Iranian Journal of Nursing Research (IJNR)

Original Article

June-July 2021, Volume 16, Issue 2

The Effect of Mindfulness Based Cognitive Therapy on Quality of life,
Behavioral Activation, and Cognitive Emotion Regulation in Women’s with
Insufficient Depressive Symptom Disorder
Shalikari M1*, Mirzaian B2, Parhoon H3, Parhoon K4
PhD student in Psychology, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Psychology, Razi University, Kermanshah, Iran.
4. Postdoc Researcher in Cognitive Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
Corresponding Author: Shalikari M, PhD student in Psychology, Islamic Azad University, Sari, Iran.
Email: marziehshalikari@gmail.com
Received: 5 July 2020

Accepted: 5 Feb 2021

Abstract
Introduction: Insufficient depressive symptom disorder is a main predictor of Major Depression
Disorder. Therefore, the aim of this study was investigation the effect of Mindfulness Based Cognitive
Therapy (MBCT) on quality of life, behavioral activation and cognitive emotion regulation in women
afflicted insufficient depressive symptom disorder.
Methods: This study was Quasi-experimental pretest-posttest and follow-up design that was
performed in 32 women with insufficient depressive symptom disorder were selected by convenience
sampling and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group
received MBCT therapy over 8 sessions and the he control group did not receive any psychological
treatment. The behavioral Activation for Depression Scale (BADS), Quality of Life – the short Form(WHO-QOL-BREF) and cognitive emotion regulation Questionnaire (CERQ) were used to collect
the data in the pre-test, post-test and f follow-up. The data were analyzed by the statistical test of
mixed variance analysis.
Results: Data revealed that MBCT significantly improved the components of quality of life,
behavioral activation and cognitive emotion regulation. In addition, the changes made during the
follow-up phase were also stable.
Conclusions: The results of this study revealed the effectiveness of Mindfulness Based Cognitive
Therapy (MBCT) on quality of life, behavioral activation and cognitive emotion regulation of women
with insufficient depressive symptom disorder. In this way, mental health professionals can prevent
the onset of major depressive disorder by on time screening, diagnosis and treatment of insufficient
depressive symptom disorder.
Keywords: Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Insufficient depressive symptom
disorder, Quality of life, Behavioral activation and cognitive emotion regulation.
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چکيده
مقدمــه :اختــال دوره افســردگی بــا عالئــم ناکافــی یکــی از مهمتریــن پیــش بینــی کننــده هــای اختــال افســردگی اساســی اســت؛
از ایــنرو ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف تاثیــر شــناخت درمانــی مبتنــي بــر ذهــن آگاهــي برکیفیــت زندگــی ،فعــال ســازي رفتــاري و تنظیــم
شــناختی هیجــان زنــان دارای اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی انجــام شــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر در قالــب یــک طــرح نیمــه آزمایشــی پیــش آزمــون -پــس آزمــون بــا گــروه گــواه و پیگیــری انجــام شــد.
از بیــن زنــان دارای اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی مراجعهکننــده بــه کلینیکهــای رواندرمانــی شهرســتان بابلســر بــا اســتفاده از
روش نمونــه گیــری در دســترس 32نفــر انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و گــواه تخصیــص یافتنــد .گــروه آزمایــش
 8جلســه مداخلــه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی دریافــت کردنــد ،ایــن در حالــی بــود که گــروه گــواه مداخلــة خاصــی دریافت
نکــرد .مقیــاس کیفیــت زندگــی ســازمان جهانــی بهداشــت ،مقیــاس فعالســازی رفتــاری بــرای افســردگی و پرسشــنامه راهبردهــای
تنظیــم شــناختی هیجــان در مراحــل پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری  45روزه بــرای دو گــروه اجــرا و یافتــه هــای بــه دســت آمــده
بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه درون -بیــن گروهــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :تجزیــه و تحلیــل یافتههــا نشــان داد کــه بیــن دو گــروه آزمایــش و کنتــرل در مؤلفههــای کیفیــت زندگــی ،فعالســازی
رفتــاری و تنظیــم شــناختی هیجــان ،در مرحلــة پسآزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد ،بدیــن معنــا کــه گــروه آزمایــش
کــه مداخلــة شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی دریافــت کردنــد در مرحلــة پسآزمــون در مولفــه هــای کیفــت زندگــی،
فعــال ســازی رفتــاری و راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان نســبت بــه گــروه گــواه وضعیــت بهتــری داشــتند و تغییــرات ایجــاد شــده
در مرحلــة پیگیــری نیــز پایــدار بــوده اســت.
نتيجهگيــري :نتایــج پژوهــش حاضــر حاکــی از تاثیــر مثبــت شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر مؤلفههــای کیفیــت
زندگــی ،فعالســازی رفتــاری و تنظیــم شــناختی هیجــان زنــان دارای اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی بــود .از ایــنرو ،توجــه بــه
یافتــه هــای بــه دســت آمــده مــی توانــد در جهــت پیشــگیری از تبدیــل ایــن بیمــاری بــه اختــال مزمــن افســردگی اساســی مــورد توجــه
تیــم ســامت روان ایــن افــراد قــرار گیــرد.
کليدواژههــا :شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی ،اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی ،کیفیــت زندگــی ،فعالســازی رفتــاری،
تنظیــم شــناختی هیجان.
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بیمــار نیــز بهبــود یابــد .بهبــود موقــت و جزئــی عالئــم افســردگی
بــا توجــه بــه عــود پذیــر بــودن نشــانگان ایــن اختــال بــا افزایش
بــار اقتصــادی بیمــاری بــر فــرد و جامعــه بــه کیفیــت زندگــی
پاییــن و مشــکالت در بهزیســتی روان شــناختی همــراه اســت (.)7
براســاس شــواهد پژوهشــی ،ارتقــاء کیفیــت زندگــی بــا افزایــش
پیــروی از درمــان و بــه تبــع آن پاســخ بــه درمــان در بیمــاران
افســرده در ارتبــاط اســت (.)8
از ســوی دیگــر یکــی از عوامــل مهــم در ایجــاد و تداوم افســردگی
رکــود انــرژی و رفتارهــای اجتنابــی اســت ( .)9براســاس مبانــی
نظــری رفتاردرمانــی زیــر بنــای فعــال ســازی رفتــاری ،اجتنــاب و
رفتارهــای مرتبــط بــا آن نقــش مهمــی در بــروز و حفــظ نشــانگان
افســردگی ایفــا مــی کننــد ( .)3در یــک محیــط اســترس آور
اجتنــاب از رویدادهــای ناخوشــایند از قبیــل بــه تعویــق انداختــن،
اجتنــاب و دوری گزینــی در افــراد افزایــش مــی یابــد .در نتیجــه
رفتارهــای ســازگارانه مرتبــط بــه ســبک زندگــی ســامت محــور
کاهــش و بــه دنبــال آن افســردگی در فــرد ایجــاد و خلــق افســرده
پایــدار خواهــد مانــد ( .)10از ایــن رو ،فعــال ســازی رفتــاری بــرای
افســردگی بــه دنبــال افزایــش رفتارهــای ســازگارانه و کاهــش
رفتارهــای اجتنابــی بــا اســتفاده از روش هــای فعــال ســازی ســاده
از قبیــل تعییــن اهــداف کوتــاه مــدت ،برنامــه هــای فعــال ســاز و
انجــام مداخلــههــای الزم در ایــن زمینــة از جملــه پایــش رفتارهــای
اجتنابــی و جایگزیــن کــردن رفتارهــای مناســب بــه جــای آن هــا
اســت (.)11
همــان طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد ،کیفــت زندگــی یکــی از
مهــم تریــن مفاهیــم مرتبــط بــه حــوزه ســامت اســت .شناســایی
عوامــل موثــر بــر کیفــت زندگــی مــی توانــد بــه پیشــرفت و
بهبــود مداخلــه هــای ســامت محــور کمــک کنــد .در ایــن حــوزه
شــواهد پژوهشــی حاکــی از آن اســت کــه فعــال ســازی رفتــاری
باعــث افزایــش کیفــت زندگــی و بهزســتی افــراد افســرده خواهــد
شــد .در ایــن راســتا ،نتیجــه مطالعــة  Yamamotو همــکاران
( ،)11حاکــی از آن بــود کــه افســردگی بــه طــور کامــل رابطــة
بیــن اجتنــاب و کیفــت زندگــی و بــه طــور جزئــی رابطــه بیــن
فعــال ســازی و کیفــت زندگــی را پیــش بینــی مــی کنـد .همچنیــن
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده فعــال ســازی بــه طــور مســتقیم
و غیــر مســتقیم تمامــی جنبــههــای کیفــت زندگــی را تحــت تاثیــر
مــی دهـد .در حقیقــت براســاس شــواهد پژوهشــی کیفیــت زندگــی
بــا فعالســازی رفتــاری ارتبــاط قــوی دارد ،یعنــی کاهــش
فعالســازی رفتــاری بــا کاهــش کیفیــت زندگــی افــراد همــراه
اســت ( )10بــه طــوری کــه کاهــش درگیرشــدن در فعالیتهــای
مختلــف اغلــب در بیمــاران افســرده قابــل مشــاهده اســت (.)12

