و تمرین خانگی ،جدول رویدادهای ناخوشایند ،مراقبه راه رفتن و مراقبه نشسته
مرور جلسه قبل و تمرین خانگی ،مراقبه راه رفتن و معرفی الگوهای شناخت منفی

پذیرش؛ افکار مرور جلسه قبل و تمرین خانگی ،مراقبه نشسته ،بازگویی داستان پادشاه و سه پسرش ،قرائت شعر
واقعیت

مهمانخانه و مراقبه رهایی از افسردگی؛ مراقبه نشسته و فضای تنفسی سه دقیقهای ،استعاره سینما
. d2 Test of attention
. Brickenkamp

1
2
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و قطار افکار

نیستند
مراقبت از خود
هشتم

بهترین

به

نحو؛ برنامهای
برای آینده

مرور جلسه قبل و تمرین خانگی ،مراقبه نشسته و فضای تنفسی سه دقیقهای ،تهیه فهرست از
نشانههای هشداردهنده و تهیه فهرست از فعالیتها و مهارتهای لذتبخش؛ مراقبه نشسته و
فضای تنفسی سه دقیقهای ،مرور جلسات و تمرینها و برنامهریزی برای آینده

پروتکل معنادرمانی :از آموزش معنادرمانی «فرانکل» بر اساس پروتکل مداخلهای هاتزل به مدت  10جلسه به صورت گروهی
(هفتهای یکبار و هر جلسه  90دقیقه) استفاده شد ()48؛ برای بررسی روایی محتوایی جلسات از شاخص  CVRو نظر  5نفر
استاد روانشناس استفاده شد که مقدار آن  8/4به دست آمد و حاکی از روایی محتوایی مطلوب جلسات بود.
جدول  .2پروتکل معنادرمانی
جلسه
اول

هدف
شناسایی
مشکالت اولیه

فعالیت
مقدمه ،آشنایی اعضا باهم ،شناختن قوانین گروه

مروری بر
دوم

مشکالت

مروری بر انتظارات (اهداف) بیمار و درمانگر از درمان مشخص میگردد.

جاری
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

مرور تکلیف
بررسی فرم
نگاره فعالیت
تمرکز بر
راهاندازها
شناسایی افکار
منفی
مسئله گشایی
بررسی مسائل
ثانویه
مرور تکلیف
هفته گذشته

تجربه افراد در خصوص نحوه اجرا ،مشکالت و موانع اجرای آنها مرور خواهد شد.
بررسی فرم نگاره فعالیت و حوزههای زندگی
تمرکز بر راهاندازهای ادامهدهنده سیکل معیوب اضطراب و موانع فعالیت
شناسایی افکار منفی و نشخوار فکری.
آموزش چگونگی مسئله گشایی و پرهیز از اجتناب ارائه میشود.
مشکالت و موفقیتهایی که افراد گروه در جهت شناسایی مسائل ثانویه ،مورد بررسی قرار گرفت.
در این قسمت افراد را از خطر عود بیماری آگاه میسازیم

یادآوری
دهم

مهارتهای

مهارتهای الزم برای پیشگیری از عود بیماری یادآوری میشود و تعمیم دادن فعالسازی رفتاری

الزم برای

کوتاهمدت به سایر بافتارهای زندگی آموزش داده میشود.

پیشگیری
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پروتکل درمان مبتنی بر فعالسازی رفتاری :درمان فعالسازی رفتاری شیوه مداخلهای کوتاه مدت است که شامل جلسات
درمانی مبتنی بر راهنمای عملی نسخه تجدید نظر شده که براساس پروتکل مداخلهای لیجوز و همکاران در  10جلسه
(هفتهای یک جلسه  90دقیقهای) اجرا شد ()49؛ برای بررسی روایی محتوایی جلسات از شاخص  CVRو نظر  5نفر استاد
روانشناس استفاده شد که مقدار آن  8به دست آمد و حاکی از روایی محتوایی مطلوب جلسات بود.
جدول  .3پروتکل درمان مبتنی بر فعالسازی رفتاری
جلسه

فعالیت

هدف
ارائه منشور
گروه و قرارداد

اول

تعیین هدف گروه و قوانین گروه ،آشنایی اعضای گروه با یکدیگر

درمانی
دوم

بیان مشکل

بحث در مورد حوزههای مختلف زندگی

سوم

معنایابی

گرفتن معنا از بافت تاریخی زندگی و مسئولیتپذیری.

