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چکیده
شناختدرمانی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی از درمانهای موج سومی هستند که اثربخشیی ننهیا در

دامنهای از اختالالت روانی مختلف مورد نزمون قرار گرفته است .هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشیی شیناخت-
درمانی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی در کاهش نشخوار فکری و عالیم افسردگی است 72 .نفر از افراد با
نشانههای افسردگی طبق نمره برش پرسشنامه افسردگی بک و به طور تصادفی در دو گروه شناختدرمانی مبتنیی بیر
حضور ذهن و درمان فراشناختی قرار گرفتند .پرسشنامه افسیردگی بیک (  ) 69و مقییا

پاسین نشیخوار فکیری

(  ) 66قبل و بعد از درمان اجرا شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس یکراهه استفاده شد .یافتیههیا
نشان میدهد که هر دوی شناختدرمانی مبتنی بر حضور ذهن و درمیان فراشیناختی بیر کیاهش نشیحوار فکیری و
نشانههای افسردگی تأثیر داشتهاند و بین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بیر حضیور ذهین و درمیان فراشیناختی در
کاهش نشخوار فکری و عالیم افسردگی تفاوت معنادار وجود ندارد ( .)P≤0.01هر دوی شناختدرمانی مبتنیی بیر
حضور ذهن و درمان فراشناختی در بهبودی نشخوار فکری نسیبشناسانه و عالیم افسردگی مؤثر هستند.
واژههای کلیدی :شناختدرمانی مبتنی بر حضورذهن؛ درمان فراشناختی؛ نشخوارفکری؛ عالیم افسردگی.
* استاد گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
** عضو هیئت علمی دانشگاه نزاد اسالمی واحد تهران مرکز
*** استادیار گروه روانشناسی دانشگاه نزاد اسالمی واحد تهران مرکز
**** عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه نزاد اسالمی واحد تهران مرکز
***** دانشجوی دکتری دانشگاه نزاد تهران مرکز
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مقدمه
اختالل افسردگی یک بیماری عودکننده با پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی ،جسمانی و روانی بسیار است (سگال 7و همکاران،
 .)7002در رابطه با اهمیت این اختالل میتوان گفته که در حال حاضر افسردگی چهارمین بیماری شایع جهان محسوب میشود
و بر اسا

نمار اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی ( 000 ،)WHOمیلیون نفر از افسردگی رنی مییبرنید و طبیق

برنوردهای انجام شده پیشبینی میشود تا سال  7070این بیماری به دومین بیماری شایع جهان تبدیل شود (چیاپمن و پیری،0

 .)7002همچنین این بیماری با رن طوالنی مدت ،اختالل در شغل ،تحصیل ،روابط بین فردی ،خانوادگی و حتی خودکشی تیا
حد قابل توجهی بر کیفیت زندگی تاثیر میگذارد (کالتنتالر و همکاران7007 ،؛ موسسه بهداشت )7000 ،9و به علت نیاتوانی و

غیبتهای مکرر منجر به زیان اقتصادی زیادی میشود (اسپیتزر .)7006 ،2از سویی به دلیل اینکه تقریباً دو سوم بیماران افسرده
به خودکشی میاندیشند و  0تا

درصد ننها از این طریق به زندگی خود خاتمه میدهند ،اهمیت توجیه بیه افسیردگی بیه
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عنوان یکی از اختاللهای مهم روانشناختی نشکار میشود (کاپالن و کاپالن.)7002 ،
نشخوار فکری به صورت تفکر افسردهساز چرخهای و مداوم تعریف میشود و پاسن نسبتاً رای به خلق منفیی و
خاصیت شناختی برجسیته ای از احسیا

ماللیت و اخیتالل افسیردگی عمیده اسیت (ریپیری .) 622 ،6بیهعیالوه

نشخوارفکری تفکر منفی تکرار شونده است و در پژوهش های مختلف با اختالل افسردگی عمیده رابطیه نشیان داده

است (رولفز ، 0هیوبرز  ،پیترز ، 7نمتز

و ونن  .)7002 ، 0از طرف دیگر نشخوار فکری اخیراً بیه عنیوانی ییک

مؤلفهی فراتشخیصی مشترک در نظر گرفته شده اسیت کیه بیا مؤلفیههیای فراتشخیصیی دیگیری از جملیه نگرانیی
(هانگ 7002 ،؛ دیجانگ -میر ، 9بک 2و رید 2؛  ،)7006عدم تحمل بالتکلیفیی (ییوک ، 6کییم ،70سیو  7و لیی77؛

 )70 0و همچنین باورهای فراشناختی دربارهی نشخوار فکری رابطه معناداری دارد (پاپاجورجیو  7و ولز.)700 ،70

در سه دهه گذشته ،شناختدرمانی و کاربرد بیشتر نن در برخورد با مسایل روزافزون روانی و رفتاری ،و نابسینده
. recurrent
. Segal
. World health organization
. Chapman & Perry
. Kaltenthaler
. Ministery of health
. Spitzer
. Kaplan
. Rippere
. Roelofs
. Huibers
. Peeters
. Amt
. Van Os
. Hong
. De Jong-Meyer
. Beck
. Riede
. Yook
. Kim
. Suh
. Lee
. Papageorgiou
. Wells
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بودن صورت بندیهای نظری کالسیک (عمدتاّ مدل های خطی) در تبیین مسایل و ارایه مداخالت درمانی مناسب ،با
کاستیهای فراوان رو به رو بوده است .لذا ،پس ازنقدهای نظری ،برای تبیین رابطه شناخت و هیجان ،مدلهای خطی
به تدری جای خود را به مدلهای پیچیدهتر و چند الیهای دادند (کاویانی .) 22 ،از سال  660به بعد و بیا شیرو
موج سوم درمان رفتاری شناختی گرایش به سمت پروتکلهای درمانی جدید بر پایهی شناخت درمانی افزایش یافت

و درمانهایی چون رفتاردرمانی دیالکتیکی ( ،)DBTدرمان پذیرش و تعهد ،)ACT(7درمان فراشناخت ( )MCTو
( )MCTو شناختدرمانی مبتنی بر حضورذهن  )MBCT(0معرفی شدند .در این میان شیناختدرمیانی مبتنیی بیر

حضورذهن و درمان فراشناختی از درمانهای پیشنهادی برای پیشیگیری از اضیطراب و افسیردگی و تنظییم هیجیانی
است.
رویکرد فراشناختی بر اسا