مقدمه
اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی (افســردگی خفیــف) یــک
عامــل خطــر آفریــن جــدی جهــت ابتــا بــه اختــال افســردگی
اساســی اســت ( .)1کاوش مبانــی نظــری و پژوهشــی ایــن حــوزه
حاکــی از آن اســت کــه اختــال افســردگی بــه عنــوان یــک
مشــکل جــدی تاثیــرات مخربــی بــر عملکــرد فــردی و اجتماعــی
افــراد دارد و از لحــاظ روانــی -اقتصــادی بــار زیــادی بــرای
خانــواده هــا و شــبکه بهداشــت و روان جامعــه جامعــه در پــی
دارد ( .)2ایــن طبقــة تشــخیصی بــرای مــواردی بــه کار مــی رود
کــه عالیــم ویــژه افســردگی در فــرد وجــود دارد و از نظــر بالینــی
موجــب ناراحتــی چشــمگیر یــا افــت کارکــرد فــردی ،شــغلی و
اجتماعــی فــرد شــده؛ ولــی واجــد شــرایط مــاک های تشــخیصی
اختــال افســردگی اساســی نیســت ( .)3اختــال افســردگی بــا
عالئــم ناکافــی (افســردگی خفیــف) بــهعنــوان پیــش درآمــد ابتــا
بــه افســردگی اساســی در نظــر گرفتــه میشــود و یکــی از مهــم
تریــن پیشبینــی کنندههــای افســردگی اساســی اســت (.)4
بیمــاری افســردگی بــه عنــوان یکــی از شــایع تریــن و پرهزینــه
تریــن اختــال هــای روانــی در دنیا بــار اقتصــادی هنگفتی بــر دوش
خانــواده هــا و اجتمــاع دارد و بــا اختــال در عملکــرد افــراد بــه
مشــکالت در کیفیــت زندگــی ،ادراک ذهنــی از بهزیســتی روان
شــناختی ،مشــکالت اجتماعــی ،شــغلی یــا روانــی منجــر خواهــد
شــد ( .)5یکــی از پیامدهــای ناخوشــایند بیمــاری افســردگی،
کاهــش کیفیــت زندگــی اســت کــه تأثیــرات مخربــی در زندگــی
افــراد مبتــا دارد.کیفیــت زندگــی بــهعنــوان یــک مفهــوم چنــد
عاملــی از ویژگــی هــای مختلــف فــردی ،ذهنــی ،اجتماعــی و عینــی
تأثیــر میپذیــرد .در طــی دو دهــة گذشــته ســنجش کیفیــت
زندگــی در ارزیابــی ،ســیر و درمــان اختــال هــای مزمــن از
جملــه افســردگی جایــگاه مهمــی پیداکــرده و مــورد توجــه جــدی
متخصصیــن و صاحــب نظــران ایــن حــوزه قــرار گرفتــه اســت.
شــواهد پژوهشــی متعــددی بــه رابطــة بیــن افســردگی و کیفیــت
زندگــی اشــاره کــرده انــد .افســردگی مــی توانــد منجــر بــه بیماری
هــای مزمنــی جــدی از قبیــل مشــکالت قلبــی عروقــی ،دیابــت،
تشــدید مشــکالت ســامت روان و کاهــش کیفیــت زندگــی شــود
( .)6در ایــن راســتا یافتــه هــای پژوهــش  Choو همــکاران (،)6
حاکــی از آن بــود کــه ســن بــاال ،ســطح پاییــن تحصیــات،
وضعیــت اقتصــادی ضعیــف ،ادراک ذهنــی ضعیــف از ســامت،
بیــکاری ،چاقــی و مشــکالت ســامت روان رابطــة قــوی بــا
کاهــش کیفیــت زندگــی در افــراد افســرده دارنــد.
نتیجــة مطلــوب در درمــان افســردگی ،زمانــی اتفــاق مــی افتــد
کــه بــا بهبــود کامــل عالئــم افســردگی کارکــرد روان شــناختی
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نیــز حاکــی از آن اســت کــه آمــوزش مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی
بــا توجــه بــه انعطــاف پذیــری مغــز مــی توانــد باعــث تغییــر در
عملکــرد و ســاختر مغــز شــود ( .)23 ,22برخــی از ســازکارهای
اصلــی عصــب شــناختی تاثیرگــذاری مداخلــه هــای مبتنــی بــر
ذهــن آگاهــی شــامل کنتــرل توجــه ،تنظیــم هیجــان و خودآگاهی
اســت (.)24
در میــان مداخلــه هــای مختلفــی کــه بــرای افســردگی پیشــنهاد
شــده اســت شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی جایــگاه
ویــژه ای دارد ( .)25در ایــن روش مهــارت هایــی بــه افــراد آموزش
داده مــی شــود تــا بــا فراموشــی افــکار شــناختی خــودکار راه
جدیــدی جهــت رهایــی از الگوهــای شــناختی ناکارآمــد کســب
کننــد .ذهــن آگاهــی یعنــی بــودن در لحظــه بــا هــر آنچــه کــه
در اکنــون اســت ،بــدون قضــاوت و بــدون اظهارنظــر در مــورد
هــر آنچــه کــه اتفــاق میافتــد .بــه نظــر تیــزدل مهارتهــای
آموختهشــده کنتــرل توجــه در مراقبــه ذهــن آگاهانــه میتوانــد
در پیشگیــری از عــود افســردگی مفیــد باشــد .بــر اســاس نظریــه
پــردازش اطالعــات در مــورد افســردگی ،افــرادی کــه دورههــای
افســردگی اساســی را تجربــه کردهانــد ،در زمــان مواجــهشــدن بــا
حالتهــای مــال در مقابــل عــود افســردگی آســیبپذیرنــد ،زیــرا
ایــن حالتهــا میتواننــد الگــوی تفکــر افســرده ســاز در طــول
دوره یــا دورههــای قبلــی را دوبــاره فعــال کننــد.
شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــهوســیله ســگال
و همکارانــش بــرای هشــت جلســه گروهــی (هفتــهای یــک
جلســه) طراحیشــده اســت ( .)26شــواهد پژوهشــی حاکــی از آن
اســت کــه افــرادی کــه ســطح ذهــن آگاهیشــان باالتــر اســت
توانایــی بیشــتری در فراهــم ســاختن فرصــت هــای الزم بــرای
انجــام فعالیتهــای جســمانی نشــاط آور دارنــد ( .)27ایــن مســاله
مــی توانــد بــه دلیــل ارتباطــی باشــد کــه بیــن ذهــن آگاهــی و
خودتنظیمــی ایجــاد مــی شــود ( .)28ازای ـنرو ،میتــوان اســتنباط
کــرد افــرادی کــه دارای ســطح باالتــری از ذهــن آگاهــی هســتند
و ســطح خودتنظیمــی بهتــری نیــز دارنــد ،نســبت کــه کســانی
کــه ســطح ذهــن آگاهــی و خودتنظیمــی پایینتــری دارنــد بــه
احتمــال بیشــتری قــادر بــه غلبــه بــر وسوســه نافعالــی جســمانی
هســتند .ایــن خصیصــه (ذهــن آگاهــی و خودتنظیمــی) بــه افــراد
کمــک میکنــد تــا تکالیــف چالشبرانگیــز از قبیــل تــداوم یــک
برنامــه منظــم بــرای انجــام فعالیتهــای جســمانی را حفــظ نمایــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی
(افســردگی خفیــف) شناســایی بهنــگام و انجــام مداخلــه کارآمــد
مــی توانــد از وخامــت حــال ایــن بیمــاران جلوگیــری و مانــع از
تبدیــل وضعیــت آن هــابــه اختــال مزمــن افســردگی اساســی

