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The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on decreasing
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Abstract
Aim: This study examined the effect of mindfulnessbased cognitive therapy in reducing anger, anxiety and
depression in women's prison in Ahwaz. Methods: This
experimental study with pretest-posttest control group.
The experimental group for 8 sessions, each session 2
hours were exposed to mindfulness training and re-post
test for both test and control groups was carried out.
Results: Analysis of data using multivariate analysis of
variance (MANOVA) and the level of significance (05/0 =
α) showed that mindfulness-based cognitive therapy
reduced anger, anxiety and depression in prison.
Conclusion: The results showed that treatment
mindfulness metacognition and prevent rumination
through the reforms and changes in thinking and actions,
improves the mental state of the people.
Keywords: Mindfulness, anger, anxiety, depression,
female prisoners
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چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیردرمان ش تخان ییی مبتنییی بررر ذه ننن آگ ها ی ی:هدف
ی
 پژوهش: روش.م اضطراب و افسردگی زنان زندانی شهر اهواز بود، برکاهش خش
. پ سسس آزمو ننن با ا گروهه کنتر للل بوددد-حاضر از نوع تجربی و با طرح پیش آزمون
ش ذه ننن
ض آم زو ش ش
در معرض ض

 س تعا2  جل هس و هرجلسههه8 گروه آزمایش به مدت

ش و کنتر للل
آگاهی قرار گرفتند و مجددًاًا پس آزمون براییی هررر دو گروهه آزم یا ش ش
 تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری: یافتهها.اجرا گردید

) نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذ نهα=0/ 05 ( (مانوا) و با سطح معنی داری

.یشودد د
  اضطرا بب ب و افسرگد یی ی زننا زن ناد یی ی ممم،،،آگها یی ی باعثثث کها شش ش خشم
 نتایج نشا ننن داد کههه درما ننن ذه ننن آگا ههه ی ازطر ییی ق ا الص ححح باورها ای:نتیجهگیری
،،،

فراشناختی و جلوگیری از نشخوارفکری و تغییر در طرز تفکررر و اعما للل ش صخ
.یشود
 باعث بهبود حالت روانی فرد م
 زنان زندانی، افسردگی،م اضطراب،  خش، ذ نه آگاهی:کلید واژهها
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1395 / 07 / 03 :تاریخ پذیرش

64

فصلنامه روانشناسی تحلیلی  -شناختی /سال هفتم  /شماره  /26پاییز 1395

مقدمه
عرصه درمانهای روان شناختی در دهههای اخیر شاهد نقش برجسته روشی متفاوت با نام ذ نه آگاهی بوده است .ا نی درمان خاص با
پیشینه کهنه ،برمشاهده دقیق و بدون داوری افکار واحساسات و پذیرش آن چه که روی میدهد به همان گونه که سه ت ،تاکید دارد.

ذ نه آگاهی 2شکلی از مراقبه 3است که ریشه در تعالیم و آیینهای مذ به ی شرقی ،به خصوص بودا دارد و به معنی توجه کردن و هژی ،،،
هدفمند ،در زمان کنونی و خالی از پیش داوری و قضاوت است (کابات، -نیز از سگا ،ل ویلیامز و تی لدز  .)2 00 2 ،،،در ذه ننن آگ یها ،،،

فرد در هر لحظه از شیوه ذ نه ی خود ،آگاه میشود و پس از آگاهی از دو شیوه ذ ،نه یکی انجام دادن و دیگری بود ،ن ای ددد م ممیگیرددد
ذ نه را از کی

شیوه به شیوه دیگر حرکت دهد که مستلزم آموزش را به ردهای رفتاری شناختی و فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن

فرا نی د توجه است .مداخالت مبتنی بر ذ نه آگاهی کارآمدی خود را در درمان مشکالت روان شناختی مختلف نشان داده است (بایر،
« .) 2003ذ نه آگاهی» بر اساس آموزش کی

سری تکالیف به صورت هشیار و خودآگاه است .هر تمر نی به طور هدفمنددد و آگاهانههه

ی مبتنییی بررر ذه ننن آگ یها  ،،،نویددد ت زا هههای در تبیی ننن
یتواند ظرفیت و توانایی نظام پردازش اطالعات را افزایش دهد .ش خان تتت درم نا ی ی
م 
رویکرد درمان شناختی رفتاری است .آموزش ذ نه آگاهی مستلزم یادگیری فراشناختی و را به ردهای رفتاررری جدیددد براای متمرکززز
شدن روی توجه ،جلوگیری از نشخوارهای فکری و گرایش به پاسخهای نگران ک نن ده است و همچنین باعث گسترش افکار جدید و
ی» را بههه ع اون ننن مش دها هه فاقددد ق واض تتت بههه جر ای ننن
کاهش هیجانات ناخوشا نی د میشود (کری جی .) 2003 ،بارلو ( «) 2003ذ نه آگ ها ی ی
درحال پیشرفت درونی و بیرونی محرکها و بروز آنها تعریف کرد .قضاوت نکرد ،ن ذ نه آگاهی را پرورش میدهد .وقتییی شماا با ا
وضعیت هیجانی یا فیزیکی سختی روبه رو میشوید ،قضاوت نکردن دربارة تجربیات ،بیشتراز آن چه که میبینیددد و یتسه ددد و چیزززی
که باید باشید ،آگاه میشوید .البته ا نی از پذیرش تجربیات لذت آور و دردناک ناشی میشود .پذیرش ا نی نیست که دوباره چیزهایی
که از نظر اخالقی قابل قبول نیست را تصدیق کنی ،م بلکه پذیرش در مورد رفتارها متفاوت است .به عبارت دیگر تغییر همسان پذیرش
است اگر چه سریعتر اتفاق می افتد (دیویدسون و همکارا ،ن  .) 2003افزایش تفکر منفی به ویژه در ارتباط با ا خوددد و آ دنی ههه یکییی از
نشانههای افسردگی است و با بهبود فرد ،تفکر منفی کمتر بروز میکند .بسیاری از شناخت درمانگران بر ای ننن باورنددد کههه واکنشها ای
هیجانی و رفتاری به وسیله فرآ نی دهای شناختی ایجاد میشوند .از ا نی رو افکار ،باورها و سایر فرآ نی دهای شناختی تعیین ک نن ده اصلی
یباشند (اسکلم ،ن  .) 2004افسردگی به معنای بالینی یعنی افسردگی پاتولوژ کی
خلق و هیجان م 