نظریهی بنیادی «الگوی کارکرد اجرای خود نظم بخیش » اسیتوار اسیت .ایین میدل

دلیل نسیبپذیری به اختاللهای هیجانی را الگوی توجه معطوف به خود افراطی ،فعال شدن باورهیای غییر منطقیی

ناسازگارانه و فرایندهای بازتابی خاص میداند (ولز و کارترایت -هاتون .)7000 ،9این فرایند هنگامی فعال مییشیود
که فرد بین اهداف درونی خود و شرایط بیرونی احسا

ناهماهنگی میکند .در این شرایط راهبردهای خاصی چیون

جذب اطالعات به درون باورها ،سرکوب فکر ،نشخوار فکری و نگرانی به منظیور جلیوگیری از ورود محیرکهیای
ناراحت کننده به هشیاری یا حل مشکالت ناشی از ناهماهنگی ،نظارت بر حالتهای جسمی -روانیی و نمیادگی در برابیر
خطر ،به منظور کاهش این ناهماهنگی توسط کارکرد اجرایی خود نظم بخش به کار گرفته میشوند (ولز.)7006 ،
درمان فراشناختی اختالل افسردگی بیشتر بر درک علل نشخوار فکری و حذف این فرایند ناسیازگارانه تأکیید مییکنید.
چرا که نشخوارفکری ،خصیصه محوری سندرم شناختی -توجهی و یکی از راهکارهیای کیارکرد اجراییی خیودنظم
بخش است که برای کاهش ناهماهنگی شناختی در پاسن به افکار منفی و احسا

غمگینی فعال میشیود و درواقیع

نوعی سبک مقابله با خلق افسرده به شمار مینید (بارنهوفر2و همکاران7006 ،؛ رولوفز و همکیاران .)7009 ،سیندرم

شناختی – توجهی شامل نشخوار فکری ،پایش تهدید و رفتارهای مقابلهای ناسازگارانه اسیت .ایین سیندرم موجیب
تداوم غمگینی و باورهای منفی شده و به دورههای افسرده سیاز منجیر مییشیود (ولیز .)7006،نشیخوار فکیری در
رویکرد فراشناختی یک سبک پاسندهی به خلق افسرده است که با فکر مکرر در مورد نشیانههیای بیمیاری ،علیل و
پیامدهای ممکن مشخص میشود (جونگ -میر ،بک و رید.)7006 ،
درمان فراشناختی از طریق نموزش توجه ،به بیمار کمک میکند تا فراینید نشیخوار فکیری را قطیع کنید .سیپس
باورهای منفی و مثبت بیمار درباره نشخوارفکری را به چالش میکشد .این درمان بیه جیای افکیار خودنینید منفیی،
فرایند نشخوارفکری را هدف مداخله قرار میدهد و به ایین ترتییب احتمیال ورود بیه دورههیای افسیردگی اساسیی
کاهش مییابد (ولز.)7006 ،
شناخت درمانی مبتنی بر حضورذهن برخاسته از پژوهشی گسترده در حوزه شناسایی عوامل و فرایندهای شناختی
). Dialectical Behavior Therapy (DBT
). Acceptance and Commitment Therapy (ACT
. Meta Cognition Therapy
). Mindfulness based cognitive therapy (MBCT
. Regulatory executive function model
. Cartwright-Hatton
. Barenhofer
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پیشبینی کننده عود افسردگی است که توسط سگال ،ویلیامز و تیزدل 7در سال  66معرفی شد (سگال ،ویلییامز و
تیزدل .)7002 ،این رویکرد درمانی نمیزهای مبتکرانه بود از جنبههیای شیناخت درمیانی بیک (بیک ،راش  ،شیاو 0و

امری  ) 626 ،و برنامه کاهش استر

مبتنی بر حضور ذهین  ) MBSR(9کابیات زیین ) 660( 2کیه بیرای هشیت

جلسه گروهی (هفته ای یک جلسه) طراحی شده است.
شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن عناصری از شناخت درمانی را به درمان میافزایید کیه در نن ،دییدگاه تمرکیز
زدایی ،افکار فرد را تسهیل میسازد .این نو رویکرد تمرکززدا در مورد هیجانها و حسهای بدنی هم به کیار مییرود.
در این روش به افراد نموزش داده میشود که افکار و احسا های خود را بدون قضیاوت مشیاهده کننید و ننهیا را
وقایع ذهنی سادهای ببینند که مینیند و میروند ،به جای اینکه ننها را به عنوان قسمتی از خودشیان ییا انعکاسیی از
واقعیت در نظر بگیرند .این نو نگرش به شناخت های میرتبط بیا افسیردگی ،میانع تشیدید افکیار منفیی در الگیوی
نشخوارفکری میشود (کاویانی.) 22،
در شناختدرمانی مبتنی بر حضورذهن سه هدف اساسی دنبال میشود :الیف) تنظییم توجیه ب) توسیعه نگیاهی
فراشناختی ج) تمرکز زدایی و د) توسعه پذیرش نسبت به حالتها و محتویات ذهنی .فرض بر این است که پرورش
نگاهی به این شیوه بیماران را قادر میسازد تا به صورت نشکارتری برانگیخته شدن واکنشهای نشخواری و منفی را
مشاهده کنند و بتوانند از چنین الگوهای فکری تمرکز زدایی کنند و به ننها به عنوان رویدادهای ذهنیی بنگرنید کیه

بازنماهایی از واقعیت یا ویژگی از خود نیستند (مک.)7002 ،2

فرضیه اصلی شناختدرمانی مبتنی بر حضورذهن ،این است که ذهین در شیکلهیای مختلیف عمیل مییکنید و