درواقــع بیمــار افســرده روزبـهروز درگیــری کمتــری بــا فعالیتهای
لــذتبخــش یــا تســلط آور دارد و بیشــتر به کنــج عزلــت و تنهایی
پنــاه مــی بــرد.
از ســوی دیگــر شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت کــه مشــکالت
هیجانــی و بــد تنظیمــی هیجانــی قلــب مفهومــی و مهــم تریــن
مســاله در پیدایــش ،ســیر و درمــان اختــال هــای مزمن محســوب
مــی شــود .بــا توجــه بــه تاثیــرات همــه جانبــه اختــال افســردگی
بــر جنبــه هــای مختلــف ســامت روان ،شناســایی عوامــل خطــر
آفریــن دخیــل و ســازوکارهای زیربنایــی آن هــا جهــت انجــام
مداخلــه هــای پیشــگیرانه و درمانــی از اهمیــت و ضــرورت باالیــی
برخــوردار اســت ( .)13یکــی از مکانیســم هــای بالقــوه در ایجــاد
و پایــداری عالئــم افســردگی مشــکالت در تنظیــم هیجــان هــا
اســت ( .)14افــراد مســتعد افســردگی ممکــن اســت از راهبردهــای
منفــی تنظیــم شــناختی هیجــان اســتفاده کننــد کــه ایــن مســاله
باعــث تشــدید و پایــداری عالئــم افســردگی خواهــد شــد (.)15
همچنیــن افــراد افســرده ،ممکــن اســت آگاهــی هیجانــی الزم را
نداشــته ،توانایــی الزم بــرای درک هیجــان هــا را کســب نکــرده
و در تحمــل آن مشــکل داشــته باشــند .در نتیجــه ایــن افــراد در
بازتوانــی هیجانــی ناشــی از حــوادث منفــی مشــکل داشــته کــه
پیامــد آن پایــداری خلقــی منفــی در آن هــا اســت ( .)16همچنیــن
مشــکالت تنظیــم هیجــان بعــد از بهبــودی اختــال افســردگی نیز
در افــراد قابــل مشــاهده اســت (.)18 ,17
در مجمــوع بــا توجــه بــه شــواهد پژوهشــی مــی تــوان عنــوان
کــرد کــه تنظیــم هیجــان در شــروع نشــانگان افســردگی و
همچنیــن عــود ایــن نشــانگان دخیــل اســت ( .)15شــواهد بــه
دســت آمــده از مطالعــات فراتحلیــل و مــرور نظــام منــد نیــز در
جهــت تاییــد ایــن یافتــه هــا اســت .در ایــن راســتا یافتــه هــای
مطالعــة  Vistedو همــکاران ( )15حاکــی از آن بــود کــه افــراد
افســرده میــزان باالیــی از راهبردهــای منفــی تنظیــم شــناختی
هیجــان بــرای اجتنــاب ،نشــخوارگری و ســرکوب در مقایســه بــا
گــروه کنتــرل ســالم نشــان مــی دهنــد .همچنیــن ایــن بیمــاران
میــزان کمتــری از راهبردهــای مثبــت تنظیــم شــناختی هیجــان
بــرای پذیــرش ،حــل مســاله و ارزیابــی مجــدد گــزارش کردنــد .در
مجمــوع ایــن بیمــاران محدودیــت هــای جــدی در تنظیــم هیجان
گــزارش کردنــد.
در ســال هــای گذشــته ،مداخلــه هــای مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی
در درمــان اختــال هــای مزمــن مــورد توجــه پژوهشــگران و
متخصصــان ســامت روان قــرار گرفتــه انــد .مطالعــات متعــددی
حاکــی از تاثیــر مثبــت ایــن مداخلــه هــا در حــوزه هــای بالینــی
و بهنجــار اســت ( .)21-19همچنیــن شــواهد عصــب زیســتی
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و غیرمنتظــره در هــر مرحلــه از انجــام پژوهــش بــود.
ابزارهــای گــردآوری داده هــا شــامل  .1پرســشنامه کیفیــت
زندگــی ( )World Health Organization QOL-BREFجهــت
ســنجش ابعــاد کیفیــت زندگــی شــرکت کننــدگان در پژوهــش
حاضــر اســتفاده شــد .ایــن پرس ـشنامه دارای  26پرســش اســت
و در ســال  1996توســط گــروه کیفیــت زندگــی ســازمان جهانــی
بهداشــت و بــهمنظــور ارزیابــی ســامت و مشــخص کــردن
عوامــل تعیینکننــده کیفیــت زندگــی در چهــار حیطــه ســامت
جســمانی ،ســامت روانــی ،روابــط اجتماعــی و ســامت محیــط
طراحــی شــده اســت .ایــن مقیــاس در طیــف لیکــرت پنــج
درج ـهای نمرهگــذاری میشــود ،بــه طــوری کــه نمــرات باالتــر
نشــاندهنده کیفیــت زندگــی بیشــتر اســت .همســانی درونــی ایــن
مقیــاس بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ بیــن  0/76و  0/8گــزارش
شــده اســت .در پژوهــش پورحقیقــت ( )30همســانی درونــی ایــن
مقیــاس در ایــران بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ بــرای خــرده
مقیــاس هــا بیــن  0/77تــا  0/84گــزارش شــده اســت  .2مقیــاس
فعالســازی رفتــاری بــرای افســردگی (Behavioral Activation
 )for Depression Scaleجهــت ســنجش زیرمولفــه هــای فعــال
ســازی رفتــاری اســتفاده شــد .ایــن مقیــاس خــود گزارشــی توســط
 Kanterو همــکاران ( ،)31طراحــی شــده و دارای  25مــاده و
چهــار زیرمقیــاس فعالســازی ،اجتنــاب  /نشــخوار فکــری ،افــت
تحصیلــی /شــغلی و آســیب اجتماعــی اســت .شــرکت کننــدگان
در یــک مقیــاس هفــت گزینــهای از هرگــز (صفــر) تــا کامــ ً
ا
( )6بــه هــر یــک از گویــه پاســخ میدهنــد .بــرای نمرهگــذاری
 ،BADSگویــه هــای هــر چهــار زیرمقیــاس بــهجــز مقیــاس
فعالســازی بهصــورت معکــوس نمرهگــذاری میشــوند ،امــا
بــرای نمرهگــذاری زیرمقیــاس هــا بــ ه صــورت جداگانــه ،نیــاز
بــه معکــوس کــردن نمــرات گویــه هــا نیســت .ایــن تفــاوت در
نمرهگــذاری  BADSو زیرمقیــاس هــای آن باعــث میشــود تــا
مقیــاس کل و زیرمقیــاس هــا معــرف نــام خــود باشــند؛ بــه ایــن
صــورت کــه نمــرات بــاال در مقیــاس کل معــرف فعالســازی
بــاال و نمــرات بــاال در زیرمقیــاس هــا نشــانگر افزایــش ســطح
فعالیــت در زیرمقیــاس هــا هســتند .در پژوهــش محمــدی و امیــری
( ،)32همبســتگی بیــن زیرمقیــاس هــای  BADSو نمــرة کل در
دامنــه  0/65تــا  0/81گــزارش شــد  .3همچنیــن از فــرم کوتــاه
پرسشــنامه نظم جویــی شــناختی هیجــان (Cognitive Emotion
 )Regulation Questionnaire- Short Formجهــت ســنجش
راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان اســتفاده شــد .ایــن مقیــاس
توســط  Garnefskiو همــکاران ( ،)33جهــت ارزیابــی راهبردهــای
شــناختی کــه هــر فــرد بعــد از تجربــه رخدادهــای تهدیدکننــده

شــود .بنابرایــن ،شناســایی تکنیــک هــای درمانــی مؤثــر و در
عیــن حــال ســاده ،دردســترس ،و غیرتهاجمــی جهــت کاهــش
مشــکالت روان شــناختی بیمــاران دارای اختــال افســردگی بــا
عالئــم ناکافــی از اهمیــت و ضــرورت باالیــی برخــوردار اســت؛
زیــرا ،در صــورت مشــاهده نتایــج مثبــت از مداخلــه یــاد شــده،
مــی تــوان روش مذکــور را بــه عنــوان راهــکار درمانــی و تــوان-
بخشــی ،بــه ایــن بیمــاران و کادر درمانــی مرتبــط بــا آن هــا ،بــه
جهــت درمــان و توانمندســازی آنــان معرفــی نمــود و آثــار منفــی
و آســیب و ضررهــای فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی و اقتصــادی
ناشــی از ایــن اختــال را تــا حــد ممکــن کاهــش داد.
از ایــنرو ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی ،بــر كيفيــت زندگي ،فعالســازی
رفتــاری و تنظیــم شــناختی هیجــان زنــان دارای اختالل افســردگی
بــا عالئــم ناکافــی (افســردگی خفیــف) انجــام شــد.
روش کار
پژوهــش حاضــر در قالــب یــک طــرح شــبه آزمایشــی بــا پیــش
آزمــون -پــس آزمــون همــراه بــا گــروه گــواه و پیگیــری انجــام
شــد .در ایــن پژوهــش «شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن
آگاهــی» متغیــر مســتقل و کیفیــت زندگــی ،فعال¬ســازي رفتــاري
و تنظیــم شــناختی هیجــان متغیرهــای وابســته بودنــد .جامعــة
پژوهــش شــامل زنــان دارای افســردگی خفیــف مراجعهکننــده
بــه کلینیکهــای رواندرمانــی شهرســتان بابلســر در ســال 1397
بودنــد .بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری در دســترس  32نفــر
انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و گــواه
(دو گــروه  16نفــره) تخصیــص یافتنــد .مالکهــای ورود بــه
مطالعــه حاضــر شــامل ،دریافــت تشــخیص اختــال افســردگی
بــا عالئــم ناکافــی بــا اســتفاده از مصاحبــه ســاختار یافتــه و بــر
مبنــای مــاک هــای تشــخیصی  ،DSM-5کســب نمــره بیــن 14
تــا 19درویراســت دوم مقیاس افســردگی  Beckو همــکاران (،)29
دامنــة ســنی بيــن  28تــا  40ســال ،تحصیــات ســیکل بــه باالتــر،
عــدم بــارداری و شــیردهی در حیــن انجــام طــرح؛ عــدم بســتری
در بیمارســتان بــه دلیــل اختــال روان پزشــکی شــدید در طــی دو
ســال گذشــته؛ عدم مصــرف داروهــای ضد اضطــراب و افســردگی،
عــدم ســوء مصــرف مــواد مخدر؛ تســلط بــه زبان پارســی؛ نداشــتن
افــکار خودکشــی؛ تعهــد بــه مداخلــه و شــرکت در پیگیــری؛ عــدم
شــرکت در یــک برنامــه ذهــن آگاهــی در زمــان اجــرای طــرح
حاضــر؛ عــدم دریافــت تمریانــات ذهــن آگاهــی در شــش مــاه
گذشــته و مــاک هــای خــروج از مطالعــه شــامل ،غیبــت بیــش از
دو جلســه در درمــان؛ بــروز اســترس هــای بــزرگ و حــوادث حــاد
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یــا اســترسهای زندگــی بــه کار میبــرد ،طراحــی گردیــد .ایــن
مقیــاس یــک ابــزار خــود گزارشــی اســت کــه دارای  36مــاده و
 9زیــر مقیــاس مالمــت خویشــتن ،مالمــت دیگــران ،پذیــرش،
نشــخوار گــری ،تمرکــز مجــدد مثبــت ،تمرکــز مجــدد برنامهریزی،
ارزیابــی مجــدد مثبــت ،فاجعــه ســازی و دیــدگاه گیــری اســت و
در در طیــف لیکــرت پنــج درجــه ای از ( 1تقریبــ ًا هرگــز) تــا 5
(تقریبـ ًا همیشــه) نمــره گــذاری مــی شــود .هــر زیرمقیــاس شــامل
 4مــاده اســت .نمــره کل هــر یــک از خــرده مقیــاس هــا از طریــق
جمــع کــردن نمــره مــاده هــا بــه دســت مــی آیــد .بنابرایــن دامنــه
نمــرات هــر خــرده مقیــاس بیــن  4تــا  20خواهــد بــود و نمــرات
بــاال در هــر خــرده مقیــاس بیــان گــر میــزان اســتفاده بیشــتر
راهبــرد مذکــور در مقابلــه بــا وقایــع اســترس زا و منفــی اســت.
گارنفســکی و همــکاران ( )33همســانی درونــی ایــن مقیــاس را
بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای خــرده مقیــاس هــا
بیــن  0/87تــا 0/93گــزارش کردنــد .همچنیــن ،همســانی درونــی
ایــن مقیــاس در ایــران توســط حســنی ( )34بــا اســتفاده از آلفــای
کرونبــاخ بیــن  ./76تــا  ./92و پایایــی بازآزمایــی آن را بیــن 0/51
تــا  0/77گــزارش شــد.
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از دانشــگاه آزاد اســامی واحد ســاری
بــه کلینیــک هــای روان درمانــی شهرســتان بابلســر مراجعــه و از
مســئوالن تقاضــا شــد کــه زنــان دارای عالئــم ناکافــی افســردگی
را معرفــی نماینــد .بعــد از معرفــی زنــان بــا توجــه بــه غربــال گــری
هــای بــه عمــل آمــده بــر مبنــای ابزارهــای تشــخیصی و مــاک
هــای ورود بــه پژوهــش گــروه نمونــه انتخــاب شــد .پژوهــش