چهارم

تغییر نگرشها

تغییر نگرشها و گرفتن معنا از طریق راههای کشف معنا.

پنجم

خلق ارزشها

گرفتن معنا از خلق ارزشها و مسئولیت.

ششم

تجربه ارزشها

گرفتن معنا از میان تجربه ارزشها و گرفتن معنا از آرزوها و امیدها.

هفتم

معنای مفاهیم

معنای مرگ ،زندگی ،آزادی و مسئولیت.

هشتم
نهم
دهم

مسئولیت-
پذیری

خود حمایتی ،عالقه اجتماعی و غلبه بر یاس و افزایش امید به زندگی.

حمایت

حمایت عاطفی اعضا از یکدیگر ،تکمیل جمالت ناتمام مانند برای تعامل اعضا ،و تشویق اعضا برای

عاطفی

درخواست حمایت عاطفی از یکدیگر.

مرور تکالیف

خالصه و جمعبندی جلسات و اختتام ،صحبت در مورد آموختههای خود در گروه.

بعد از همچنین توضیح روند مداخله و چگونگی پاسخگویی به پرسشنامهها در مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری؛
گروههای آزمایشی معنادرمانی و فعال سازی رفتاری با توجه به پروتکل درمانی خود به مدت  10جلسه  90دقیقهای و گروه
آزمایشی ذهنآگاهی  8جلسه  90دقیقهای در معرض درمانهای ذکر شده ،قرار گرفت .گروه گواه ،هیچ درمان یا مداخلهای
دریافت نکرد .پس از اتمام درمان از هر چهار گروه ،مجدداً تستهای انجام شده در پیشآزمون ،در پسآزمون تکرار شد .با
توجه به اشاره پروتکلهای درمانی ،پس از دو ماه مطالعات پیگیری برای آخرین بار ،این آزمونها تکرار شد .در پژوهش حاضر
جهت تحلیل دادهها از روش آماری تحلیل آمیخته ،آزمونهای آماری شاپیرو -ویلک ،لون ،ام باکس و روش گرینهوس -گیسر
و نرم افزار  SPSSو سطح معناداری  0/05استفاده شده است.
یافتهها:
در جدول  4یافتههای توزیع سن در دختران در گروههای مختلف مطالعه مقایسه و گزارش شده است.
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جدول  .4مقایسه توزیع سن در گروههای مختلف مطالعه
طبقه

Table4. Comparison of age distribution in different study groups
گواه
درمان فعال ساز
معنادرمانی
ذهن آگاهی

سنی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

18-25

5

33/33

6

60

6

60

5

33/33

26-30

5

33/33

4

40

4

40

5

33/33

31-35

5

33/33

5

33/33

5

33/33

5

33/33

کل

15

100

15

100

15

100

15

100

در ادامه پیش فرضهای تحلیل آمیخته مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بررسی پیش فرض نرمال بودن که به وسیله آزمون
شاپیرو -ویلک مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که متغیر افکار خودآیند منفی و توجه در هر دو گروه و هر سه مرحله پیش
آزمون -پس آزمون و پیگیری دارای توزیع نرمال بود .آماره آزمون ام .باکس و لون نیز نشان برای هیچیک از متغیرهای
پژوهش معنادار نبود؛ بنابراین شرط همگنی ماتریسهای واریانس -کوواریانس مفروضه همگنی واریانس برای متغیر افکار
خودآیند منفی و توجه در سه مرحله برقرار بود .بررسی نتایج آزمون کرویت موخلی نشان داد فرض برابری واریانسهای درون
آزمودنیها برای متغیر افکار خودآیند منفی و توجه برقرار نبود .با توجه به اینکه برای آزمون گرینهوس-گیسر مقدار اِپسیلون
کوچکتر از  0/75بهدستآمده بود از این آزمون برای بررسی متغیر افکار خودآیند منفی و توجه استفاده شد.
جدول  .5نتایج تحلیل طرح آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای افکار خودآیند منفی و توجه
Table5. Results of mixed design analysis in explaining the effect of independent variables on
the variables of negative spontaneous thoughts and attention
مقدار
میانگین
درجه
مجموع
2
متغیر
F
احتمال
مجذورات
آزادی
مجذورات
افکار