فرنیندهای مرتبط با عود افسردگی یعنی نشخوار فکری و اجتناب تجربهای از فعالیت "شکل ذهین انجیام دادن " بیه
وجود مینیند و دائمی میشوند .نشخوار فکری ،از طریق فرنیند تجزیه و تحلییل و حیل مسیأله تیالش مییکنید تیا
هیجانهای دشوار را زیر سوال ببرد .نشخوار فکری یک نو فرنیند مفهومی هدفمند است که با هدف حل یا برطرف
کردن مشکل ،وضعیت موجود را با وضعیت دلخواه یا مورد انتظار و ییا وضیعیت ضیروری ییا تهدیید کننیده میورد
ارزیابی قرار میدهد .معموالً افرادی که نشخوار فکری دارند زمان زیادی را صرف مفهومسازی تجربهی خود مییکننید.
سعی میکنند تا «مشکالت» هیجانی خود را تجزیه و تحلیل کنند و برای ننها راهحلهایی پیدا کنند و بفهمند که چرا
چنین احساساتی را دارند .محتوای فرنیندهای نشخوار فکری اغلب مربوط به خود و انتقاد از خود است .یعنیی چیرا
من چنین احساسی دارم؟ چرا این مشکل بهوجود نمده است؟ چرا همیشه این اتفاقها برای من روی میدهند؟ چیرا
اینقدر در حل این مساله ناتوانم؟ و  . ...هنگامی که با خود و با جهان پیرامون با الگوی نشخوار فکری ارتباط برقرار

میکنیم بهتدری محتوای این افکار و مفاهیم به "واقعیت " تبدیل میشوند .بنابراین نگاهی نسیبت بیه ننچیه کیه در
درون و اطراف ما در حال وقو است را از دست میدهیم و از تجربهی واقعیت جدا مییشیویم .هیدف اصیلی ایین
. Teasdale
. Tisdel
. Rush
. Shaw
. Emery
). Mindfulness Based stress reduction (MBSR
. Kabat Zine
. Mace
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درمان ،توانمند ساختن شرکتکنندگان برای تشخیص شکل ذهنی است که در نن قرار دارنید و توانمنید شیدن بیرای
تغییر عمدی از یک شکل ذهن به شکل دیگر است .این اتفاق در لحظه روی میدهد یعنی توانایی برای «بیدار شدن»
در خالل رویدادهای زندگی روزمره که به عنوان مثال میتواند به شکل یک حس نگاهی لحظهای در میورد احسیا
گذاشتن کف پا روی زمین یا نفس کشیدن باشد .در نن لحظه ،برای درک این موضو که وضعیت ذهن بر چیه چییز
غلبه دارد ،ما تغییر دیدگاه میدهیم یعنی میتوانیم از این موضو نگاه باشیم که چیه اتفیاقی در حیال وقیو اسیت و
فرصتی برای فکر کردن و عمل کردن متفاوت به ما داده میشود (ویلیامز.)7002 ،
اثربخشی دو مدل درمانی فراشناختی و شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در پژوهشهای مختلفی نشیان داده
شده است .برای مثال ولز و همکاران ( )70 7در پژوهشی اثربخشی درمان فراشناختی را در گروهی از بیماران مبیتال
به اختالل افسردگی مقاوم در  2جلسهی درمانی مورد بررسی قرار دادند .نتای نشان داد که افرادی که ایین درمیان را
دریافت کرده بودند کاهش معناداری در نشانههای افسردگی و نشخوار فکری دارند .همچنین شناختدرمیانی مبتنیی
بر حضور ذهن نیز بر کاهش نشانههای اختالل افسردگی و نشخوار فکری مؤثر است (بیارنهفر و همکیاران7006 ،؛

گدفرین 7و هیرینگن 70 0 ،؛ منیکاواسگار ،0پارکر و پریچ،9

 .)70بهعالوه پیژوهشهیای فراتحلیلیی در زمینیهی

اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر حضور ذهن نشاندهندهی مؤثر بودن این درمان اسیت (پاییت 2و هگیارد،2
هافمن ،6سویر ، 0ویت و اه.)70 0 ، 7

70؛

همانطور که ذکر شد پژوهشهای مختلفی اثربخشی دو مدل درمانی فراشناختی و شیناختدرمیانی مبتنیی بیر حضیور
ذهن را در افراد مبتال به افسردگی و نشخوار فکری نشان دادهاند .مطالعهی حاضر در صدد است تا عالوه بر سنجش مییزان
اثربخشی این دو مدل درمانی در کاهش نشانه های افسیردگی و نشیخوار فکیری ،مییزان اثربخشیی ایین دو نیو درمیان را
مقایسه کند .امید است یافتههای پژوهش حاضر راهگشای پژوهشهای نینده در زمینهی روشنکردن نقش مکانیزمهای هیر
یک از انوا درمان در نحوه و میزان اثر هر کدام از ننها بر نشانههای اختالل افسردگی و نشخوار فکری باشد.

روش
طرح پژوهش
این پژوهش از نو تحقیقات اثربخشی نسبی است که به جای مقایسه یک درمان با گروه کنترلِ بدون درمان ییا

در لیست انتظار (اثربخشی مطلق ،) 0دو روش درمانی را با یکدیگر بیر اسیا

مقییا هیای پیامید مقایسیه مییکنید

. Barnhofer
. Godfrin
. Van Heeringen
. Manicavasgar
. Parker
. Perich
. Piet
. Hougaard
. Hofmann
. Sawyer
. Wit
. Oh
. relative efficacy
. absolute efficacy
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(کزدین  .)700 ،از این رو ،این پژوهش یک طرح نیمه نزمایشی بیا پییشنزمیون -پیسنزمیون در گیروه نزمایشیی

(شناختدرمانی مبتنی بر حضورذهن) و گروه مقایسیه( 7درمیان فراشیناختی گروهیی) اسیت کیه شیامل تخصییص
تصادفی شرکتکنندگان به گروهها و اجرای مداخلهها است.
آزمودنیها و روش اجرا
جامعه تحقیق شامل تمامی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاههای نزاد تهران مرکز بوده است .بیه منظیور
انتخاب گروه نمونه با استفاده از فراخوان ،از دانشجویان دعوت به عمل نمد .حجم نمونه شامل  0نفر از دانشجویان
دختر بود که به روش نمونه گیری هدفمند (دالور ) 29 ،بر اسا
تعداد بر اسا

مالک های شمول و خروج ،انتخاب شدند .ایین

بهدست نوردن نمره مساوی یا باالتر از نمرهی برش (یعنی نمره بیرش  ) 0-72در نزمیون افسیردگی

بک ) (BDI-IIدر دو گروه نزمایشی و مقایسهای گمارده شدند .در ضمن مداخله درمانی به وییژه در گیروه درمیان
فراشناختی با افت تعدادی از درمانجویان ،به دالیلی غیر از نو درمان مواجه شدیم که در هر حیال امکیان بازگشیت
مجدد ننها وجود نداشت ،در نهایت نمونه شامل