 SARI.REC.1397.034رســیده اســت .همــه اعضــا گــروه نمونه
برگــه رضایــت آگاهانــه جهــت شــرکت در پژوهــش را تکمیــل
و امضــاء کردنــد .بــا رعایــت اصــول اخالقــی از جملــه احتــرام
بــه اصــل رازداری شــرکت کننــدگان؛ ارائــه اطالعــات کافــی در
مــورد چگونگــی پژوهــش بــه تمامــی شــرکتکنندگان؛ آزاد بــودن
شــرکت کننــدگان بــرای خــروج از رونــد پژوهــش در هــر مرحلهای
از طــرح؛ شــرکت کننــدگان بــا روش تصادفــی ســاده و اســتفاده
از قرعــه کشــی در دو گــروه  16نفــره تخصیــص یافتنــد .گــروه
آزمایــش  8جلســه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن گروهــی
را بــه صــورت یــک جلســه در هفتــه و هــر جلســه بــه مــدت
یــک و نیــم ســاعت دریافــت کردنــد و گــروه کنتــرل در لیســت
انتظــار بــرای آمــوزش قــرار گرفــت .برنامــة مداخلــه مورد اســتفاده
در پژوهــش حاضــر توســط یــک متخصــص بالینــی بــا اشــراف
کامــل بــه درمــان هــای ذهــن آگاهــی و شــناخت درمانــی بــا
اســتفاده از مباحــث نظــری و تمرینــات عملــی در یکــی از کلینیــک
هــای روان درمانــی بابلســر انجــام شــد .خالصــه ای از جلســات
آموزشــی شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی براســاس
پروتــکل  )35( Kabat-Zinnدر (جــدول  )1گــزارش شــده اســت.
داده هــای پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از آزمــون هــای خــی دو،
تــی مســتقل و تحلیــل واریانــس آمیختــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 SPSS 25مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و ســطح معناداری
آزمــون هــای آمــاری  α=0/05در نظــر گرفتــه شــد.

جدول  .1محتواي جلسات مداخله شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
جلسات

هدف

محتوای جلسات

نخست

هدایت خودکار

شناسايي هدايت خودكار و خروج از آن ،حضور ذهن از فعالیتهای روزانه ،وارسي بدني.

دوم

رویارویی با موانع

سروکار داشتن با موانع ،واكنش به حوادث روزانه ،جدول فعالیتهای لذتبخش ،مراقبهی نشسته  10دقیقهای

سوم

تنفس ذهن آگاهانه

حضور ذهن يا آگاهي از تنفس :حفظ هوشياري ،مراقبهی نشسته  40دقیقهای تنفس و بدن ،حسهای بدني
ناراحتکننده

چهارم

ماندن در زمان حال

ماندن در زمان حال ،دلبستگي ،بيزاري و كسالت

پنجم

پذیرش و اجازه /مجوز حضور

اجازه دادن  /مجوز حضور :پذيرش تجارب فردي

ششم

افکار حقایق نیستند

مراقبه نشستن ،آگاهی از تنفس و بدن ،تمایز فکر از واقعیت ،افكار حقايق نيستند ،افكار فقط افكارند

هفتم

بهترین شکل مراقبت از خود

چطور میتوانیم به بهترين وجهي مراقب خودمان باشيم :فهرست فعالیتهای لذتبخش و مهارت آميز ،فهرست
عالئم و نشانههای افسردگي ،تهیهی برنامه فعاليت براي مقابله با افسردگي و آمادهسازی برنامه فعاليت تمرين
خداحافظي كردن.

هشتم

استفاده از آموخته ها جهت
کنارآمدن با مشکالت خلقی در
آینده

تمرین وارسی بدنی ،بازنگری کل برنامه،كاربرد آموختهها براي سروکار داشتن و خلق آينده.
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ســن تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد (،df=30 ،P=0/39
 .)T=0/87همچنیــن دو گــروه از لحــاظ ســطح تحصیــات نیــز
همگــن بودنــد ( .)x2=0/23 ،df=4 ،P=0/93مشــخصات جمعیــت
شــناختی شــرکت کننــدگان بــه تفکیــک گــروه هــا در (جــدول)2
گــزارش شــده اســت.

یافته ها
میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان درگــروه آزمایــش32/81±3/47
و گــروه گــواه  31/75±3/41بــود .جهــت بررســی معنــاداری ایــن
تفــاوت از آزمــون تــی مســتقل اســتفاده شــد کــه نتایــج نشــان
داد بیــن دو گــروه آزمایــش و گــواه در متغیــر جمعیــت شــناختی

جدول  .2مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش حاضر به تفکیک گروه
گروه آزمایش

گروه گواه

فراوانی ()%

فراوانی ()%

 28-30سال

)% 31( 5

)% 37( 6

 31-35سال

)% 50( 8

)% 44( 7

 36-40سال

)%19( 3

)%19( 3

زیر دیپلم

)% 19( 3

)% 19( 3

دیپلم

)% 38( 6

)% 31( 5

فوق دیپلم

)% 12 ( 2

)% 19( 3

کارشناسی

)% 25( 4

)%25( 4

کارشناسی ارشد و باالتر

)% 6(1

)% 6(1

سطوح

متغیر

سن

سطح تحصیالت

در ادامــه یافتــه هــای توصیفــی زیرمولفــه هــای کیفیــت زندگــی بــر
اســاس میانگیــن و انحــراف معیــار و بــه تفکیــک گــروه در (جــدول

مقدار احتمال

P=0/41

P=0/93

 )3گــزارش شــده اســت.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار زیر مولفه های کیفیت زندگی ،در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری به تفکیک گروه
گروه

گواه

آزمایش
پیشآزمون
SD
M

پسآزمون
SD
M

پیگیری
SD
M

پیشآزمون
SD
M

پسآزمون
SD
M

پیگیری
SD
M

سالمت جسمانی

19/94

4/20

30/63

2/30

30/38

2/89

19/81

3/19

20/38

3/99

20/00

3/22

سالمت روانی

15/31

3/66

27/25

2/54

25/81

2/66

14/81

2/97

16/44

3/72

16/63

3/51

روابط اجتماعی

6/31

2/77

13/13

2/69

13/00

1/93

6/63

2/60

6/75

2/24

6/81

2/10

سالمت محیط

17/63

6/14

33/62

3/89

33/56

3/09

17/59

5/23

17/94

4/66

17/19

4/32

متغیر

آزمــون لــون ( ،)P<0/05اطمینــان حاصــل شــد .افــزون بــر ایــن،
نتایــج آزمــون همگنــی کوواریانــس کرویــت موخلــی در مــورد
متغیرهــای ســامت جســمانی ()χ2=2/56 ،df=2 ،P=0/23؛
ســامت روانــی ( ،)χ2=3/41 ،df=2 ،P=0/11روابــط اجتماعــی
( ،)χ2=1/63 ،df= 2 ،P=0/45و ســامت محیــط (،P=0/06
 )χ2=5/76 ،df= 2معنــادار نبــود .از ایــن رو ،نتایــج آزمــون
همگنــی کواریانــس کرویــت موخلــی برقــراری شــرط کرویــت
ماتریــس واریانــس کواریانــس بــرای داده هــای مطالعــه حاضــر را
تائیــد کــرد ( .)P<0/05نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از برقــراری
پیــش فــرضهــای آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه بــرای تحلیل
یافتــه هــا بــوده اســت.