ی
ل د ونگای ززز با ا معیار اه ییی رسمی ی
و قابل ل

 .DSM-5افسردگی بالینی باعث میشود که فرد نتواند کارهای عادی زندگی روزمره خود را بخوبی انجام دهد ( .)DSM-5افسردگی
قدرت قضاوت را تضعیف میکند و باعث رفتارهای نامعقول میشود در هر کی

از موارد بیمار نمیتواند زندگی روزمره عادی داشتههه

ت محرومیتتت زا و فشاررر آور
باشد (انجمن روان پزشکی آمریکا .) 008 2 ،4میتوان افسردگی را نوعی واکنش عاطفی ن بس ت بههه وض یع ت ت

دانست که با افکار و احساسسات نامطلوبی نظیر تر ،س اضطراب ،بی کفایتی و اختال الت ج سن ی همراه است .باید بدانیم که افسردگی

ی
با غمگینی 5و حزن معمولی متفاوت است .هر کسی در زندگی روزمره ممکن است براثر مواجهه با موقعیت اه ییی ن اوگا ررر براییی م تد ی ی

اندوهگین و ناخشنود شود ،در ا نی حالت فرد پس از استراحت مجددًاًا به وضعیت عادی برمی گردد .در حالی که افسردگی ،اح اس سسس
غم و اندوه شدید و مداوم و آشفتگی روانی است که با تقلیل بینش و تغییر ادراک از محی ططط و خویشت ننن همراهه استتت (دیویدس نو و
همکارا ،ن  .) 2003افسردگی به عنوان کی

اختالل خلقی ،حالتی هیجانی است که با احساساتی از غمگینی شدید ،بی ارزشی  ،،،گ ان ههه و
2

. Mindfullness- based interventions
. Meditation
4
. American Psychiatric Association
5
.sadness
3
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نیز برکنارهگیری از دیگران آشفتگی در خواب و اشتها به همراه کاهش میل ج سن ی و عالقه و لذت در فعالیتتت اه ییی معمو للل مشخصصص

میشود (حناساب زاده اصفهانی .) 1388 ،از دیگر عوامل مرت طب با افسردگی ،هیجان خشم 6است .خشم به عنوان ی ککک هیجا ننن بنی یدا ن نن
(آتلی ) 1992 ،با تهدید و ار یز ابی منفی مرت طب است ،پاسخهای فیزیولوژ کی

ی را تحتتت تأثثیر قراررر
ت رفت را ی ی
را فعال میکند و تم الیا ت ت

ش دیگرا ننن همراههه اس  ت
میدهد و معمو ًالًال با باورهای مربوط به تصدیق خود و سر نز ش ش

ل 1983 ،7؛ اس رگربلیپ  ،،،کرین  ،،،ک سنرا
((( آوریل ل

،،،

پلگریننن و ریکم ننن  1991 ،8؛ بامی تس ر  ،،،اس ولیت ل لل و وتم ننن 0 99 1 ،9؛ راس نیت گگ گ و ن لو ننن  -هاک امس  1998 ،،،؛ فر دی اا ا ، 1986 ،10کاس نی وو و و

ساکودولسکی ، 1995 ،11به نقل از بشارت و شهیدی .)0102 ،دف بن اخر ( ) 999 1تفاوت بین آغازگر اه ییی درونییی 12و بیرونییی 13خش ممم را
تشریح کرد .حوادث خشم انگیز بیرونی عبارتاند از شرا طی قابل شناسایی مثل گیر کرد ننن در ترافی ککک یا ا مواجههه شد ننن با ا رفتار اه ییی
ت ح داو ثثث و تجربهههها ای خش ممم  .همچ ین ننن تحتتت تأثثیر
تانددد از افکاررر و خ ارطا ت ت
نامطلوب دیگران .عوامل درونی آغازگر خشم ع راب ت ت

ارزیابیهای شناختی ،14مخصوصًاًا آنهایی که به غرض ورزی ،15خوارشماری 16و ناجوانمردی(17عدم صداقت) مربوط میشوند ،شکل
ی از ی ککک پد دی هه چندبعدییی و ترکیبییی از خش ممم
میگیرند (کاسینو و ساکودولسکی .) 1995 ،همچنین او معقد استتت کههه خش ممم بازت با ی ی
ط بههه خش ممم
درونی ،18خشم بیرونی 19و کنترل خشم 20است .خشم درونی ،بازتابی از تمایل به سرکوب کردن افکار و احساسات مربوط ط

است؛ در مقابل ،خشم بیرونی منعکس ک نن ده تمایل به درگیر شدن در رفتارهای پرخاشگرانه ن بس ت به اشیا یا اشخاص در محیط است؛
و در نهایت ،کنترل خشم به توانایی فرد در کنترل کردن و جلوگیری از تجربه یا بیان خشم اطالق میشود.