اثر گروه

22525/26

3

7508/42

307/87

0/001

0/943

خودآیند

اثر زمان

31405/87

1/24

25178/34

5883/34

0/001

0/991

منفی

اثر متقابل

10909/18

3/74

2915/32

681/21

0/001

0/973

اثر گروه

30531/39

3

10177/13

426/07

0/001

0/958

اثر زمان

46195/21

1/30

53303/62

4987/65

0/001

0/989

اثر متقابل

15808/12

3/92

4026/99

568/93

0/001

0/968

توجه

جدول  5نشان داد مداخالت بر افکار خودآیند منفی ( )P=0/001اثر کاهنده داشتند .اثر زمان موجب کاهش افکار
خودآیند منفی ( )P=0/001نسبت به مرحله پیش آزمون شد .اثر متقابل زمان*گروهها موجب کاهش افکار خودآیند
منفی ( )P=0/001نسبت به گروه گواه شد .مداخالت بر توجه ( )P=0/001اثر افزاینده داشتند .اثر زمان موجب افزایش
توجه ( )P=0/001نسبت به مرحله پیش آزمون شد .اثر متقابل زمان*گروهها موجب افزایش توجه ( )P=0/001نسبت به
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گروه گواه شد .در ادامه تحلیل برای متغیر افکار خودآیند منفی شش بار تکرار و در هر بار تنها دو گروه مورد مقایسه
قرار گرفت که نتیجه آن در جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6مقایسه معناداری اثر متقابل گروه*زمان به صورت دو گروهی بر متغیرهای افکار خودآیند منفی و توجه
Table 6. Significant comparison of group interaction * time in two groups on the
variables of negative spontaneous thoughts and attention
مقدار
میانگین
درجه
مجموع
2
گروههای مورد مقایسه
F
احتمال
مجذورات
آزادی
مجذورات
گروه اول -گروه دوم

79/02

1/11

71/08

12/21

0/001

0/304

گروه اول -گروه سوم

179/28

1/19

150/06

24/21

0/001

0/464

10295/67

2/47

4154/03

1109/90

گروه اول – گروه
افکار
خودآیند
منفی

چهارم
گروه دوم -گروه سوم
گروه دوم -گروه

42/27

2/35

17/97

3/25

6123/40

1/27

4801/57

1750/43

چهارم
گروه سوم -گروه

6174/15

1/46

4223/99

1467/26

چهارم

0/001
0/001

0/986
0/981

گروه اول -گروه دوم

196/15

1/65

118/79

22/70

0/001

گروه اول -گروه سوم

311/62

1/34

232/42

23/20

0/001

0/453

12540/02

1/41

8889/43

3162/61

چهارم
گروه دوم -گروه سوم
گروه دوم -گروه

13/95

1/07

12/99

0/959

9636/06

1/21

7965/82

1892/37

چهارم
گروه سوم -گروه
چهارم
گروه اول :ذهن آگاهی
گروه دوم :معنادرمانی
گروه سوم :درمان فعالساز رفتاری
گروه چهارم :گواه

0/039

0/188

0/448

گروه اول – گروه
توجه

0/001

0/981

8918/42

1/06

8386/12

902/44

0/001
0/342
0/001
0/001

0/991
0/033
0/985
0/970

بخشی درمان ذهن آگاهی ،معنادرمانی و درمان فعالساز رفتاری بر افکار خودآیند منفی و توجه دانشجویان دختر افسرده