همــان طــور کــه در (جــدول .)3قابــل مشــاهده اســت بیــن
میانگیــن زیرمولفــه هــای کیفیــت زندگــی در دو گــروه آزمایــش
و گــواه در مراحــل پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری
تفــاوت هــای وجــود دارد ،امــا ایــن کــه ایــن تفــاوت هــا از حــد
شــانس و احتمــال باالتــر اســت یــا نــه بــر مــا مشــخص نیســت.
از ایــن رو جهــت بررســی تغییــرات ایجــاد شــده ،از آزمــون تحلیــل
واریانــس آمیختــه اســتفاده شــد.
پیــش از انجــام آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه ابتــدا از پیــش
فــرض هــای نرمــال بــودن نمونــه مــورد نظــر در متغیرهای وابســته
بــا اســتفاده از آزمــون شــاپیرو -ویلــک ( ،)P<0/05یکســانی
واریانــس خطــا در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل بــا اســتفاده از
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در ادامــه ،نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس آمیخته نشــان داد که اثر
عامــل گــروه بــر زیــر مولفــه هــای ســامت جســمانی (،η2=0/65
 29(=54/77 ،p =0/001و  ،)F)1ســامت روانــی (=0/001 ،η2=0/66
 29(=57/12 ،pو  ،)F)1روابــط اجتماعــی (،p =0/001 ،η2=0/57
 29(=40/35و  )F)1و ســامت محیــط (،p =0/001 ،η2=0/65
 29(=56/94و  )F)1در مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــری معنــادار
بــود .بــا مشــاهده میانگیــن هــا در مرحلــه پیگیــری در گــروه
آزمایــش مالحظــه کــه اثرمداخلــه مانــدگار بــوده اســت (جــدول.)3
براســاس میــزان ضریــب ایتــای بــه دســت آمــده در تفــاوت هــای
بیــن گروهــی مــی تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه مداخلــه شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــه ترتیــب 0/57 ،0/66 ،0/65
و  0/78از تغییــرات واریانــس متغیرهــای ســامت جســمانی،
ســامت روانــی ،روابــط اجتماعــی و ســامت محیــط در مرحلــه
پــس آزمــون را در زنــان دارای اختــال افســردگی نامعیــن را تبیین
مــی کننــد .بــا توجــه بــه یافتــه هــای بــه دســت آمــده میتــوان
چنیــن گفــت کــه مداخلــة مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر
منجــر بــه افزایــش معنادارکیفیــت زندگــی در زنــان دارای اختــال
افســردگی نامعیــن شــده و تاثیــر مــورد نظــر در مرحلــة پیگیــری
نیــز پایــدار بــوده اســت.
در ادامــه یافتــه هــای توصیفــی زیرمولفــه هــای فعــال ســازی
رفتــاری بــر اســاس میانگیــن و انحــراف معیــار و بــه تفکیــک
گــروه در (جــدول )4گــزارش شــده اســت.

افــزون بــر ایــن ،نتایــج آزمــون چنــد متغیــری ،اثرپیالیــی
نیــز حاکــی از تفــاوت بیــن گــروه هــا حداقــل در یکــی از
متغیرهــای وابســته در بعــد زمــان و تعامــل زمــان و گــروه بــود
( .)F= 150/03 ،p> 0/001بدیــن معنــی کــه از مرحلــه پیــش
آزمــون تــا پــس آزمــون و پــس آزمــون تــا پیگیــری در گــروه
شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی در یکــی از زیــر مولفه
هــای کیفیــت زندگــی نســبت بــه گــروه گــواه تفــاوت هــای معنی
داری وجــود دارد .در ادامــه جهــت اطــاع دقیــق تفاوتهــای دو
گــروه در مؤلفههــای مــورد پژوهــش از آزمــون تحلیــل واریانــس
آمیختــه اســتفاده شــد.
نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری مکــرر نشــان داد
کــه اثــر عامــل زمــان بــر زیرمولفــه هــای ســامت جســمانی
(29(=63/40 ،p=0/001 ،η2=0/68و  ،)F)1سالمت روانی (،η2=0/72
 29(=78/73 ،p =0/001و  ،)F)1روابــط اجتماعــی (،η2=0/64
 29( =54/15 ،p =0/001و  )F)1و ســامت محیــط (،η2=0/78
 29(=107/92 ،p =0/001و  )F)1معنــادار بــوده اســت .همچنیــن
نتایــج تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری مکــرر در تعامــل زمــان و
گــروه نیــز بــرای زیــر مولفــه هــای ســامت جســمانی (،η2=0/64
 29( =55/08 ،p =0/001و  ،)F)1ســامت روانی (=0/001 ،η2=0/59
 29(=43/08 ،pو  ،)F)1روابــط اجتماعــی (،p =0/001 ،η2=0/62
 29(=49/39و  )F)1و ســامت محیــط (،p =0/001 ،η2=0/78
 29(=107/86و  )F)1معنــادار بــود.

جدول  .4میانگین و انحراف معیار زیر مولفه های فعال سازی رفتاری ،در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری به تفکیک گروه
گروه

آزمایش
پیشآزمون

پسآزمون

گواه

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

متغیر

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

فعال سازی

18/19

6/22

32/19

5/78

32/00

3/86

19/56

6/13

19/44

5/95

18/62

5/23

اجتناب /نشخوارگری

15/75

7/13

32/69

5/97

32/88

4/42

15/56

7/73

14/81

6/57

13/75

3/88

افت تحصیلی /شغلی

12/31

3/17

25/56

3/40

25/23

2/94

11/69

2/89

10/94

3/87

11/81

2/04

آسیب اجتماعی

13/13

3/61

26/50

2/97

26/25

2/72

13/81

3/88

14/53

3/39

14/81

2/43

در متغیرهــای وابســته بــا اســتفاده از آزمــون شــاپیرو -ویلــک
( ،)P<0/05یکســانی واریانــس خطــا در دو گــروه آزمایــش و
کنتــرل بــا اســتفاده از آزمــون لــون ( ،)P<0/05اطمینــان حاصــل
شــد؛ افــزون بــر ایــن ،نتایــج آزمــون همگنــی کوواریانــس کرویــت
موخلــی در مــورد متغیرهــای فعــال ســازی (،df=2 ،P=0/09
)χ2= 4/74؛ اجتنــاب /نشــخوارگری (،)χ2= 2/15 ،df=2 ،P=0/17

بــا توجــه بــه مندرجــات (جــدول .)4بیــن میانگیــن زیرمولفــه
هــای فعــال ســازی رفتــاری در دو گــروه آزمایــش و گــواه در
مراحــل پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری تفــاوت هــای وجــود
دارد ،امــا ایــن کــه ایــن تفــاوت هــا از حــد شــانس و احتمــال
باالتــر اســت یــا نــه بــر مــا مشــخص نیســت .از ایــن رو جهــت
بررســی تغییــرات ایجــاد شــده ،از آزمــون تحلیــل واریانــس آمیخته
اســتفاده شــد .پیــش از انجــام آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه
ابتــدا از پیــش فــرض هــای نرمــال بــودن نمونــه مــورد نظــر

افــت تحصیلــی /شــغلی ( ،)χ2=1/28 ،df=2 ،P=0/49و آســیب
اجتماعــی ( )χ2=2/36 ،df=2 ،P=0/19معنــادار نبــود .از ایــن رو،
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 29(=79/01 ،p =0/001و  ،)F)1اجتنــاب /نشــخوارگری (،η2=0/72
 29( =94/82 ،p =0/001و  ،)F)1افــت تحصیلــی /شــغلی(،η2=0/83
 29( =154/82 ،p =0/001و  )F)1و آســیب اجتماعــی (،η2=0/81
 29(=131/75 ،p =0/001و  )F)1معنــادار بــود.
در ادامــه ،نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه نشــان داد کــه
اثــر عامــل گــروه بــر زیرمولفــه هــای فعــال ســازی (،η2=0/41
 29(=20/48 ،p =0/001و  ،)F)1اجتنــاب /نشــخوارگری (،η2=0/60
 29( =43/45 ،p =0/001و  ،)F)1افــت تحصیلــی /شــغلی (،η2=0/85
 29( =182/92 ،p =0/001و  )F)1و آســیب اجتماعــی (،η2=0/67
 29(=83/21 ،p =0/001و  )F)1در مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــری
معنــا دار بــود .بــا مشــاهده میانگیــن هــا در مرحلــة پیگیــری در
گــروه آزمایــش مالحظــه مــی شــود کــه اثرمداخلــه مانــدگار بــوده
اســت (جــدول .)4براســاس میــزان ضریــب ایتــای بــه دســت
آمــده در تفــاوت هــای بیــن گروهــی مــی تــوان چنیــن عنــوان
کــرد کــه مداخلــة شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــه
ترتیــب  0/85 ،0/60 ،0/41و  0/67از تغییــرات واریانــس متغیرهای
فعــال ســازی ،اجتنــاب /نشــخوارگری ،افــت تحصیلــی /شــغلی و
آســیب اجتماعــی در مرحلــه پــس آزمــون را در زنــان دارای اختالل
افســردگی نامعیــن را تبییــن مــی کننــد.
در ادامــه یافتــه هــای توصیفــی راهبردهــای تنظیــم شــناختی
هیجــان در مراحــل مختلــف پژوهــش براســاس میانگیــن و
انحــراف معیــار بــه تفکیــک گــروه در (جــدول  )5گــزارش شــده
اســت.