نفر در گروه شناختدرمانی مبتنی بیر حضیورذهن و  7نفیر در

گروه درمان فراشناختی بودند .حضور نمونهها در گروه مداخله مستلزم دارا بودن مالکهای ورود و نداشیتن میالک-

های خروج بود .مالکهای ورود شامل :دانشجوی دختر مقطع کارشناسی ،نمرهی افسردگی در نزمون بک بین  2الیی
 ،72اعالم رضایت برای شرکت در پژوهش و امضای فرم رضایتنامه بود .مالکهای خروج شیامل :نمیره افسیردگی
باالتر از  72درنزمون افسردگی بک ،تشخیص اختالالت سایکوتیک ،استفاده از داروهای ضد افسردگی ،عیدم تماییل
به ادامه درمان و رها نمودن نن بود.
محتوای جلسههای درمانی فراشناخت عبارت بودند از:
جلسهی اول :تدوین فرمولبندی موردی ،معرفی مدل و نماده سازی ،شناسایی و نیامگیذاری دورههیای نشیخوار
فکری (افزایش فرانگاهی) ،تمرین تکنیک نموزش توجه.
جلسهی دوم :معرفی و تمرین ذهن نگاهی گسلیده ،معرفی به تعویق انداختن نشخوار فکری به عنیوان نزمایشیی
برای تغییر باور کنترل ناپذیری.
جلسهی سوم :شناسایی برانگیزانندهها و به کارگیری ذهن نگاهی گسلیده ،چالش با فراشیناختهیای مربیوط بیه
کنترل ناپذیری ،تمرین تکنیک نموزش توجه ،بررسی سطح فعالیت و مقابلههای اجتنابی.
جلسهی چهارم :وارسی بهکارگیری به تعویق انداختن نشخوار فکری در مورد حداقل  %2برانگیزانندهها و بییش
از دو دقیقه طول نکشیدن دورههای نشخوار فکری ،چالش با باورهای مثبت درباره نشخوار فکیری ،تمیرین تکنییک
نموزش توجه.
جلسهی پنجم :وارسی کاربرد گسترده و پایدار ذهن نگاهی گسلیده ،ادامهی چالش بیا باورهیای مثبیت دربیارهی
نشخوار فکری ،بررسی سطح فعالیت و ارایهی توصیههایی برای بهبود نن ،تمرین تکنیک نموزش توجه.
جلسهی ششم :بررسی و چالش با باورهای منفیی دربیارهی هیجیان/افسیردگی ،تمیرین تکنییک نمیوزش توجیه
(افزایش سطح دشواری).
. Kazdin
. comparison
. random assignment
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جلسهی هفتم :کار بر روی تدوین برنامههای جدید ،بررسی و تغییر تیر

از بازگشیت عالییم ،تمیرین تکنییک

نموزش توجه.
جلسهی هشتم :کار بر روی باورهای فراشناختی باقیمانده ،پیشبینیی برانگیزاننیدههیای نتیی و بحیر دربیارهی
نحوهی استفاده از برنامههای جدید ،برنامهریزی جلسههای تقویتی.
محتوای جلسههای درمانی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن عبارت بودند از:
جلسهی اول :هدایت خودکار ،تمرینهای جلسه خوردن یک کشمش همراه با حضور ذهن و مراقبه وارسی بدن.
جلسهی دوم :مقابله با موانع ،تمرینهای جلسه مراقبه وارسی بدن ،ده دقیقه حضور ذهن بر روی جریان تنفس.
جلسهی سوم :حضور ذهن بر روی تنفس (و بر بدن در زمان حرکت) ،تمرینهای جلسه حرکت با حالیت ذهین
نگاهانه« ،تمرین تنفس و کشش» انجام حرکت کششی و تنفس با حالت حضور ذهن و به دنبال نن انجیام مراقبیه در
وضعیت نشسته متمرکز بر نگاهی از تنفس و بدن .این تمرینها میتوانند با یک تمرین کوتاه حضور ذهن دیداری ییا
شنیداری نغاز شوند ،سه دقیقه فضای تنفس.
جلسهی چهارم :ماندن در زمان حال ،تمرینهای جلسه پن دقیقه حضور ذهن دییداری ییا شینیداری ،مراقبیه در
وضعیت نشسته (نگاهی از تنفس ،بدن ،صداها ،افکار و نگاهیهایی بدون جهتگیری خاص) ،فضیای سیه دقیقیهای
تنفس -معرفی این روش به عنوان راهبردی مقابلهای برای استفاده در زمانهایی که شرایط احسا هیای دشیواری را
برمیانگیزد ،راه رفتن با حضور ذهن.

جلسهی پنجم :پذیرش و اجازه /مجوز حضور ،تمرینهای جلسه مراقبه در وضعیت نشسته – نگاهی از تینفس و

بدن ،تأکید بر ادراک چگونگی واکنشدهی به افکار ،احسا ها و حسهای بیدنی ایجیاد شیده؛ معرفیی ییک حالیت
دشوار در تمرین و کاوش اثراتش بر روی بدن و ذهن و سه دقیقه فضای تنفس.

جلسهی ششم :فکرها نه حقایق ،تمرینهای جلسه مراقبه در وضعیت نشسته – نگاهی از تنفس و بدن -به اضافه

معرفی مشکل مربوط به تمرین و پی بردن به اثراتش بر روی بدن و ذهن ،سه دقیقه فضای تنفس.
جلسهی هفتم :چگونه میتوانم به بهترین شکل از خود مراقبت کنم ،تمرینهای جلسه مراقبه در وضعیت نشسیته
نگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات ،افکار و هیجانها ،سه دقیقه فضای تنفس و طیرح مشیکلی کیه در انجیام تکلییف بیه
وجود نمده و پی بردن به اثرات نن بر بدن و ذهن.
جلسهی هشتم :استفاده از نموختهها برای کنار نمدن با وضعیتهای خلقی در نینیده ،تمیرینهیای جلسیه مراقبیه
وارسی بدن ،به پایان رساندن مراقبه.
ابزار پژوهش
پرسشنامه افسردگی بک ( :)BDI-IIاین پرسشنامه برای نخستین بار در سال  69توسیط بیک و همکیارانش