شکل  .1اثربخشی درمان ذهن آگاهی ،معنادرمانی و درمان فعالساز رفتاری بر میانگینهای افکار خودآیند منفی
و توجه در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
بحث و نتیجهگیری:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد درمان ذهن آگاهی بر افکار خودآیند منفی و توجه دانشجویان دختر افسرده اثربخش بود .نتایج
به دست آمده با نتایج حاصل از پژوهشهای نجاتی و همکاران ()23؛ امیرخانی و حقایق ()24؛ ریتوو و همکاران ( )25و فریون
و همکاران ( )26همسو بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد معنادرمانی بر افکار خودآیند منفی و توجه دانشجویان دختر افسرده
اثربخش بود .نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از پژوهشهای اصغری و همکاران ( )31همسو بود .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد درمان فعالسازی رفتاری در بر افکار خودآیند منفی و توجه دانشجویان دختر افسرده اثربخش بود .نتایج به دست آمده با
نتایج حاصل از پژوهش انصارحسین و همکاران ( )38و فرناندز و مایرال ( )39همسو بود.
کارکردهای اجرایی یا تواناییهای شناختی عبارتنـد از فرایندهای عصبی درگیر در اکتساب ،پردازش ،نگهداری و کاربست
اطالعات .فرایندهای شناختی انسان بـه دلیل ضرورت حل مشکالت بومشناختی و هدایت محیطهای اجتماعی پیچیده تحول
یافتهانـد .تواناییهای شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گستره وسیعی از تواناییها (برنامهریزی ،توجه ،بازداری
پاسخ ،حل مسئله ،انجام همزمان تکالیف و انعطافپذیری شناختی) را در برمیگیرد .کارکردهای اجرایی مهارتهایی مربوط به
قشر پیشانی هستند که به شخص کمک میکند تا به جنبههای مهم تکلیف توجه کند و برای اتمام آن برنامهریزی نماید .یکی
از کارکردهای اجرایی« ،توجه» است .توجه ،عبارت از هدایت منابع به زیرمجموعهای از اطالعات موجود است که برای ادراک
الزم بوده و بدون آن هچ آگاه از اطالعات حسی وجود نخواهد داشت .توجه یک فرآیند شناختی است که شامل تالش متمرکز
ذهن روی یک محرک ،رویداد یا امر ذهنی خاص است .توجه انتخابی توانایی حفظ یک مجموعه رفتاری یا شناختی در مواجهه
با محرکهای خودآیند منفی یا رقیب است .نقایص شناختی مربوط به قطعه پیشانی عالوه بر مشکالت توجه موجب بروز
نشخوار فکری و افکار خودآیند منفی می شود و در این حالت فرد به طور مکرر و منفعالنه بر عالئم پریشانی و علل و عواقب آن
تمرکز مینماید .این افکار به طور غیرارادی وارد آگاهی می شوند و توجه فرد را از موضوعات مورد نظر و اهداف فعلی منحرف و
بر احساس افسردگی و علل و عواقب آن متمرکز میکند (.)38
در تبیین اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر افکار خودآیند منفی و توجه دختران افسرده میتوان گفت جلب توجه در خودآگاهی
تحت تأثیر سوگیری های تفکّر خود محور بوده ،با قضاوت درباره خود همراه است ،اما ذهنآگاهی ،نوعی توجه بدون سوگیری و
قضاوت پیرامون جنبههای خود است .بسیاری از تمریناتی که برای بهبود ذهنآگاهی استفاده میشوند ،تمرینات توجه پایدار را
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شامل میشوند .خود تنظیمی توجه به سمت تکلیف (چنانکه در تعریف ذهنآگاهی آمده است) به نوعی اشاره به ظرفیت
توجهی پایدار فرد ذهنآگاه دارد .پژوهشهای عصبشناختی صورت گرفته در زمینه مبانی عصبشناختی تمرینهای مبتنی بر
مراقبه و ذهنآگاهی ،حاکی از تنظیم حاالت هیجانی همراه با افزایش فعالیت در قشر پیشپیشانی و کاهش فعالیت در نواحی
آمیگدال و اینسوال است .از دیگرسو ،بررسیهای عصبشناختی متعدّد بر روی کارکردهای توجهی ،درگیری نواحی
پیشپیشانی را در جهتدهی توجه پایدار و عملکردهای اجرایی شناختی مبتنی بر توجه پایدار نشان داده است ( .)23ذهن