ب مرضی  ،،،ی ککک اح اس سسس دردآور استتت کههه
اضطراب 21عبارت است ازواکنش در مقابل خطری کههه وجوددد خ جرا ییی ن راد ددد .اض ارط ب ب
تظاهرات جسمی به همراه دارد (روتس و همکارا ،ن .)2102

ش فعا للل
ی خودکاررر 22بیش ش
اضطراب حالت بیمارگونه شخصی همراه با بیم و نگرانی و نشانههای جسمی حاکی از وجوددد دس اگت ههه عصبی ی

است (پور افکاری .) 1371 ،کنرلی ) 1995 (23اضطراب را پدیدهای عادی و پاسخ طبیعی به خطر یااس رت سسس م ممیدانددد کههه تنها ا وقتییی بههه
یشود که (کیفیت و میزان آن) با موقعیت تناسب نداشته باشد یا آن که بیش از اندازه طول بکشد .اضطراب ،پاسخی به
مشکل تبدیل م 
تنیدگی 24است و فرد را به نه گام مواجهه با خطر ،برای کنش و واکنش آماده میسازد .در بسیاری مواقع ،چنین پاسخی منطقی و حتی

حیاتی است .اما ،حالت نابهنجار آن میتواند بر گستره وسیعی از عملکردهای آدمی اثر بگذارد (کنرلی .) 1995 ،اضطراب فرا دنی ییی از

6

. anger
. Averill, J. R.
8
. Spielberger, C. D., Crane, R. S., Kearnes, W. D., Pellegrin, K. L., & Rickman, R. L.
9
. Baumeister, R. F., Stillwell, A., & Wotman, S. R.
10
. Frijda, N.
11
. Kassinove, H., & Sukhodolsky, D. G.
12
. internal triggers
13
. external triggers
14
. cogntive appraisals
15
. intentionality
16
. blameworthiness
17
. unfairness
18
. anger-in
19
. anger-out
20
. anger-control
21
.anexiety
22
. Autonomic
23
.Kenerli
24
. Stress
7

66

فصلنامه روانشناسی تحلیلی  -شناختی /سال هفتم  /شماره  /26پاییز 1395

ی اس  ت
خرده نظامهای متعامل ،شامل خرده نظام ش یتخان  ،،،ج ینامس  ،،،ع فطا ییی و رفت را ی ی
نیومن ) 999 1 ،26و تغییرات در کی

کو
ک و کوس لت ووو 1993 ،25؛ بورکوک ک
((( بورکوک ک

خرده نظام ،منجر به تغییر در خرده نظامهای دیگر میشود.

ی بررر
ی مبتنییی بررر ذه ننن آگ ها ی ی
با توجه به تأثیر اختالالت روانی برفرد ،خانواده و جامعه هدف پژوهش حاضر اثربخشییی درما ننن ش تخان ی ی
کاهش افسردگی ،خشم و اضطراب زنان زندانی است.
رو ش
ل کلی ییه زنا ننن
روش پژوهش تجربی میدانی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش ش ما ل ل
زندنی شهر اهواز بود که در سال  39 15مورد بررسی قرار گرفتند .ونمونه آماری این پژوهش مشتمل بر  30نز از جامعههه مذذذکور بوددد
که برای انتخاب آنها از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .گروههای آزمایش و گواه به روش تصادفی انتخاب شدند و قبل
از اعمال مداخلههای تجربی در مورد گروههای آزمایش و گواه ،پیش آزمونی در ب را ههه آنها ا اجراا شددد و پ سسس آزموننی نی ییز در پا ییی ان
مداخله اجرا گردید .تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون هر گروه از نظر معنی دار بودن آماررری م رو ددد بررس سسی قراررر گرفتتت .بدددین
صورت اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگاهی به عنوان متغیر مستقل اعمال گردید تا تأثیر آن بر خش ،م اضطراب و افسر گد ییی
در زنان زندانی به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد.
ابزار سنجش

-پرسشنامه افسردگی بک :27ا نی پرسشنامه برای سنجش شدت افسردگی در سال  1963توسط بک تدو نی شد و در س لا

 1994م رو ددد

تجدید نظر قرار گرفت .ا نی مقیاس شامل  21ماده میباشد و هرماده نمر ای بین صفر تا  3میگیرد .باالتر نی نمره در ا نی پرسش مان ههه 63
است .هر کی

ی آن از  0/ 48تا ا  0/ 86با ا می یگنا ننن 0/ 86
ی بازآزم یا ی ی
از مواد ا نی پرسشنامه یکی از عالئ ممم افسر گد ییی را م ممیس جن ددد .پا یای ی ی

ی آ ن با ا
ب بازآزم یا ییی آن را  0/47و هم گتسب ی ی
گزارش شده است .قاسم زاده و همکاران ضریب آلفاییی ای ننن پرسش ر همان اا  ،0/ 78ضریب ب
ب آلفا ای  0/ 92را براییی بیم ارا ننن
ویرایش اول پرسشنامه افسردگی بک را  0/ 93گزارش کردند .در ایران دابسون و محمدخانی ،ضریب ب
سرپایی و  0/ 93را برای دانشجویان و ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته را  0/ 93به دست آوردهاند.
ـ پرسشنامه خشم نواکو
ی شددد .براسا سسس
ا نی پرسشنامه توسط زاهدی فر ،نجاریان وشکرکن (  ) 1376بر روی  550نفراز دانش ایوج ننن م رو ددد س خا تتت و اعتبار بای ی ی
ل د وم
تحلیل عوامل ،پرسشنامه پرخاشگری مشتمل بر  3عامل و  30ماده ساخته شده است .عوامل اول (خش ممم وغضببب)  14م دا ههه ،عامل ل
ی ی ککک مقیا سسس خ رازگدو ششش دهییی
ی)  8م دا ههه استتت .مقیا سسس پرخاش رگ ی ی
ل س  مو ((( لجاجتتت وکینههه ت زو ی ی
(تهاجم وت یهو ننن ) 8م دا ههه ،عامل ل
مدادکاغذی است و آزمودنی به یکی از چهارگز نی ه هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،همیشه پاسخ گفته و برای هرگز نی ه  3 ،2 ،1 ،0در
نظر گرفته میشود .به جز ماده  18که بار عاطفی منفی دارد و جهت نمرهه گ راذ ییی آن معکو سسس استتت .نمرهه پ ییا ننن در ای ننن پرسش مان ههه
داللت بر پرخاشگری کمتر دارد .خصوصیت روان نس جی ا نی پرسشنامه که به وسیله تحلیل عوامل ساخته شده است ،بد نی شرح استتت:
ضرایب بازآزمایی به دست آمده بین نمرههای آزمودنی در دو نوبت (آزمو ننن و آزمو ننن مجدددد) ب دو ههه استتت .زا ده ییی فرووو همک نارا
(  ) 1376ضرایب روایی به دست آمده را بین پرسشنامه پرخاشگری و خرده مقیاس ( pdیکییی از خردههه مقیا سسس  اه ییی  )MMPIبرابررر با ا