نتایــج آزمــون همگنــی کواریانــس کرویــت موخلــی برقــراری
شــرط کرویــت ماتریــس واریانــس کواریانــس بــرای داده هــای
مطالعــه حاضــر را تائیــد کــرد ( .)P<0/05نتایــج بــه دســت آمــده
حاکــی از برقــراری پیــش فــرض هــای آزمــون تحلیــل واریانــس
آمیختــه بــرای تحلیــل یافتــه هــا بــوده اســت .پــس از اطمینــان از
رعایــت مفروضــه هــای تحلیــل واریانــس آمیختــه ،نتایــج آزمــون
چنــد متغیــری ،اثرپیالیــی حاکــی از تفــاوت بیــن گــروه هــا حداقل
در یکــی از متغیرهــای وابســته در بعــد زمــان و تعامــل زمــان و
گــروه بــود ( .)F= 50/68 ،p > 0/001بدیــن معنــی کــه از مرحلــه
پیــش آزمــون تــا پــس آزمــون و پــس آزمــون تــا پیگیــری در
گــروه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی در یکــی از
متغیــر یــر مولفــه هــای فعــال ســازی نســبت بــه گــروه گــواه
تفاوتهــای معنــی داری وجــود دارد .در ادامــه جهــت اطــاع دقیــق
از تفاوتهــای دو گــروه در مؤلفههــای فعــال ســازی رفتــاری از
آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه اســتفاده شــد.
نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری مکــرر نشــان داد که
اثــر عامــل زمــان بــر زیرمولفــه هــای فعــال ســازی (،η2=0/69
 29( =68/03 ،p =0/001و  ،)F)1اجتنــاب /نشــخوارگری (،η2=0/70
 29(=70/05 ،p =0/001و  ،)F)1افــت تحصیلــی /شــغلی (،η2=0/82
 29(=139/75 ،p =0/001و  )F)1و آســیب اجتماعــی (،η2=0/83
 29(=152/47 ،p =0/001و  )F)1معنــادار بــوده اســت .همچنیــن
نتایــج تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری مکــرر در تعامــل زمــان
و گــروه نیــز بــرای زیرمولفــه هــای فعــال ســازی (،η2=0/72

جدول  .5میانگین و انحراف معیار راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  ،در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری به تفکیک گروه
گروه
متغیر

آزمایش
پیشآزمون

گواه
پیگیری

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

مالمت خویشتن

10/56

2/89

5/69

2/88

4/06

1/84

10/44

2/37

9/20

1/97

10/00

2/39

پذیرش

9/62

2/66

16/94

1/95

8/94

2/18

9/50

1/93

9/13

2/16

4/88

1/99

نشخوارگری

11/50

3/05

5/19

2/72

4/88

1/99

10/31

2/21

9/69

1/85

10/37

2/33

تمرکز مجدد مثبت

9/88

2/50

13/00

2/55

12/44

3/51

10/38

2/31

10/81

2/07

10/37

2/53

تمرکز مجدد برنامه ریزی

10/13

2/30

9/94

1/87

12/44

2/78

10/50

2/25

16/88

2/08

9/75

2/38

ارزیابی مجدد مثبت

9/13

2/46

10/94

1/88

17/31

2/07

9/56

2/22

11/06

2/72

10/19

1/83

دیدگاه گیری

9/23

2/47

11/06

2/72

9/75

1/91

9/81

2/97

10/37

2/23

4/63

1/58

فاجعه سازی

10/75

2/77

4/88

1/72

4/63

1/58

10/50

2/82

9/87

1/89

10/12

2/05

ماللت دیگران

10/50

2/71

3/94

1/63

3/44

1/53

10/38

2/70

8/69

1/84

9/31

1/92
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پذیــرش ( 29( =80/67 ،p =0/001 ،η2=0/73و  ،)F)1نشــخوارگری

همــان طــور کــه در (جــدول  )5قابــل مشــاهده اســت ،بیــن
میانگیــن راهبردهــای تنظیــم شــناختی هیجــان در دو گــروه
آزمایــش و گــواه در مراحــل پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری
تفاوتهــای وجــود دارد ،امــا ایــن کــه ایــن تفاوتهــا از حــد شــانس و
احتمــال باالتــر اســت یــا نــه بــر مــا مشــخص نیســت .از ایــن رو
جهــت بررســی تغییــرات ایجــاد شــده ،از آزمــون تحلیــل واریانــس
آمیختــه اســتفاده شــد .پیــش از انجــام آزمــون تحلیــل واریانــس
آمیختــه ابتــدا از پیــش فــرض هــای نرمــال بــودن نمونــه مــورد
نظــر در متغیرهــای وابســته بــا اســتفاده از آزمــون شــاپیرو -ویلــک
( ،)P<0/05یکســانی واریانــس خطــا در دو گــروه آزمایــش و
کنتــرل بــا اســتفاده از آزمــون لــون ( ،)P<0/05اطمینــان حاصــل

( 29(=59/52 ،p=0/001 ،η =0/67و  ،)F)1تمرکــز مجــدد مثبــت
( 29(=7/60 ،p =0/01 ،η2=0/27و  ،)F)1تمرکــز مجــدد برنامــه
ریــزی ( 29(=20/68 ،p =0/001 ،η2=0/40و  ،)F)1ارزیابــی مجــدد
مثبــت ( 29(=113/48 ،p =0/001 ،η2=0/79و  ،)F)1دیــدگاه گیــری
( 29(=3/19 ،p =0/05 ،η2=0/09و  ،)F)1فاجعــه ســازی (،η2=0/66
 29(=58/67 ،p =0/001و  ،)F)1و ماللــت دیگــران (،η2=0/71
 29(=75/11 ،p =0/001و  ،)F)1معنــادار بــود.
در ادامــه ،نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه نشــان داد کــه
اثــر عامــل گــروه بــر زیرمولفه هــای ماللــت خویشــتن (،η2=0/40
 29(=19/87 ،p =0/001و  ،)F)1پذیــرش (،p =0/001 ،η2=0/87
 29(=214/40و  ،)F)1نشــخوارگری (=17/58 ،p=0/001 ،η2=0/38
(29
و  ،)F)1ارزیابــی مجــدد مثبــت (= 67/09 ،p =0/001 ،η2=0/69
(29
و  ،)F)1فاجعــه ســازی ( 29( =58/77 ،p =0/001 ،η2=0/73و ،)F)1
و ماللــت دیگــران ( 29(=70/74 ،p =0/001 ،η2=0/74و  ،)F)1در
مرحلــة پــس آزمــون و پیگیــری معنــا دار بود .بــا مشــاهده میانگین
هــا در مرحلــة پیگیــری در گــروه آزمایــش مالحظــه مــی شــود که
اثرمداخلــه مانــدگار بــوده اســت.
براســاس میــزان ضریــب ایتــای بــه دســت آمــده در تفاوت-هــای
بیــن گروهــی مــی تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه مداخلــه شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــه ترتیــب 0/85 ،0/60 ،0/41
و  0/67از تغییــرات واریانــس متغیرهــای فعــال ســازی ،اجتنــاب/
نشــخوارگری ،افــت تحصیلــی /شــغلی و آســیب اجتماعــی در
مرحلــه پــس آزمــون را در زنــان دارای اختــال افســردگی نامعیــن
راتبییــن مــی کننــد .از ســوی دیگــر مداخلــه شــناخت درمانــی
مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی در راهبردهــای تمرکــز مجــدد مثبــت
( 29(=2/40 ،p =0/13 ،η2=0/07و  ،)F)1تمرکــز مجــدد برنامــه
ریــزی ( 29(=4/89 ،p =0/11 ،η2=0/09و  )F)1و دیــدگاه گیــری
( 29(=0/76 ،p =0/38 ،η2=0/02و  ،)F)1تفاوتــی بیــن دو گــروه
ایجــاد نکــرد.
2