آگاهی را میتوان به توجه و آمادگی ذهنی تعبیر کرد که فرد را قادر به درک و پردازش رویدادهایی که در پیرامونش اتفاق
میافتد؛ میسازد تا بتواند تصمیمهای عاقالنه ای بگیرد و بهترین واکنش را در برابر شرایط دشوار زندگی از خود نشان دهد
( .)18به همین علت ،مداخالت ذهنآگاهی بهعنوان مداخالتی شناخته میشوند که ضمن تمرکز بر حلقههای حسی ،بهخوبی
میتوانند عواطف و هیجانها را بهصورت عمیق مورد توجه قرار دهند و رابطه بین شناخت -عاطفه را تبیین نمایند .برخی از
این مطالعات نشان دادهاند که مداخالت ذهنآگاهی نه تنها موجب بهبود قابلیتهای هیجانی میشوند ،بلکه بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم و از طریق خود نظمبخشی هیجانی بهبود عواطف (مثبت و منفی) افراد را به دنبال دارند ( .)22تمرین مراقبه که
تجربیات ذهنی و اطالعات حسی به صورت فراشناختی بدون ارزیابی یا تفسیر ،مورد بررسی قرار میگیرند -ظاهراً پرورش این
حالت دارای تأثیرات نظارتی مثبت بر روی احساسات است ( .)19به کسانی که توجه آگاهی را دریافت میکنند چنین رهنمود
داده میشود که در مقابل مقاومت یا اجتناب از تجربه ذهن آگاهانه و با پذیرش عمل کنند .نظریهپردازان بیان میکنند که
رشد حالت غیرارزیابانه توجه آگاهی ممکن است انعطافپذیری شناختی را افزایش دهد و در نتیجه ،فرایندهای شناختی و
هیجانی را بهبود بخشد ( .)20نتایج مطالعات تجربی نیز بیانگر آن است که ذهنآگاهی بر روی کارکردهای مربوط به توجه
انتخابی و پایدار تأثیر مثبت به جای میگذارد ( .)21در یک جمعبندی میتوان گفت در رویکرد ذهن آگاهی به افراد کمک
میشود تا به جای ماندن در افکار منفی ،علت یک مشکل یا پریشانی ،روی راههای حل آن تمرکز کنند و در جریان مداخالت
ذهنآگاهی به جای اینکه فرد با افکار و تحریفهای شناختی خود مواجه شود و آنها را به چالش بکشد ،از ابتدا ظرفیت
پذیرش چنین افکار و احساساتی را پیدا میکند؛ بدین ترتیب افراد را از مشکالت خواب و افسردگی میرهاند.
در تبیین اثربخشی معنادرمانی بر افکار خودآیند منفی و توجه دختران افسرده میتوان گفت درمانگر معتقد به معنادرمانی
میکوشد به مراجعش کمک کند که در زندگی خود هدف و منظو ری را جست و جو کند ،هدف و منظوری که تنها متناسب او
و برای او معنا داشته باشد و به این ترتیب مراجع را متعهد انجام کاری میکند که مسئولیتش را پذیرفته است ( .)27هرگاه
انسان به این نتیجه برسد که در حال حاضر سرنوشت او رنج بردن است و ناچار است رنجش را به عنوان وظیفهای استثنایی و
یگانه بپذیرد و هیچکس نمیتواند او را از رنجهایش برهاند یا به جای او رنج برد ( .)30به عبارتی دیگر فرد باید سعی کند
نگرش و دید خود را نسبت به اتفاقات و دردها تغییر دهد و باور کند این ذهن خود اوست که رویدادها و حوادث را ناگوار و
غیرقابل تحمل میسازد یا برعکس آنها را تنها مسیرهایی از زندگی بداند که باید از آنها گذر کند ( .)28هدف معنادرمانی
این است که بیمار را برای کشف معنای منحصر به فرد زندگیاش توانا کند ( .)29تالش برای یافتن معنا در زندگی انسان
اساسیترین نیروی محرکه هر فرد در دوران زندگی اوست .مشخصه اصلی معنادرمانی تسهیل در پرسشهای مراجع از
معنایابی و قدرتدادن آنها به معنای زندگی ،مسئولیتپذیری و توجه به شرایط زندگی است .به هر حال زندگی نه فقط از
روی آگاهی است ،بلکه در راستای تعالی نیز در جریان است .تعالی خویشتن جوهر زندگی است .انسان بودن در جهتی جز
خود انسان هدایت میشود ( .)30معنادرمانی فلسفهای از زندگی را آموزش میدهد که در آن فرد برای وجود و حیاتش مسئول
و به رشتهای از ارزشها پایبند است و برای رنجبردن معنایی مییابد ،طبیعی است که اینگونه آموزشها به افسردهها میتواند