25

. Borkovec & Costello
. Newman
27
-Beck
26
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 r=0/058گزارش کردند .در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسش مان ههه خش ممم از روش آلفا ای کرون اب خخخ اس دافت ههه شددد ک ککه براای ک ککل
پرسش ـن امه برابر با  ،0/ 90که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب میباشد.
پرسشنامه اضطراب بککی

مقیاس خودسنجی  21سوالی است که اضطراب را میسنجد .ا نی پرسشنامه بر اساس  21نشانه اضطرابی ت ظن یم شده است و برطبق

ب بیشتررر را نشا ننن م ممیدهددد .ای ننن پرسش مان ههه بیشتررر بررر ج بن ههه
مقیاس لیکرت (نمرات  1،2 ،0و  3براییی هررر س اؤ للل ) نمرهه ب رتالا  ،،،اض ارط ب ب
فیزیولوژ کی

اضطراب تاکید دارد .سه ماده آن مربوط به خلق مضطرب ،سه ماده دیگر مربوط به هراس های مشخص وس یا ررر س الاؤ ت ت
ت

آن نشانههای خودکار بیش فعالی و تنش حرکتی اضطراب را میسنجد .بک و کالرک (  ) 1988همسانی درونی ا نی مقیاس را  0/ 93و
پایایی بازآزمایی آن را  0/ 75گزارش کردند .مطالعات انجام شده نشان میدهد که ا نی آزمون از پایایی و روایی باالیی برخوردار بوده
و ثبات درونی آن باال ( 0/ 92؛ هم سب تگی داده بین  0/ 30تا  )0/ 76است .در کی

بررسی بر روی  1513نفر نز و مرد در گروه های سنی

و ج سن یتی مختلف شهرتهران که جهت بررسی روایی و پایایی مقیاس اضطراب بک روی جمعیت ایرانی انجام گرفت  ،،،نت یا ججج آزمو ننن
موردنظر ،روایی  ،0/ 72پایایی  0/ 83و ثبات درونی  0/ 92نشان داد .در تحقیق حاض ــ ر ،ضرایب پایایی پرسشنامه اضطراب با اس دافت ههه از
روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای کل مقیاس برابر با  ،0/ 90که بیانگر ضرایب مطلوب پرسشنامه یاد شده است.
برنامه مداخلهای:
ش پ سسس از
پروتکل درمانی استفاده شده در ا نی پژوهش را نه مای عملی ت ظن یم شده توسط سگال و همکاران ( )2 00 2بود .درا نی پ هوژ ش ش
انجام پیش آزمون و تعیین گروه آزمایشی و گواه به صورت تصادفی ،گروه آزمایشی تحت آموزش  8جلسه  2ساعته شناخت درمانی
مبتنی بر ذ نه آگاهی قرار گرفتند .درا نی مدت گروه گواه هیچگونه آموزشی دریافت نکرد .جلسات ،هفتهای کی

ت
بار و رأس س عا ت ت

یشد .در هر جلسه ،اهداف آن جلسه و مفاهیم به طور کامل توضیح داده میشد .در ابتدای هرجلسه (از جلسه دوم) ابتدا
معین برقرار م 
تکالیفی که جلسه قبل برای اعضای گروه تعیین شده بود ،بررسی شده و به بررسی موارد انجام یا عدم انجام تکالیف پرداخته میشددد.
گرچه در ا نی جلسات از را نه مای عملی ت ظن یم شده توسط سگال و همکاران ( )2 00 2استفاده شد ،اما داستانها و اشعار در ا نی جلسات
بر اساس مفاهیم فر نه گ ایرانی و برگرفته از اشعار موالنا و قصههای کهن ایرانی ارائه شدند .بعد از پایان مداخلههه ذه ننن آگ یها  ،،،طییی
کی

یگیری تحقیق پس از کی
جلسه ،پس آزمون اجرا و موارد لزوم پ 

ماه به اعضا گوشزد شد.

در پایان هرجلسه عالوه برتکالیف داده شده ،خالصه جلسات به صورت جزوه و لوحهای آموزشی در اختیاررر افراددد قراررر م ممیگرفتتت.
ی در هررر دو گروههه آزمایشییی و گ او ههه انجاممم
پس از اتمام جلسات آموزشی هشت گانه ،پس آزمون و پس از  30روز آزمون پیییگیری ی
شهای علمی 4 ،جلسه آموزش ذ نه آگاهی برای گروه
یگیری ،به جهت رعایت اصول اخالی در پژوه 
گرفت .پس از انجام آزمون پ 
گواه برگزار شد
یافتهها

جدول  - 1میانگین و انحراف معیار نمره خشم ،اضطراب و افسردگی گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