شــد؛ افــزون بــر ایــن ،نتایــج آزمــون همگنــی کواریانــس کرویــت
موخلــی برقــراری شــرط کرویــت ماتریــس واریانــس کواریانــس
بــرای داده هــای مطالعــه حاضــر را تائیــد کــرد (.)P<0/05
نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از برقــراری پیــش فــرض هــای
آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه بــرای تحلیــل یافتــه هــا بــود.
پــس از بررســی رعایــت مفروضــه هــای تحلیــل واریانــس آمیختــه،
نتایــج آزمــون چنــد متغیــری ،اثرپیالیــی حاکــی از تفــاوت بیــن
گــروه هــا حداقــل در یکــی از متغیرهــای وابســته در بعــد زمــان و
تعامــل زمــان و گــروه بــود ( .)F= 22/79 ،p> 0/001بدیــن معنــی
کــه از مرحلــه پیــش آزمــون تــا پــس آزمــون و پــس آزمــون تــا
پیگیــری در گــروه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی در
یکــی از متغیرهــای وابســته نســبت بــه گــروه گــواه تفــاوت هــای
معنــی داری وجــود دارد .از ایــن رو ،جهــت بررســی دقیــق تفــاوت
هــای بیــن دو گــروه در مؤلفههــای تنظیــم شــناختی هیجــان از
آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه اســتفاده شــد .نتایــج آزمــون
تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری مکــرر نشــان داد کــه اثــر عامــل
زمــان بــر زیرمولفــه هــای ماللــت خویشــتن (=0/001 ،η2=0/71
 29( =72/78 ،pو  ،)F)1پذیــرش (=62/73 ،p =0/001 ،η2=0/67
( 29و  ،)F)1نشــخوارگری ( 29(=69/64 ،p =0/001 ،η2=0/70و ،)F)1
تمرکــز مجــدد مثبــت ( 29(=11/16 ،p =0/001 ،η2=0/27و ،)F)1
تمرکــز مجــدد برنامــه ریــزی (=8/77 ،p =0/001 ،η2=0/22
(29
و  ،)F)1ارزیابــی مجــدد مثبــت (184/13 ،p =0/001 ،η2=0/83
= ( 29و  ،)F)1دیــدگاه گیــری (=9/95 ،p =0/01 ،η2=0/14
( 29و )1
 ،)Fفاجعــه ســازی ( 29(=81/44 ،p =0/001 ،η2=0/83و  )F)1و
ماللــت دیگــران ( 29( =165/03 ،p =0/001 ،η2=0/84و )F)1
معنــادار بــوده اســت .همچنیــن نتایــج تحلیــل واریانــس انــدازه
گیــری مکــرر در تعامــل زمــان و گــروه نیــز بــرای زیرمولفــه
هــای ماللــت خویشــتن ( 29(=45/69 ،p =0/001 ،η2=0/60و ،)F)1

بحث
پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی تاثیــر شــناخت درمانــی مبتنــي
بــر ذهــن آگاهــي بــر كيفيــت زندگــي ،فعالســازی رفتــاری
و تنظیــم شــناختی هیجــان زنــان دارای اختــال افســردگی
بــا عالئــم ناکافــی انجــام شــد .یافتههــای بــه دســت آمــده
حاکــی از تاثیــر معنــادار مداخلــه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر
ذهــن آگاهــی ،بــر افزایــش ابعــاد كيفيــت زندگــي زنــان مبتالبــه
اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی بــود .ايــن یافتــه بــا نتایــج
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شــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای انجــام شــده از جملــه
محمــدی و همــکاران ( Mcindoo ،)32و همــکاران ( )40و
پرهــون و همــکاران ( )41تقریبــ ًا همســو اســت .در ایــن راســتا
نتایــج پژوهــش مکینــدو و همــکاران حاکــی از اثربخشــی شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی در افزایــش فعــال ســازی رفتاری
در دانشــجویان مبتــا بــه افســردگی بــود .همچنیــن پژوهــش
پرهــون و همــکاران نیــز حاکــی از اثربخشــی مداخلــه شــناختی
رفتــاری در افزایــش فعــال ســازی رفتــاری بیمــاران مبتــا بــه
افســردگی اساســی بــود.
در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان چنیــن عنــوان کــرد كــه فراينــد
ذهــن آگاهــي و تمريــن تمركــز موجــب افزايــش ظرفیتهــای
درونــي از جملــه تحمــل كــردن ،انتظــار كشــيدن و صبــر كــردن
در موقعیتهــای تنــشزا میشــود ،بهطوریکــه ذهــن آگاهــي
در افــراد موجــب كاهــش نگــرش منفــی میگــردد كــه ایــن
مســاله میتوانــد منجــر بــه كاهــش نگرانــی شــود .همچنیــن،
تمرينــات شــناخت درمانــی مبتنــي بــر ذهــن آگاهــي موجــب
تحريــك محركهــاي خوشــايند در ذهــن فــرد مــی گــردد کــه
ايــن تحریــكات بــه ســمت جــذب پــاداش و حــذف تنبيــه در فــرد
میانجامــد و فعاليــت فــرد را بــراي رســيدن بــه شــرايط مطلــوب
ســوق میدهــد .همچنیــن فــرد را از موقعیتهــای خطــر آفریــن
و داراي محــرك منفــي بازمـیدارد .از ســوی دیگــر ،ايــن تمرينــات
در فــرد بــا واکنشپذیــری سيســتم عصبــي خودمختــار همــراه
میگــردد و فــرد همــواره فعــال در جريانــات روزمــره خــود قــرار
میگیــرد و كســالت و ک ـمکاری را كنــار میگــذارد و بــراي بهتــر
شــدن شــرايط و رســيدن بهجایــی كــه خوشــايند اوســت تــاش
بســیاري میکنــد .افــزون برایــن ،تمرينــات شــناخت درمانــی
مبتنــي بــر ذهــن آگاهــي موجــب زود انگيختگــي فــرد جهــت
رســيدن بــه اهــداف بــا بــه وجــود آوردن انگيــزش برونگرایــی
و جســتجوي احساســي در فــرد همــراه میگــردد و ايــن افــراد
بســيار شــاد و اميــدوار بــه زندگــي و آينــده میشــوند .درواقــع،
مداخلــة شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــا تاکیــد بــر
تغییــر در محتــوای شــناختی و هیجانــی بیمــاران دارای افســردگی
خفیــف و ارائــه راهکارهــای عملــی در جهــت کاهــش تنــش و
مقابلــه بــا مشــکالت پیشــرو بــا کاهــش مشــکالت روان شــناختی
ایــن افــراد آنهــا را ترغیــب کــرده کــه در فعالیــت هــای زندگــی
نقــش فعــال تــری داشــته و اداره امــور زندگــی خــود را در دســت
بگیرنــد کــه ایــن مســاله در عمــل بــا کاهــش مشــکالت روان
شــناختی ایــن افــراد منجــر بــه ارتقــاء کیفیــت زندگــی و ســامت
روان آنهــا شــده اســت.