معرفی و در سال  62تجدید نظر شد (بک ،استیر و گاربین .) 622 ،7این پرسشنامه  7ماده دارد کیه بیه صیورت
صفر (نشانه سالمت روان) تا (نشانه حاد و عمیق بودن افسردگی) نمره گذاری میشود .به عبیارت دیگیر در برابیر
هر یک از مادهها که مشخصکننده یکی از عالئم افسردگی اسیت چهیار جملیه وجیود دارد کیه از خفییفتیرین تیا
. Steer
. Carbin
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شدیدترین حالت افسردگی مرتب شده است .دامنیه نمیره کیل بیین صیفر تیا  9اسیت .نمیره  0-6نشیانگر فقیدان
افسردگی 0- 2 ،افسردگی خفیف 6-76 ،افسردگی متوسط تا شیدید و  0-9نشیانگر افسیردگی شیدید اسیت.
مادهها نشانه های اصلی افسردگی شامل احسا
احسا

غمگینی ،بدبینی ،شکستهای گذشته ،فقدان لیذت ،احسیا

گنیاه،

مربوط به مجازات ،بیزاری از خویشتن ،عیب جویی از خویشتن ،فکر خودکشی یا میل به خودکشیی ،گرییه،

برانگیختگی ،بیعالقگی ،بالتکلیفی ،احسا

بیارزشی ،کمتوانی ،تغییر در الگوی خواب ،تحرییکپیذیری ،تغیییر در

اشتها ،اشکال در تمرکز ،خستگی و احسا

ناتوانی و بیعالقگی به امور جنسی را مییسینجند (پیوسیت ) .پاییایی

بازنمایی نن از  0/02تا  0/29با میانگین  0/29گزارش شده اسیت (بیک و همکیاران .) 622 ،نتیای فراتحلییل بیرای
تعیین همسانی درونی ،دامنه این ضریب را بین  0/2تا  0/67و همبستگی بیین دو فیرم بیازنگری شیده و اصیلی را
برابر با  0/26گزارش کرده است (بک و همکاران  .) 622 ،فتی ،بیرشیک ،عیاطف وحیید و دابسیون (  )700نلفیای
کرونباخ  ،0/6ضریب بازنزمایی به فاصله یک هفتهای  0/2و ضریب همبستگی بیا پرسیشنامیه اضیطراب بیک را
 0/9گزارش دادند .همچنین در پژوهشی در نمونهای شیامل 0

نفیر از افیرادی کیه تشیخیص افسیردگی اساسیی

داشتند و در مراحل بهبودی بودند روایی درونی  0/6به دست نمده است (دابسون و محمدخانی.) 29 ،
پرسشنامه سبک پاسخدهی نشخواری ( :)RRSاین مقیا

خود گزارشی توسط نولمن-هوکسیما و میورو) 66 ( 7

ساخته شده است ،دارای  77سوال  0گزینهای لیکرتی است که برای دستیابی به نشخوارفکری طراحی شده است (ندلیر ،
 .)7002این مقیا
این مقیا

نشان میدهد که وقتی نزمودنی افسرده میشود چقدر در هر فکر یا رفتار نشیخواری درگییر مییشیود.

پایایی درونی ( 0/26نولن -هوکسیما و مورو ) 66 ،و پایایی بازنزمایی ماههی مطلیوبی را نشیان داده اسیت
0

(نولن -هوکسیما ،پارکر و الرسون  .) 660 ،در نسخهی فارسی نن پایایی درونیی بیا اسیتفاده از نلفیای کرونبیاخ  0/22تیا
 0/67گزارش شده است که نشان میدهد مقیا

پاسن نشخوار فکری پایایی درونی خیوبی دارد .همبسیتگی درونطبقیهای

نن نیز 0/2به دست نمده است (منصوری ،فرنام ،بخشیپور رودسری و علیلو.) 26 ،

يافتهها
تجزیه و تحلیل دادهها با کمک نرمافزار  spss-16انجام شد .میانگین و انحراف معیارهای متغیرهای پیژوهش در
پیشنزمون و پسنزمون محاسبه شد (جدول ) .به منظور مقایسهی دو گروه در متغیرهیای پیژوهش و کنتیرل تیأثیر
متغیرهییای پییژوهش پیییش از درمییان بییر روی نمییرههییای متغیرهییا در پایییان درمییان ،تحلیییل کواریییانس یییکراهییه
( )ANCOVAمورد استفاده قرار گرفت (جدول  7و ).
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون

گروه
شناختدرمانی مبتنی بر حضور ذهن

پیش نزمون

نشخوار فکری

افسردگی

میانگین انحراف

میانگین انحراف

استاندارد

استاندارد

9 /72

6/ 0

77/

0/77

. Nolen-Hoeksema
. Morrow
. Adler
. Larson
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درمان فراشناختی

02/00
/97
6/67

پس نزمون
پیش نزمون
پس نزمون

6/07
7/0
6/02

/
0/ 2
/72

/20
70/
2/ 2

جدول  .9خالصه تجزيه و تحلیل کوواريانس يک راهه تک متغیری [افسردگی]

منبع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

متغیر کمکی (پیش نزمون)

02 / 6

متغیر مستقل (مداخله MBCT :و )MCT

7/76

خطا

720/ 2

7

کل

296/292

72

F

اندازه اثر
مجذور اتا جزئی

02 / 6
/02

7/76

-----

/ 99

جدول  .1خالصه تجزيه و تحلیل کوواريانس يک راهه تک متغیری [نشخوار فکری]

منبع تغییر
متغیر کمکی (پیش نزمون)

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

7/ 72

F

اندازه اثر
مجذور اتا جزئی

7/ 72

متغیر مستقل (مداخله MBCT :و )MCT

20/ 77

خطا

020/ 6

7

کل

7722/00

72

20/ 77

/979

-----

0 / 20

نتای جدول  7نشان میدهد که تفاوت بین نمرات پسنزمون افسردگی بین دو گروه شیناختدرمیانی مبتنیی بیر
حضور ذهن و درمان فراشناختی با ثابت نگهداشتن اثر پیشنزمون معنادار نیست .به این معنییکیه بیین اثیر بخشیی
درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در کاهش شدت افسردگی دانشجویان دختیر تفیاوت وجیود
ندارد .بنابراین میتوان از هر دو نو گروهدرمانی برای کاهش نشانههای افسردگی در افراد استفاده کرد.