مرحله
پیش آزمون

خشم
پس آزمون
خش مممم در زمین ههه ه

پیش آزمون

شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف معیار

تعداد

آزمایش

47/ 40

4/ 96

15

گواه

63 / 40

8/ 34

15

آزمایش

22/ 73

12 / 53

15

گواه

69 / 27

7/ 60

15

آزمایش

34 / 80

2/ 88

15
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خشم و عصبیت
پس آزمون

خش مممم در زمین ههه ه
تهاجم و توهین

خش مممم در زمین ههه ه

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون

لجاج تت تت و کین ههه ه
ت وز ی

پس آزمون
پیش آزمون

اضطراب
پس آزمون
پیش آزمون
افسردگی
پس آزمون

گواه

30 / 60

4/ 77

15

آزمایش

11 / 87

6/ 36

15

گواه

32 / 60

4/ 46

15

آزمایش

18 / 27

2/10

15

گواه

15 / 13

2/ 99

15

آزمایش

5/ 93

2/ 46

15

گواه

17 / 20

2/ 59

15

آزمایش

21 / 33

2/ 09

15

گواه

17 / 67

2/ 92

15

آزمایش

4/ 93

5/ 12

15

91/74

2/66

15

گواه
آزمایش

72 / 80

01/ 17

15

گواه

73 / 93

3/ 12

15

آزمایش

33 / 20

11 / 75

15

گواه

76 / 60

1/ 84

15

آزمایش

46 / 40

11 /47

15

گواه

43 / 07

4/ 87

15

آزمایش

9/ 60

9/ 02

15

گواه

40 / 07

4/ 11

15

مطابق جدول فوق نتا جی توصیفی متغیرها آورده شده است.
جدول  -2نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات خشم ،اضطراب و افسردگی
کلموگروف ـ اسمیرنف
نرمال بودن توزیع نمرات

گروهها

آماره

درج ههه ه
آزادی

کلموگروف ـ اسمیرنف
گروهها

معنی داری

درج هه ه

آماره

آزادی

معنی داری

خشم

آزمایش

0/ 174

15

0/ 200

گواه

0/941

15

0/ 200

خشم و عصبیت

آزمایش

0/ 206

15

0/ 088

گواه

0/ 099

15

0/ 200

تهاجم و توهین

آزمایش

0/ 198

15

0/ 116

گواه

0/ 185

15

0/ 175

لجاجت و کینه

آزمایش

0/ 187

15

0/661

گواه

0/212

15

0/860

اضطراب

آزمایش

0/ 214

15

0/460

گواه

0/761

15

0/ 200

افسردگی

آزمایش

0/ 113

15

0/ 200

گواه

0/ 131

15

0/ 200

ت دو گروههه در متغیر اه ییی خشم  ،،،اض ارط ببب و
همانگونه که در جدول  2ارائه شده است ،فرض فص ررر براای نرما للل ب دو ننن توز ییی ع نمرات ت
شآزمون و در هر دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید.
یگردد .یعنی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پی 
افسردگی تأیید م 
جدول  -3نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون خشم ،اضطراب و افسردگی زنان زندانی گروههای
آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

نام
آزمون

مقدار

DF
فرضیه

DF
خطا

F

سط ح

معنی داری ()p

مجذور اتا

توان آماری

آزمون اثر پیالیی

0/ 796

3

23

29 / 95

0/1 00 0

0/ 79

1/ 00

آزمون المبدای ویلکز

0/ 204

3

23

29 / 95

0/1 00 0

0/ 79

1/ 00

آزمون اثر هتلینگ

3/ 90

3

23

29 / 95

0/1 00 0

0/ 79

1/ 00

آزمون بزرگترین ریشه روی

3/ 90

3

23

29 / 95

0/1 00 0

0/ 79

1/ 00
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همان طوری که در جدول  3مشاهده میشود با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها ،بی ییانگر آن نتسه ددد ک ککه ب ببین زنا ننن
زندانی گروههای آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (خش ،م اضطراب و افسردگی) تفاوت معنی داری مش دها ههه
یشود ( p<0/1 00 0و .)F= 29 / 95
م 
جدول  -4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون خشم ،اضطراب و افسردگی زنان زندانی گروههای
آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

متغیر

م بن ع تغییرات

مجمو ععععععععععععععع

درج ههه ه

مجذورات

آزادی

میانگین مجذورات

F

سط ح

معنی داریp

مجذور اتا

ت او ننننننننن
آماری

خشم
اضطراب
افسردگی

پیش آزمون

287 / 29

1

287 / 29

2/66

0/ 115

0/ 09

0/943

گروه

7306 / 98

1

7306 / 98

67 / 84

0/1 00 0

0/ 73

1/ 00

خطا

2 69 2/ 60

52

107 / 70

پیش آزمون

14 / 70

1

14 / 70

0/ 195

0/266

0/10

0/170

گروه

7076 / 36

1

7076 / 36

0/1 00 0

0/ 79

1/ 00

خطا

1883 / 68

52

75 / 34

پیش آزمون

29 / 62

1

93 /19

29 / 62

0/ 593

0/844

0/ 02

0/ 115

گروه

723/ 39

1

723/ 39

65 / 56

0/1 00 0

0/ 72

1/ 00

خطا

1248 / 48

52

49 / 93

همان طوری که در جدول  4نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین زندانی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ خشم تفاوت
معنی داری وجود دارد ( p<0/1 00 0و  .)F= 67 / 84بنابراین فرضیه اول تأیید میگردد.
ب تف وا تتت مع ننن ی داری وجوددد دارد ( p<0/1 00 0و
با کنترل پیش آزمون بین زنان زندانی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ اض ارط ب ب
 .)F= 93 /19بنابراین فرضیه دوم تأیید میگردد.
ظ افسر گد ییی تف وا تتت مع ننن ی داری وجوددد دارد
ی گروههه آزما ایش و گروههه گ او ههه از لحاظ ظ
همچنین با کنترل پیش آزمون بین زنا ننن زن ناد ی ی
( p<0/1 00 0و  .)F= 65 / 56بنابراین فرضیه سوم تأیید میگردد.
بحث و نتیجهگیری
ظ افسر گد ییی تف وا تتت مع ننن ی
نتا جی تحلیل آنکوا در جدول شماره  2نشان داد که بین زنان زندانی درگروه های آزمایش و گ او هه از لحاظ ظ