پژوهــش انجــام شــده در این حــوزه از جملــه  Liو همــکاران (،)36
 Lopez-Navarroو همــکاران ( ،)37قــدس پــور و همــکاران
( ،)38ســامخانیان و همــکاران ( )8و خــوش خطــی و همــکاران
( )39کــه اثربخشــی ایــن مداخلــه را در بیمــاران مبتــا بــه ،HIV
ام اس و بیمــاران کلیــوی نشــان داده انــد هــم خــوان اســت .بــه
عنــوان نمونــه ســامخانیان و همــکاران ( )8در پژوهشــی اثربخشــی
شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی را بــر افزایــش کیفیــت
زندگــی و کاهــش تنهایــی بیمــاران مبتــا بــه  HIVرا نشــان داده
انــد .همچنیــن نتایــج پژوهــش قــدس پــور و همــکاران ( )38و
خــوش خطــی و همــکاران ( )39حاکــی از اثربخشــی ایــن مداخلــه
بــر افزایــش کیفیــت زندگــی بیمــاران دارای ام اس و کاهــش
مشــکالت روان شــناختی بیمــاران دارای مشــکالت کلیــوی بــود.
در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان چنیــن عنــوان کــرد كــه
زنــان دارای اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی بــه دليــل
بیماریشــان دچــار تنــش در كيفيــت زندگیشــان شــده انــد.
براســاس یافتــه هــای بــه دســت آمــده مــی تــوان عنــوان کــرد
کــه راهكارهايــي كــه بيمــاران از تمرينــات  MBCTاز قبیــل
كنتــرل تنفــس و كســب آرامــش و برنامههــای افزايــش تمركــز
و تأمــل بــر رخدادهــاي روزمــره کســب کردنــد ،کــه نتیجــه آن
بهبــود شــاخص هــای کیفیــت زندگــی آنهــا بــود .بــا توجه بــه این
کــه در مداخلــة شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهی شــرکت
کننــدگان را بــه تجربیــات در لحظــه و زمــان حــال ،توجــه به حس
هــای بدنــی ،افــکار و احســاس هــا و کســب آگاهــی و هوشــیاری
نســبت بــه محیــط اطــراف ترغیــب مــیکنـد ،در طــی ایــن مداخله
در افــراد ایــن نگــرش را ایجــاد مــی کنــد کــه قضــاوت را کنــار
گذاشــته و بــه پذیــرش فعــال و بــدون پیــش داوری مســائل دســت
پیــدا کننــد .ایــن مســاله باعــث آگاهی نســبت بــه ادراک ،شــناخت
و هیجــان بــدون ارزیابــی یــا قضــاوت آن هــا منجــر خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر ایــن روش مداخلــه ای ،بــا ترکیــب مهــارت هــای
ذهــن آگاهــی بــا شــناختی ایــن فرصــت را در اختیــار افــراد قــرار
مــی دهــد کــه بــدون قضــاوت و پیــش داوری نظــاره گــر افــکار
خــود بــوده و در دام تلــه افــکار منفــی قــرار نگیــرد کــه پیامــد آن
شــکل گیــری یــک دیــدگاه نــو و رشــد افــکار و هیجانهــای مثبت
و خوشــایند در افــراد اســت کــه ایــن جریــان جدیــد بــه صــورت
عملــی در کیفــت زندگــی و ســامت روان آن هــا نمــود پیــدا مــی
کنــد.
همچنیــن ،بــا توجــه بــه یافتههــای بــه دســت آمــده شــناخت
درمانــی مبتنــي بــر ذهــن آگاهــي منجــر بــه افزايــش فعالســازی
رفتــاري در زنــان دارای اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی
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درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی از جنبــه هــای مختلــف باعــث
کاهــش راهبردهــای منفــی و افزایــش راهبردهــای مثبــت تنظیــم
شــناختی هیجــان در زنــان دارای افســردگی خفیــف شــده اســت.
بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در بیمــاران دارای افســردگی خفیــف
وجــود دارد بــه مــرور زمــان تغییراتــی در عملکردهــای فــردی،
اجتماعــی آن هــا ایجــاد خواهــد شــد و ایــن دور باطــل منجــر بــه
بــروز مشــکالت دیگــر در آنهــا خواهــد شــد کــه ایــن سلســله
مراتــب بــه عنــوان عامــل تشــدید کننــده بیمــاری در ایــن افــراد
خواهــد بــود .ذهــن آگاهــی بــا اســتفاده از راهبردهــای مثبــت از
طریــق تنظیــم هیجانــی بــا کاهــش سلســله افــکار منفــی روش
هــای متفاوتــی جهــت روبــرو شــدن بــا هیجــان هــای منفــی و
پریشــانی در ایــن افــراد ایجــاد و در عمــل بــه بهبــود راهبردهــای
تنظیــم شــناختی هیجــان در آنهــا منجــر شــد.
از محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان بــه محــدود
بــودن تعــداد نمونــه ،اجــرای پژوهــش فقــط در یــک شهرســتان،
نداشــتن مرحلــه پیگیــری طوالنــیمــدت و گــردآوری دادههــا،
تنهــا براســاس ابزارهــای خــود گزارشــی اشــاره کــرد .بــا توجــه
بــه یافتــه هــای بــهدســتآمــده پيشــنهاد ميگــردد كلينيكهــا،
مراكــز درمانــي و مشــاورهاي و حتــي بيمارســتانها يــك برنامــه
مــدون بــراي بيمــاران در معــرض افســردگي در نظــر بگيــرد تــا بــا
آمــوزش مداخلــه هــای مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی در ميــان ايــن
بيمــاران موجــب تنظيــم عواطــف و هيجانهــاي افراطــي گردنــد
و بتواننــد از ميــزان افســردگي آنــان بكاهنــد .همچنیــن افــزون بــر،
تهيــه مكانهايــي بــراي تمرينــات مديتيشــن و تمركــز و تنظيــم
تنفــس ،روان شناســاني مســلط بــه ايــن برنامههــا را اســتخدام
كننــد تــا در ايــن تمرينــات بهصــورت گســتردهتر در محــات
و حتــي محــل كار افــراد انجــام گــردد .میتــوان پيشــنهاد کــرد
کــه درمــان گــران در برخــورد بــا بيمــاران افســرده بــه جنبههــاي
شــناخت درمانــی مبتنــي بــر ذهــن آگاهــي كــه بــر تحريــك
رفتارهــای مثبــت و خوشــايند پرداختــه میشــود توجــه ویــژهای
داشــته باشــند؛ چراکــه بــا تقويــت ايــن رفتارهــا عــاوه بــر كاهش
افســردگي ،فــرد بــه نيــروي فعــال در جامعــه تبديــل میشــود تــا
افــزون بــر رســيدن بــه اهــداف خوشــايند بــراي خــود ،جامعــه را
نيــز بــه ســمت اهــداف مثبــت ســوق میدهــد .پيشــنهاد میگــردد
انجــام پژوهــش مشــابه پژوهــش حاضــر بــر روی بیمــاران ســاکن
شــهرهای دیگرنیــز انجــام شــود.

همچنیــن بــا توجــه بــه یافتــه هــای بــه دســت آمــده ،شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی تاثیــرات مثبــت و پایــداری بــر
راهبردهــای ماللــت خویشــتن ،پذیــرش ،نشــخوارگری ،ارزیابــی
مجــدد مثبــت ،فاجعــه ســازی و ماللــت دیگــران ،در مراحــل پــس
آزمــون و پیگیــری در زنــان دارای اختــال افســردگی بــا عالئــم
ناکافــی داشــت .ايــن یافتــه بــا نتایــج پژوهشهــای پیشــین از
جملــه  Van der veldenو همــکاران ( Tabak ،)42و همــکاران
( Short ،)43و همــکاران ( Yang ،)44و همــکاران ( ،)45پرهــون
و همــکاران ( )25و رضــوی زاده و همــکاران ( )46تقریب ـ ًا همســو
اســت.
در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه شــواهد
پژوهشــی حاکــی از آن اســت کــه ذهــن آگاهــی پاســخهای
هیجانــی بیمــاران افســرده را بــا اصــاح فرایندهــای شــناختی و
عاطفــی تغییــر میدهــد و باعــث نمــرات پایینتــر در مشــکالت
نظــم جویــی شــناختی هیجــان ،تــرس و اجتنــاب از هیجانهــا
میشــود .افــزون بــر ایــن ،تمرینهــای ذهــن آگاهــی بــه
بیمــاران افســرده کمــک میکنــد تــا از افــکار خــود آینــد،
ن روی
عــادات و الگوهــای رفتــاری ناســالم رهــا شــوند ،از ایــ 
میتواننــد نقــش مهمــی در تنظیــم شــناختی هیجــان ایفــا کننــد
( .)47تمرینهــای  MBCTبــا قانــع ســازی افــراد بــه انجــام
تمرینهــای تمرکــز مکــرر بــه محرکهــای خنثــی و هوشــیاری
درونــی نســبت بــه بــدن و ذهــن از آنهــا در مقابــل اشــتغالها و
نشــخوارهای ذهنــی و هیجانــات منفــی مراقبــت میکنــد .از ایــن
روی ایــن تمرینهــا باعــث کاهــش هیجانــات منفــی میشــود
( .)48ازســوی دیگــر مداخلــة شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن
آگاهــی در راهبردهــای تمرکــز مجــدد مثبــت ،تمرکــز مجــدد
برنامــه ریــزی ،و دیــدگاه گیــری ،تفاوتــی بیــن دو گــروه ایجــاد
نکــرد.
بــه نظــر میرســد تمرینهــای ذهــن آگاهــی از طریــق افزایــش
خلــق مثبــت مهارتهــای نظــم جویــی شــناختی هیجــان را بهبــود
میبخشــد و بــا افزایــش توجــه ،هوشــیاری و پذیــرش هیجاناتــی
کــه بــه فــرد عــارض میشــوند راهبردهــای تنظیــم شــناختی
هیجــان بیمــار افســرده را تعدیــل میکنــد ( .)49همچنیــن ،ایــن
تمرینــات جلــوی تقویــت اجتنــاب هیجانــی پیشــین را میگیــرد؛ و
تمرینــات ذهــن آگاهــی بافتــی را بــرای بیمــاران فراهــم میکننــد
کــه در آن میتواننــد ارتباطهــای جدیــد منفــی کمتــری را
نســبت بــه تجربــه هیجانهــا پــرورش دهنــد و ارتباطــات منفــی
بازدارنــدهی قدیمــی را خامــوش کننــد (.)47
در مجمــوع مــی تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه مداخلــة شــناخت

نتیجهگیری
یافتــه هــای بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر حاکــی از تاثیــر
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بــر خــود واجــب مــی دانیــم کــه از همــکاری و همگامــی صمیمانة
تمامــی شــرکت کننــدگان در پژوهــش حاضــر و نیــز از زحمــات
مدیــران و کارکنــان کلینیــک هــای روان درمانــی شهرســتان
.بابلســر نهایــت ســپاس و قدردانــی را بــه عمــل آوریــم

معنــادار شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر کیفیــت
 فعالســازی رفتــاری و تنظیــم شــناختی هیجــان زنــان،زندگــی
، از ایــنرو.دارای اختــال افســردگی بــا عالئــم ناکافــی بــود
ســازوکار اثربخشــی ایــن مداخلــه مــی توانــد در جهــت کاهــش
مشــکالت پیشــرو ایــن بیمــاران موثــر و بــه تیــم ســامت روان
آنهــا کمــک کنــد تــا بــا بــه کارگیــری مداخلــه هــای روان درمانی
کارآمــد مانــع از تبدیــل ایــن بیمــاری بــه اختــال افســردگی
.اساســی شــوند

تضاد منافع
نویســندگان مقالــه حاضــر اعــام مــی کننــد کــه هیــچ گونــه تضاد
.منافعــی در نــگارش ایــن پژوهــش وجــود نــدارد
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