بهعالوه نتای جدول نشان میدهد که تفاوت بین نمرات پسنزمون نشیخوار فکیری بیین دو گیروه شیناخت-

درمانی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی با ثابت نگهداشتن اثر پیشنزمون معنادار نیست .به این معنیکه بیین
اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشیناختی در کیاهش شیدت نشیخوار فکیری دانشیجویان دختیر
تفاوت وجود ندارد .بنابراین میتوان از هر دو نو گروهدرمانی برای کاهش میزان نشخوار فکری در افراد استفاده کرد.

بحث
پژوهش حاضر با هیدف مقایسیه اثیر بخشیی شیناختدرمیانی مبتنیی بیر حضیورذهن و درمیان فراشیناختی بیر
نشخوارفکری و عالیم افسردگی انجام شد .نتای پژوهش نشان داد شناختدرمانی مبتنیی بیر حضیورذهن و درمیان
2

فراشناختی بر کاهش نشخوارفکری و عالیم افسردگی مؤثر است .نتای پژوهش حاضیر در راسیتای پیژوهش ولیز و
همکاران ( )70 7است .در پژوهش مذکور درمان فراشناختی در طیی  2جلسیه بیر روی گروهیی از افیراد مبیتال بیه
اختالل افسردگی مقاوم به درمان انجام شد .نتای نشان داد که این درمان بر کاهش نشانههیای افسیردگی و نشیخوار
فکری تأثیر دارد و به طور معناداری باعر بهبودی این نشانهها میشیود .در اییران نییز مطالعیات مختلیف اثربخشیی
درمان فراشناختی را بر روی نمونهی افسردگی مورد بررسی قرار دادهاند .نتای این پژوهشهیا حیاکی از تیأثیر قابیل
مالحظهی درمان فراشناختی در کاهش نشخوار فکری و نشانههای افسردگی بودهاند (درگاهیان ،محمدخانی ،حسینی
و شمس 60 ،؛ زهره هاشمی ،محمود علیلو و هاشمی نصرتنبادی.) 26 ،
همچنین پژوهشهای زیادی در رابطه با اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر حضیور ذهین بیر کیاهش نشیانههیای
افسردگی و نشخوار فکری انجام شدهاند .در پژوهشهای مذکور نشان داده شده است که در افراد مبیتال بیه اخیتالل
افسردگی شناختدرمانی مبتنی بر حضور ذهن منجر به بهبودی اختالل افسردگی شده است و در کاهش نشیانههیای
نشخوار فکری نقش داشته است (کویکن و همکاران7002 ،؛ منیکاواسگار و همکیاران،

70؛ هیافمن و همکیاران،

 .)70 0پژوهشهایی که در ایران نیز در مورد اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر حضور ذهن در اختالل افسیردگی و
نشخوار فکری انجام گرفتهاند یافتههای مذکور را تأیید میکننید (محمیدخانی ،دابسیون ،حسیینی غفیاری و میؤمنی،
 60؛ امیدی ،محمدخانی ،دولتشاهی و پورشهباز .) 22 ،همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان دادنید دو درمیان
در میزان اثربخشی بر نشانههای افسردگی و نشخوار فکری تفاوتی ندارند.
در تبیین اثر شناختدرمانی مبتنی بر حضورذهن در کاهش نشانههای افسردگی میتوان گفیت :در ایین روش بیه
افراد افسرده نموزش داده میشود که افکار و احسا های خود را بیدون قضیاوت ،مشیاهده کننید و ننهیا را وقیایع
ذهنی سادهای ببینند که مینیند و میروند ،به جای ننکه ننها را به عنوان قسمتی از خودشان یا انعکاسی از واقعییت
درنظر بگیرند .این نو نگرش به شناختهای مرتبط با افسردگی ،مانع تشدید افکار منفی در الگوی نشیخوار فکیری
میشود (تیزدیل و همکاران 7000 ،به نقل از کاویانی.) 22 ،
در حالتهای توجه نگاهانه ،پخش اطالعات از چرخههای دوطرفه معییوب ،بیه طیرف تجربیه فیوری و کنیونی
چرخش پیدا میکند .در اصل نموزش حضورذهن به افراد یاد میدهد کیه چگونیه مهیارتهیای عیادتی را از حالیت
تصلب خارج و با جهت دادن منابع پردازش اطالعات به طرف اهداف خنثای توجه ،ماننید تینفس ییا حیس لحظیه،
شرایط را برای تغییر نماده کنند .بنابراین ،به کار گرفتن مجدد توجه بیه ایین شییوه ،از افیزایش ییا تیداوم افسیردگی
جلوگیری میکند و باعر میشود چرخههای پردازش معیوب کمتر در دستر

قرار گیرنید .از ایین دییدگاه ،شیانس

گسترش یا تداوم افسردگی کاهش مییابد .در این شیوه منابع حسی مانند الگوهای معنایی است .تمیرینهیای بیدنی
باعر تغییر شکل مدل طرحواره میشود (کاویانی.) 20 ،

در تبیین اثر درمان فراشناختی ،پاپاجورجیو 7و ولز ( )7000معتقدند درمان فراشناختی باید مقدمه درمان شیناختی

باشد و در نن باورهای مثبت و منفی پیرامون نشخوار فکری مورد چالش قرار گیرد .سپس از طریق تمرین توجیه بیه
بیمار نموزش داده میشود که نشخوار فکری را قطع کند و به دنبال نن درمانهای رای شناختی اجرا گیردد .بیه ایین
ترتیب کارکرد اجرایی خود نظمبخش از کار میافتد و حتی در صورت وقیو مجیدد افیت خلیق ،احتمیال ورود بیه
. Kuyken
. Papageorgiou
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دورههای افسردگی اساسی کاهش مییابد .ننها طی پژوهشی نزمایشی نشان دادهانید کیه کیاهش نشیخوار فکیری و
باورهای مثبت و منفی فراشناختی بر درمان افسردگی مؤثر است.
باورهای فراشناختی مثبت و منفی لزوم درگیر شدن در نشخوار فکری دربارهی معنی و علیل روییداد و از طرفیی
احسا