ی مبتنییی بررر ذه ننن آگ ها ییی باعثثث ک ها ش ش
ش
داری وجود دارد ( .)F = 65 / 56 ،p > 0/1 00 0مقا سی ه میانگینها نشان داد که درما ننن ش تخان ی ی
افسردگی در زنان گروه آزمایش ن بس ت به گروه کنترل شده است .به عبارت دیگر نتا جی نشان داد که درما ننن ش تخان ییی مبتنییی بررر ذه ننن
شها ای قبلییی از جملههه ن یزورو
آگاهی باعث کاهش افسردگی زنان زندانی گردیده است .یافتههای ا نی فرضیههه با ا یافتهههها ای پ هوژ ش ش

،،،

گلزاری و سهرابی (  ،) 1391آقاباقری ،محمدخانی ،عمرانی وفرهمند (  ،) 1391رضایی ،علوی وافتخاررری (  ،) 1392روت سسس و همک نارا
( ،)2102ون آلدرن و همکاران ( )2102گارلند و هوارد ( ،)3102آرچ و همکاران ( )3102همسو است .ا نی نت یا ججج نشا ننن داد کههه ای ننن
درمان از طریق کاهش نشانههای افسردگی ،اصالح باورهای فراشناختی ،پیشگیری از عالئم افسردگی ،نشخوار فکری ،افکار ناکارآمد
ش افسر گد ییی و
ی باعثثث ک ها ش ش
ش فعالیتتت م طان ققق مغزی ی
و تنیدگی ،کاهش واکنشهای عاطفی منفی و ت ظن یم هیجانی آمیگ اد للل و اف یاز ش ش
جلوگیری از عود افسردگی شده است .یکی از مبانی ذ نه آگاهی ،درمان شناختی است .درم نا تخانش یی ییی کههه ب ککک پدیددد آورندههه آن
یهای شناختی که فرض میشود در اختالل افسردگی اساسی وجود دارد متمرکز است .ا نی دگرگونیها مشتمل است
است بر دگرگون 
ی از
بر توجه انتخابی به ج بن ههای منفی موقعیتها و است بن اطهای بیمار گونه غیر واقع گرایانه در م رو ددد پیام هد اا .ای ننن برنامهههها ا عناصری ی
درمان شناختی را دربرمی گیرند که باعث جداشدن دیدگاه فرد از افکارش میگردند و عدم محوریت آن را موجب میشوند .یکی از
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مهمتر نی اهداف طراحی ا نی درمان از ابتدا کاهش عالئم افسردگی بوده است .در واقع درمان شناختی مبتنی بر ذه ننن آگ ها ییی تکمیل ل
ل
ک نن ده درمانهای شناختی پیشین بوده است .یکی از ویژگیهای ا نی نوع درمان حضور ذ نه یا همان ذ نه آگاهی استتت کههه اش را ههه بههه
آگاهی فرد از نحوه پردازش اطالعات بویژه در مورد رویدادهایی است که ممکن است به گونهای منفی تفسیر شوند .نظریههه پر زاد ششش
اطالعاتی آنها در مورد عود افسردگی نشانگر ا نی است که افرادی کههه دورهها ای افسر گد ییی اساسییی را تجربههه کردهههانددد ،ن بس تتت بههه
ط بههه دورهها ای قبلییی
حالتهای مال می خلق مالل انگیز آسیب پذیرند ،و ا نی حالتها ممکن است الگوهای تفکر افسرده را کههه مربوط ط
افسردگی است ،مجددًاًا فعال سازند.
همچنین به م ظن ور کاهش احتمال عود افسردگی نیز ،افراد در طی درمان م ممیآموزنددد تا ا افکاررر و احساساتتت خوددد را ب ود ننن ق واض تتت
مشاهده ک نن د و آنها را به سادگی به عنوان رویدادهای ذ نه ی بنگرند که درحال رفت و آمد سه تند و لزومًاًا نما گنای ررر واقعیتتت نی نتس ددد.
درا نی رویکرد فرض برا نی است که افراد میآموزند چگونه در دام الگوهای نشخوار فکری گیر نیفتند.
ی از افک را  ،،،احساساتتت و
آموزشهای مبتنی بر ذ نه آگاهی با ادغام تکنیکهای مراقبه و وارسی بدنی در جهت افزایش فهم و آگ ها ی ی
حسهای بدنی خودکار و غیر ارادی برنامه ریزی شده است به طوری که بتوان با به کارگیری تکنیکهای آ ،ن پاسخها ای واب تس ههه بههه
سهای بدنی را از حالت خودکار خارج نمود و در بروز آنها تغییر ایجاد کرد (ون آلدرن و همکارا ،ن .)2102
افکار ،احساسات و ح 
ی آورد کههه آنها ا همیشههه
مشاهده افکار واحساسات و به کار گرفتن برچسبهای توصیفی برای آنها ،ا نی درک و فهم را به وج مدو ی ی
نمایان گر صحیحی از واقعیت نیستند .برای مثال احساس ترس به ا نی معنی نیست که خطر نزدیکی وجود دارد و تفکررر (م ننن مقصرممم)
لزومًاًا واقعی نیست (گلد ،نی  .)0102مهارت حضور ذ ،نه بیمارانی را که سابقه افسر گد ییی دارند  ،،،متوجههه افکاررر افسر گد ییی زای خوددد
میسازد ،ومجددا افکار آنها را به سایر ج بن ههای زمان حا ،ل نظیر تنف ،س راه رفتن همراهه ح وض ررر ذه ننن یا ا ادص ییی محیطی  ،،،منعطففف
میسازد و از ا نی طریق باعث کاهش نشخوار فکری میگردد .تیزدل ا نی پدیده را (بینش فراش تخان ییی) م ممینامددد (روتس