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امید به زندگی و به دنبال آن سالمت روان آنها را افزایش دهد .هدف معنادرمانی این است که فراسوی امکانات روانی
بیحدوحصر فرد افسرده ،ارزشهای پنهان و بدون دستکاری رسیدن به واقعیت را به او آموزش دهد (.)50
در تبیین اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری بر افکار خودآیند منفی و توجه دختران افسرده میتوان گفت هدف درمان فعال-
سازی رفتار افزایش فعالیتها به صورت تصادفی یا انجام فعالیتها برای لذت بردن یا بهبود یافتن حالت خلق نیست .بلکه
هدف این روش درمانی پیریزی روشهایی است که مراجع بتواند تقویتکنندگان بیشتری را از محیط زندگی خود بدست آورد
( .)32درمانگر میتواند به مراجع خود کمک کند که به موارد اجتناب یا فرار خود آگاهی بیشتری پیدا نماید و به جای استفاده
از حالت اجتناب یا فرار از روشهای مناسبی استفاده کند .همچنین درمانگر در فرایند درمان به مراجع خود کمک میکند تا
بتواند اهداف کوتاه مدت و طوالنی مدت را در فرایند درمان در نظر بگیرد .اهداف کوتاه مدت درمان کمک به مراجع است تا
موقعیتهای زندگی خود را به شیوه ای تغییر دهد که کمتر در معرض افسردگی باشد ( .)33اولین فرایند درمان شامل
شناسایی الگوها و یا حوزههای اجتنابی شخص و فرایند دوم شامل شامل برنامهریزی برای رسیدن به اهداف اولیه یا کوتاه مدت
و اهداف بلند مدت درمان است .این نوع درمان بر اساس این فرضیه ساخته شده است که روبرو شدن اشخاص مستعد به ابتال
به اختالل افسردگی و پاسخ نامناسب آنان به این مشکالت می تواند توانایی آنان را برای بدست آوردن پاداشها در محیط
زندگیشان را کاهش داده و در نتیجه عالیم اختالل افسردگی را در آنان ظاهر سازد .اهداف درمان فعال سازی رفتار افزایش
دادن سیستماتیک فعالیتها به شیوه است که به مراجعان کمک کند تا به منابع بزرگتر پاداش ها در زندگیشان دست یافته و
بتوانند مشکالت زندگیشان را حل نمایند .فرایند درمان فعال سازی رفتار به صورت مستقیمی بر روی افزایش میزان انجام
برخی از فعالیتها و جلوگیری از انجام برخی دیگر از فعالیتها (مانند اجتناب از انجام برخی از رفتارها و یا کاهش دادن میزان
نشخوار ذهنی) متمرکز میشود (.)36
محدودیتهای پژوهش
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .در پژوهش حاضر عدم گمارش تصادفی آزمودنیها موجب به خطر افتادن
اعتبار درونی پژوهش و عدم کن ترل متغیرهای احتمالی تأثیرگذار بر نتایج نظیر وضعیت اجتماعی -اقتصادی موجب به خطر
افتادن اعتبار بیرونی پژوهش حاضر گردید .پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از گمارش تصادفی برای گروهها استفاده
شود و متغیرهای احتمالی تأثیر گذار بررسی یا کنترل گردند.
کاربرد پژوهش
نتایج پژوهش حاضر نشان داد هر سه رویکرد درمان ذهن آگاهی ،معنادرمانی و درمان فعالساز رفتاری هر یک با هدف قرار
دادن یک بعد از افسردگی بر افکار خودآیند منفی و توجه دختران افسرده اثربخش هستند و اثر کاهنده داشتند .نتایج پژوهش
حاضر بر پیشینه پژوهشی موجود در باب سببشناسی چندعلیتی افسردگی صحه گذاشت.
مالحظات اخالقی
بعد از کسب رضایت آگاهانه شرکتکنندهها و اطمیناندهی به آنها در خصوص محرمانه ماندن اطالعات پژوهش به جهت
رعایت مالحظات اخالقی شرکتکنندگان وارد پژوهش شدند.
تضاد منافع
نویسندگان بدین صورت عدم تضاد منافع را اعالم میدارند.
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سپاسگذاری
از تمامی دختران شرکت کننده در پژوهش حاضر و همچنین مسئولین محترم مرکز مشاوره امیدمهر و دانشگاه آزاد کمال
.تشکر را داریم
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