بد در مورد نن را مطرح میکنند (ولز،

 )70و موجب تشدید عالییم افسیردهسیاز مییشیوند (کرکیران و

سگال7002 ،؛ تیزدیل و همکاران .)7007 ،مطالعات مختلفی نشان دادهاند که بین باورهای فراشناختی منفیی و مثبیت
و اضطراب و افسردگی رابطهی مثبت و معناداری وجیود داشیته اسیت (رولیوفز و همکیاران7009 ،؛ محمیدخانی و
مظلوم.) 26 ،
ولز و متیوز ( ) 669پیشنهاد کردند که راهبردهای فراشناختی مانند تمرین توجیه و نمیوزش ذهیننگیاهی ،بیرای
درمان سندرم شناختی -توجهی که با نسیبپذیری به اختاللهای هیجانی مرتبط است ،بایید گسیترش یابید .تمیرین
توجه باعر توجهبرگردانی میشود که بهخودی خود میزان افکار منفی یا خلق افسرده را کاهش میدهد.
در تبیین اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر حضورذهن در کاهش نشخوار فکیری مییتیوان ایینطیور گفیت کیه
نظریهی شناخت درمانی مبتنی بر حضورذهن ،بر این اصل استوار است که فرنیندهای مرتبط با عیود افسیردگی یعنیی
نشخوار فکری و اجتناب تجربهای از فعالیت "شکل ذهن انجام دادن " 7به وجود مینیند و دائمی میشوند .نشیخوار
فکری ،از طریق فرنیند تجزیه و تحلیل و حل مسأله تالش میکند تا هیجانهای دشوار را زیر سیؤال ببیرد .نشیخوار
فکری یک نو فرنیند مفهومی هدفمند است که با هدف حل یا برطرف کردن مشکل ،وضعیت موجود را با وضعیت
دلخواه یا مورد انتظار و یا وضعیت ضروری یا تهدید کننده مورد ارزیابی قرار میدهد .معمیوالً افیرادی کیه نشیخوار
فکری دارند زمان زیادی را صرف مفهومسازی تجربهی خود میکنند ،سعی میکنند تا «مشیکالت» هیجیانی خیود را
تجزیه و تحلیل کنند و برای ننها راهحل هایی پییدا کننید و بفهمنید کیه چیرا چنیین احساسیاتی را دارنید .محتیوای
فرنیندهای نشخوار فکری اغلب مربوط به خود و انتقاد ازخود است .یعنی چرا من چنین احساسیی دارم؟ چیرا ایین
مشکل بهوجود نمده است؟ چرا همیشه این اتفاقها برای من روی میدهند؟ چرا اینقدر در حل این مسأله نیاتوانم؟
و  . ...هنگامی که با خود و با جهان پیرامون با الگوی نشخوار فکری ارتباط برقرار میکنییم بیهتیدری محتیوای ایین

افکار و مفاهیم به "واقعیت " تبدیل میشوند .بنابراین نگاهی نسبت به ننچه که در درون و اطراف ما در حیال وقیو

است را از دست میدهیم و از تجربهی واقعیت جدا میشویم .اگر"دیدگاه" ما از شرایط این است کیه بییکفاییت و
بیارزش هستیم ،پس این افکار به عنوان بازتاب صحیح واقعیت تصور میشیوند .اجیزای ییک تجربیه یعنیی افکیار،
هیجانها و حسهای بدنی به عنوان خوب یا بد مورد قضاوت قرار میگیرند .ایین کیار ،انگییزهای را بیرای خیالص
شدن از بدی و متوسل شدن به خوبی ،مهیا میسازد و به تنهایی به ننها ماهیت واقعیتری میبخشد .ما تمایل دارییم

تا انتقادی ،قضاوتی ،تکراری و چرخهای فکر کنیم .مانند اتومبیلی که در ییک چالیهی گیلنلیود گیرکیرده ،چرخیهی
نشخوارفکری نیز ما را در گودالهای ذهنی فرساینده که بهصورت عادت درنمدهاند ،بیشتر فرو میبرد" .شکل ذهنیی

انجام دادن" به شدت درگیر تالش برای تغییر ننچه که دوست نداریم و جنبههایی از محیط که خواستار تغییر ننییم،

است .زمانی که" مشکل" تجربهی غم یا ناراحتی است ،نتیجهی تالش برای "حل" غم یا ناراحتی بهوسیلهی "شیکل
ذهنی انجام دادن" باعر بهوجود نمدن نشخوار فکری و عوامل نسیبپذیری میشود که میتواند به افسردگی منتهیی
. Corcoran
. Doing mode
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شود .لحظهای را در نظر بگیرند که از این سبکهای پردازش برای تجربهی یک هیجان شدید مانند غمگینیی اسیتفاده
میکنید .ذهن بالفاصله روی عدم انطباق میان وضعیت دلخواه (شادی) و وضعیت موجود (غمگینی) تمرکز مییکنید.
چرخهای نشخوار فکری همراه با این فکر که اکنون چه چیزی را تجربه میکنم ،به حرکت درمینیند .تصویر اشیتیاق
برای نرامش ذهنی بهوجود مینید و (برای کسانی که سابقهی افسردگی دارند) حافظه ،عواقب ترسناک احسیا

غیم

را نیز به نن اضافه خواهد کرد .تفاوت میان تجربهی موجود و این تجربهی "ترسناک"یا "طوالنی" بیه طیور دائمیی توسیط
ذهن ارزیابی میشود تا ببینیم که در هدفمان برای کاهش این شکاف (در ارتباط با رسیدن به ننچه میخواهیم) ییا بیرای
حفظ این فاصله (در ارتباط با اجتناب از ننچه نمیخواهیم) ،چه پیشرفتی حاصل میشیود .تصیویر هیدف مطلیوب
یعنی نرامش ذهن همراه با تجربهی غم باعر افزایش حس عدم رضایت از امور میشیود کیه ایین خیود بیه تنهیایی

شدت غمگینی را " افزایش" میدهد .تصویر ننچه نمیخواهیم یعنی افسردگی ،حس نیاز شدید به دو برابر سیاختن
تالش برای اطمینان از این که این احسا

بدتر نمیشود را بهوجود مینورد .به علت پاییدار شیدن ایین چرخیههیا،

تالش بیشتر برای حل این مشکل با فرنیند نشخوار فکری جایگزین میشود که اثر ناراحتکننیدهای دارد (ویلییامز و
همکاران7002 ،؛ به نقل از کرین .)7006 ،نکتهی مهم در این است که مشکل واقعی در حال حاضر غم اولیه نیسیت،
بلکه افزایش احسا

ناراحتی و ناامیدی به علت راهبردهای نشخوار فکری "شکل ذهنی انجامدادن" است که زمیانی