اکمه و ران ،،،،،

 .)2102مزیت عملی مهارتهای حضور ذ نه در ترغیب تغییرات شناختی ا نی است که همیشه تمر نی ات حتی در دوره بهبودی قابلیتتت
انجام دارند .دورههایی که افکار افسردگی را ممکن است به ندرت رخ د نه د .کمتر میتوان از تکنیکهای سنتی شناخت درمانی نظیر
چالش با افکار و تحریفات شناختی استفاده نمود .به عبارتی ،دیدگاه مبتنی بر حضور ذ نه در مورد کلیه افکار فرددد م ممیتوانددد ک ربرا ددد
داشته باشد (روتس وهمکارا ،ن .)2102
نتا جی تحلیل مانکوا در جدول  4نشان داد که بین زنان زندانی درگروه های آزمایش و گواه از لحاظ خشم تفاوت مع ننن ی داری وجوددد

ی باعثثث ک ها ششش خش ممم زنا ننن
دارد ( .)F = 67 / 84 ،p > 0/1 00 0به عبارت دیگر نتا جی نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگ ها ی ی

زندانی گردید .همچنین نتا جی تحلیل مانوا بر روی خرده مقیاسهای پرخاشگری نیز نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگ ها ی ی
ی
باعث کاهش خشم و عصبیت ،تهاجم و توهین و لجاجت و کینه توزی در زنان زن یدرگ یناد دد ددد .یافتهههها ای ای ننن فرضیههه با ا یافتهههها ای
پژوهش پیت و هوگارد ( ،)3102پوتک ( ،)3102برجعلی (  ،) 1392کیانی ،قاسمی و پورعباس (  ،) 1391همسو است.
درمان ذ نه آگاهی منجر به تغییر شناختی در طرز تفکر و اعمال بیمار میشود و از اصول تقویت شرطی سود میبرد .بد نی ترتیب کههه
فرد مبتال برای رفتن به گام بعدی تالش میکند تا خود را در گامی باالتر ببیند و ا نی تمایل به طور مستمر باعث بهبود تدریجی مرحلههه
ت خوددد را در جل اس تتت
به مرحله بیمار میشود و در عین آرامش و آگاهی ،به درمان فردی خوددد ادامههه م ممیدهددد و ن قاو صصص و اش الاک ت ت
حضوری حل مینماید .میتوان گفت چون ذ نه آگاهی باعث تعدیل احساسات بدون قضاوت و افزایش آگاهی ن بس ت به احساساتتت
روانی و جسمانی میشود و به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدههای فیزیکی ،همانگونه که اتفاق مییی افت دن  ،،،کم ککک م ممیکنددد؛
بنابرا ،نی میتواند در تعدیل نمرات پرخاشگری نقش مهمی داشته باشد و ا نی امر از ا نی نظر که در پژوهشها مشخص شده استتت کههه
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ی م ممیشوددد قابل ل
ل
درمان ذ نه آگاهی در تعدیل رفتارهای منفی و افکار منفی کمک نماید و موجب رفتارهای مثبتتت مر بت ططط با ا س تمال ی ی
یو
ی خشم  ،،،فرددد را ن بس تتت بههه احساساتتت ج نامس ی ی
توجیه است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که درمان حضور ذ ،نه توجه و آگ ها ی ی
روانی بیشتر میکند و احساس اعتماد در زندگی ،دلسوزی عمیق ،و پذیرش واقعی رخدادهای زندگی را به دن اب للل دارد ،یز راا یکییی از
ج بن ههای مهم درمان مبتنی بر ذ نه آگاهی ا نی است که افراد یاد میگیرند با هیجانات و افکار منفی مقابله نما نی د و حوادث ذ نه ی را به
صورت مثبت تجربه ک نن د (به نقل از رومر و اورسیلو.)2102 ،
ل از ای ننن روش درم رک هجوت ینا ددد دددد .ای ننن روش
میتوان به تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگاهی بر اساس تغییرات شناختی حاصل ل
درمانی باعث افزایش آگاهی فرد ن بس ت به پیامدهای رفتاری و تغییر در دیدگاه و تفسیر فرد از رویدادها میشود .آگاهی فرد ن بس ت به
عواقب پرخاشگری از کی

ش و یا ا
طرف و تغییر دیدگاه فرد ن بس ت به عاملی که باعثثث برو ززز خش ممم م ممیشوددد ،م ممیتوانددد باعثثث ک ها ش ش

جلوگیری از خشم شود.
عالوه بر ا نی میتوان تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذ نه آگاهی بر خشم را از د اگدی ههه ت یظن ممم هیجاناتتت بررسییی کرددد .آم زو ششش ذه ننن
ش داده
ی در م طان ققق حسییی را اف یاز ش ش
آگاهی باعث تغییراتی در مناطق مغزی مرت طب با پردازش و توجه شده و اتصاالت شبکههای عصبی ی
است که ا نی اثر موجب افزایش هشیاری رفلکسی برای تجارب سمعی ،بصری و بدنی ،ارتقاء آگاهی و کنترل و مهار بیشتر توجه برای
حفظ آگاهی را به دنبال دارد که در نهایت منجر به ت ظن یم مجدد هیجانی شده و باعث کاهش خشم و رفتارهای مرت طب با خشم در افرد
شود (براو ،ن .)1102
از اصولی که در ا نی نوع درمان به افراد آموزش داده میشود ،اداره خود و آرام سازی است .در مرحله آم زو ششش اداره خ دو  ،،،آگ ها ییی
فزونی یافته ازحس های درد و پاسخهای استر ،س افراد را قادرمی سازدکه درپاسخ های مقابلهای مختلفی درگیرش نو ددد (کاباتتت نیز ،،،
 .)0 99 1مشاهده بدون قضاوت ،فرصت شناخت پیامدهای کی

رفتار راممکن میسازد (نظیرعصبانی کردن رئیس در م رو ددد تاخیر اه ییی

مکرر خود) .ا نی شناخت ،تغییرات رفتاری موثرتری رابه دنبال خواهد داشت .به ویژه کاهش مشاهده بدون قضاوت ،فرصتتت ش خان تتت
پیامدهای کی

ی بههه کاررر م ممیرود.
رفتار را ممکن میسازد (بن و همکارا ،ن  .)2102آرام سازی نیز به عنوان بخشی از برنامههای درم نا ی ی

خصوصیات آرام سازی عبارتند از عدم تحرک بد ،ن اعمال کنترل روی کانون توجه ،قوام کم عضالت ،پرورش چارچوپ خاصی از
ذ نه که به عنوان تعمقی ،غیرقضاوتی و ذ نه اگاهی توصیف میشود (کاپالن وسا دوک.) 2007 ،
ب تف وا تتت مع ننن ی داری
ظ اض ارط ب ب
نتا جی تحلیل مانکوا در جدول  4نشان داد که بین زنان زندانی درگروه های آزما ایش و گ او هه از لحاظ ظ
وجود دارد ( .)F = 93 /19 ،p > 0/1 00 0مقا سی ه میانگینها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگاهی باعثثث ک ها ششش اض ارط ببب

در زنان گروه آزمایش ن بس ت به گروه کنترل شده است .به عبارت دیگر نتا جی نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگاهی باعث
ش قبلییی از جملههه بیرامییی و همک نارا (((  ،) 1392آرچ و
کاهش اضطراب زنان زندانی گردید .یافتههای ا نی فرضیههه با ا یافتهههها ای پ هوژ ش ش
همکاران ( ،)3102گارلند و هوارد ( ،)3102روتس و همکاران ( )2102همسو است .ا نی پژوهشها نشان داد که درمان شناختی مبتنییی
بر ذ نه آگاهی باعث کاهش اضطراب در گروههای مختف شده است و درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگاهی همواره به عنوان یکی از
ت اض بارط ییی
ی و ان او ععع اخ الت الت ت
ب اجتم عا ی ی
روش درمانی مؤثر برای کاهش انواع اضطراب از جمله اضطراب فص تتت و حالت  ،،،اض ارط ب ب
یشود .دو مؤلفه مهم اضطراب ،عناصر شناختی و عناصر هیجانی سه تند .به عبارت دیگر میتوان تأثیر درمان شناختی مبتنی بر
استفاده م 
ذ نه آگاهی را بر اساس چگونگی تأثیر آن بر جزء شناختی اضطراب مورد توجه قرار داد .عناصرشناختی عبارتند از انتظارآسیب های
قریب الوقوع به خصوص ومعموال در آ نی ده نزد کی

 .باید توجه داشت که بازنماییهای ذ نه ی ،واکنشهای بدنی را فراخوانی م ممیکنددد

یهای شناختی دارند که باعث ازبین رفتن توانایی آنها برای ارتباط
(فوا و کوزاک .) 1986 ،بیماران مبتال به اختالل اضطرابی ،نا نه جار 
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مؤثر با نشانههای همراه با اختالل اضطراب و دیگرج بن ه های محیط میشود .به عنوان مثال درا نی بیمارا ،ن نگرانی مانع پردازش طبیعییی
ال بههه اخ الت للل اض ارط ببب احتما للل
اطالعات درزمان به کارگیری توجه ،حافظه یا مهارتهای حل م ئس له میگردد .درنتیجههه بیم ارا ننن م تب ال ال
ی
ل ش تخان ی ی
داردکه به طور ناصحیحی محرکهای بیرونی را به صورت خطر یا تهدیدآمیز تف سسس یرک نن د (گر نم  .) 2003 ،،،ب یاربان ن نن عوامل ل
نقش موثری بر تجربه اضطراب دارند .از طرفی پایه و اساس اصلی درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگاهی درمان شناختی است.
ی با ا
ش مهمییی در ج بن هههها ای مختلففف زن گد ییی نظیرس راگزا ی ی
در ارتباط با جزء هیجانی اضطراب نیز میتوان بیان کرد که هیجانها ا نقش ش
ش براییی ماآشناا دنتسه ؛؛
تغییرات و رویدادهای تنش زا ایفا میک نن د .عناصرهیجانی مرت طب با احساسهایی مانند دلهره ،وحشت و لرزش ش
یز را نه گام توصیف احساس ترسما ،ن از آنها حرف میزنیم .مان بس ت به عناصرهیجانی هشیارتر می  .درحالی که برای تأمل کردن درباره
عناصرشناختی مان مکث نمیکنیم و از فعالیتهای درونی که ترس آن هارا راه اندازی میکند ،آگاه نیستیم .در واقع هیجاناتتت نقش ش
ش
ی مبتنییی بررر ذه ننن
مؤثر و غیرقابل انکاری در بروز و یا تشدید اضطراب دارند .از طرفی یکی از مهمتر نی تغییراتی که در درمان ش تخان ی ی
آگاهی در فرد ایجاد میشود ،تغییر دادن الگوهای هیجانی بویژه ت ظن یم هیجانی است.
ی افراددد کههه
ی و هیج نا ی ی
به طور خالصه میتوان بیان داشت که درمان شناختی مبتنی بر ذ نه آگاهی از طریق تغییر در الگوهای ش تخان ی ی
نقش مهمی که در بروز اضطراب دارند ،منجر به کاهش اضطراب در ا نی

افراد میشود.
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