که ما یک هیجان ناخوشایند را ثبت میکنیم ،راهاندازی میشوند (کرین.)7006 ،
هدف اصلی این درمان توانمند ساختن شرکتکنندگان برای تشخیص شکل ذهنی است کیه در نن قیرار دارنید و
توانمند شدن برای تغییر عمدی از یک شکل ذهن به شکل دیگر اسیت .ایین اتفیاق در لحظیه روی مییدهید یعنیی
توانایی برای «بیدار شدن» در خالل رویدادهای زندگی روزمره که به عنوان مثال میتواند به شکل یک حیس نگیاهی
لحظهای در مورد احسا

گذاشتن کف پا روی زمین یا نفس کشیدن باشد .در نن لحظه ،برای درک این موضو کیه

وضعیت ذهن بر چه چیز غلبه دارد ،ما تغییر دیدگاه میدهیم یعنی میتوانیم از این موضو نگاه باشیم که چه اتفیاقی
در حال وقو است و فرصتی برای فکر کردن و عمل کردن متفاوت به ما داده میشود.
زمانی که ذهن برای تمرین ذهن نگاهی در وضعیتی نرام قرار گرفت ،اولین گام متمرکیز سیاختن توجیه بیه ییک
تجربهی خاص و ملمو

در بدن است .این پرورش عمدی توجه در یک حوزه ،بیر جداشیدن ذهین از فرنینیدهای

فکر تحلیلی (شکل انجام دادن ذهن) مؤثر است .این اتفاق تا حدی به این خاطر روی میدهد که تأکید روی تینفس،
ظرفیت توجه ما را که طبیعتاً برای نشخوار فکری به کار میرود به خود اختصاص میدهد و ادراک مستقیم حسهای
بدنی به ما این اجازه را میدهد تا بهتدری در مورد قلمروهای متفاوت تجربهی نگیاه مطلیع شیویم .دومیین تمیرین،
عبارت است از هدفمند کردن ننچه اتفاق میافتد ،نظیر اینکه ما همزمان هدفمان را متوجیه حیسهیای برخاسیته از
تنفس میسازیم و مراقبشان نیز هستیم .در متمرکز ساختن در این شیوه ،ما با ذهنمان ارتبیاط برقیرار مییکنییم .میا
دریچهای به وجود می نوریم که در نن متمایز ساختن الگوها در ذهن امکان پذیر میشود ،یعنی شیوهای که ذهن وارد
عادتهای خودکار میشود ،نگرشهایی که به وجود مینیند و الیههیا بیه چیه روشهیایی بیه تجربیهی مسیتقیم در
لحظهی حاضر افزوده میشوند .ما بهتدری از ذهن ،همانطور که هست ،نگاه میشویم (کرین.)7006 ،
تبیین مدل فراشناختی از افسردگی بر پایهی سندرم شناختی -توجهی ،نشخوار فکری است .برخی بیماران نگیران
وقو مجدد عالیم افسردهساز هستند و دربارهی توانایی خود برای مقابله با این عالیم در نینده ،فاجعهسازی میکننید
(به عنوان مثال :اگر افسردگی من پایان نیابد ،چه میشود؟)( ،اگر این عالمت نشانهی برگشت دوباره بیمیاری باشید،
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چه میشود؟) .بیمار به طور مکرر سؤالهایی در مورد دالیل احسا

افسردگی خیود ،معنیی نن و چگیونگی ییافتن

پاسن (راهحل) مطرح میکند .این فرایند چرخهای است و به نتیجهی منفی منجر میشود کیه ممکین اسیت ناامییدی
قلمداد شود (ولز،

.)70

در درمان فراشناختی ،تکنیک نموزش توجه به کسب نگاهی و کنترل انعطافپذیر بر تفکر نشخواری کمک مییکنید .در
جریان کنترل انعطافپذیر توجه به بیمار نموزش داده میشود تا با افکار ییا احساسیات میزاحم درونیی (برانگیزاننیدههیای)

خود ،به عنوان "سروصداهایی" برخورد کنند .از روش نموزش توجه نه برای توجهبرگردانی از برانگیزانندههیا ،بلکیه
به عنوان روشی برای حفظ نگاهی از ننها بدون محدود کردن توجه به پاسنهای نشخوار فکری استفاده مییشیود و
همچنین با استفاده از تکنیک ذهننگاهی گسلیده ،بیمار یاد می گییرد بیدون انجیام تحلییل مفهیومی میداوم در میورد

نشخوارهای فکری و معنای ننها ،نن را به تعویق بیندازد .البته بیمار باید متوجه شود که این تعویق انیداختن فراینید
نشخوار فکری با سرکوب فکر اشتباه نشود .هدف بیرون راندن فکر یا احسا
درگیر نشدن در نن از طریق نشخوار فکری مداوم است (ولز،

منفی اولیه از ذهن نیست بلکه هدف،

.)70

در مجمو با توجه به نتای این پژوهش و پژوهشهای همسو با نن میتیوان از درمیان فراشیناختی و شیناختدرمیانی
مبتنی بر حضور ذهن به صورت گروهی برای کمک به بیماران مبتال اختالل افسردگی و افراد دارای نشیخوار فکیری
در سیستم سالمت روان استفاده کرد .نموزش این دو نو درمان به کارکنیان بهداشیت روان و درمیان گروهیی افیراد
مبتال مقرون به صرفه خواهد بود.
با وجود اینکه پژوهش حاضر با مقایسهی دو نو درمان فراشناختی و شناختدرمانی مبتنی بیر حضیور ذهین و
درمان گروهی افراد مبتال دارای نونوری و نوعی ابتکار است ،محدودیتهایی دارد .با توجه به شرایط نمونه انتخیابی
و تنها جنس مؤنر بودن ننها ،در تعمیم نتای به افراد خارج از جامعهی پژوهش باید جانب احتیاط را رعایت نمود.
همچنین عدم وجود گروه شاهد به منظور حذف اثر دارونما به دلیل محدودیت امکانات از محدودیتهیای پیژوهش
فعلی است .لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای نتی از گروه شاهد استفاده شود .همچنین از گروهدرمانی برای هر دو
جنس استفاده شود .بهعالوه مقایسهی این دو درمان در اختالالت روانی مختلف و رسیدن به یک پرتکل درمیانی کیه
برای دامنهای از اختالالت به کار رود مفید خواهد بود.
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