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Abstract
Introduction: The spread of depression and its effects in society, especially women, researchers and
psychologists have led many to attempt to invent and provide effective methods of treatment in this field.
The purpose of this study was to determine the effect of group-based mental awareness-based mental therapy
on meta-cognitive beliefs and depression of minded women.
Methods: The present study was quasi-experimental. The statistical population of the present study
comprised all women referred to Ahwaz counseling clinics who had received depression diagnosis. The
research sample consisted of 30 patients who were selected by purposeful sampling and randomly assigned
to experimental and control groups. Training sessions (8 sessions) were conducted twice weekly and for two
hours for the experimental group. Before and after the educational sessions, questionnaires were conducted
in both groups. In order to collect data, Wales meta-cognitive beliefs questionnaire and five-point
questionnaire were used. For data analysis, univariate covariance analysis (ANCOVA) was used with SPSS
software version 22.
Results: The results of this study showed that group-based mind-focused art therapy affects metacognitive
beliefs and mindfulness of depressed women at a significant level (P < 0.05).
Conclusions: According to the findings of this study, mental health and behavioral health practitioners can
use mindfulness therapy to improve the metacognitive beliefs and mindfulness of women with depression.
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مقدمه :گسترش افسردگی و اثرات ناشی از آن در افراد جامعه خصوصاً زنان ،پژوهشگران و روانشناسان بسیاری را به تالش برای ابداع و
ارائه روشهای مؤثر درمانها در این زمینه واداشته است .پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه
گروهی بر باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی زنان افسرده انجام شد.
روش کار :روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیکهای مشاوره
شهر اهواز تشکیل داده که تشخیص اختالل افسردگی را دریافت کرده بودند .نمونه پژوهش نیز در برگیرنده  95نفر از این مراجعین بود
که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورتی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند .جلسات آموزشی (8
جلسه) در قالب هفتهای دوبار و به مدت دوساعت ،برای گروه آزمایش انجام شد .قبل و بعد از اجرای جلسات آموزشی ،پرسشنامههای
پژوهش در هر دو گروه اجرا شد .به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای باورهای فراشناخت ولز و پرسشنامه پنج وجهی بائر استفاده
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) استفاده گردید.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد که هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی زنان
افسرده ،در سطح معناداری ( )P > 5/50اثر دارد.
نتیجه گیری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،متخصصان سالمت رفتار و روان میتوانند برای بهبود باورهای فراشناختی و ذهن
آگاهی زنان مبتال به افسردگی از درمان مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده کنند.
واژگان کلیدی :هنردرمانی ،ذهن آگاهی ،باورهای فراشناختی ،افسردگی ،زنان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
فردی و گروهی مورد بررسی قرار دادهاند [ .]9به نظر میرسد
درمانهای ذهن آگاهی یا درمانهای موج سوم که درمان شناختی-
رفتاری را تکمیل کردهاند به عنوان درمانهای مناسب برای افسردگی
و سایر اختالالت مشابه مؤثر باشند [ .]2در این درمانها ،عقیده بر این
است که شناختها و هیجانات را باید در بافت مفهومی پدیدهها در نظر
گرفت و در گام اول به بیمار آموزش داده میشود که هیجانات خود را
بپذیرد و با زندگی در «اینجا و اکنون» ،از انعطافپذیری بیشتری
برخوردار شود [ .]0به همین دلیل در این درمانها تکنیکهای شناختی
رفتاری سنتی را با ذهن آگاهی ترکیب میکنند [ .]1کاباتزین

افسردگی اختالل روانی ناتوان کنندهای است که با نرخ شروع  11درصد
به عنوان شایعترین اختالل روانپزشکی مطرح شده است [ .]1گسترش
افسردگی و اثرات ناشی از آن در افراد جامعه خصوصاً زنان ،پژوهشگران
و روانشناسان بسیاری را به تالش برای ابداع و ارائه روشهای مؤثر
درمانها در این زمینه واداشته است [ .]4نتیجه این تالشها ارائه و
اجرای مداخالت مختلف و بررسی اثربخشی آنها در درمان افراد افسرده
بوده است .این مطالعات اثربخشی رویکردهای درمانی مختلف ،از جمله
رویکردهای رفتاری ،شناختی ،شناختی-رفتاری ،طرحواره درمانی،
درمانهای حمایتی ،درمانهای روان شناختی بین فردی و نیز
رویکردهای جدیدتر ،همچون درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را به صورت
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افسردگی هستند .ذهن آگاهی نیز به معنای توجه کردن به یک روش
خاص ،متمرکز بر هدف ،در زمان حال و بدون هرگونه قضاوت .حاصل
این توسعه و پرورش توجه ،افزایش آگاهی فرد نسبت به تجارب درونی،
از جمله افکار و احساسات است [ .]8افراد ذهن آگاه واقعیتهای درونی
و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراک میکنند و توانایی زیادی در
مواجهه با دامنه گستردهای از تفکرات ،هیجانها و تجربهها (اعم از
خوشایند یا ناخوشایند) دارند [ .]41پژوهشها نشان میدهد که
مراقبـه ذهـن آگـاهی بـه فعال شدن ناحیهای از مغز منجر مـیشـود
کـه نقـش مهمی در ایجاد عواطف مثبت و اثرهـای سـودمند در کارکرد
ایمنسازی بدن ایفا میکند [ .]44تمرینهای ذهن آگاهی میتوان
زمینه افزایش توانایی بیماران افسرده در تحمل حالتهای هیجانی
منفی را فراهم ساخته و این بیماران را برای مقابله مؤثرتر با عالیم و
نشانههای افسردگی را آماده میکند و آموزش ذهن آگاهی نشانههای
افسردگی را کاهش میدهدو لذا با استناد به مطالب پیشین میتوان
نتیجه گرفت که باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی از جمله مؤلفههای
شناختی قابل اعتنا در اختالالت خلقی به ویژه در اختالل افسردگی
میباشند که گمان میرود مداخله هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در
تعدیل مؤلفههای مذکور مؤثر واقع شود .از این روی پژوهش حاضر با
هدف بررسی تأثیر هنردرمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر باورهای
فراشناخت و ذهن آگاهی زنان مبتالء به افسردگی انجام گرفت.

رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی را یکی از روشهای روان درمانی
مطرح شده برای درمان اختالل افسردگی میداند [.]1
روش هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یکی از برنامههای مداخالتی و
درمانی است که اخیراً بر روی بیماران مبتال به طیف وسیعی از
بیماریها اجرا شده است [ .]8این روش درمانی ،مهارتهای مراقبه
ذهن آگاهی و تمرینهای هنری را در قالب حمایت درمانی گروهی ،در
هم میآمیزد .هدف از این طرح چند وجهی ،خلق فرصتهایی برای
بیان کالمی و غیرکالمی ،حمایت فزاینده و بهبود راهبردهای مقابلهای
است [ .]3هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،از ترکیب دو روش روان
درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و هنردرمانی تشکیل شده
است [ .]15روش مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق
تمرینهای مراقبه منظم ،باعث باال رفتن هشیاری لحظه به لحظه فرد
نسبت به احساسات و عواطف معطوف به جسم خود میشود و از این
طریق شخص یاد میگیرد که با آگاهی و هشیار شدن نسبت به افکار
هیجانی منفی خود ،آنها را به صورت غیرقضاوتی پذیرا باشد و همراه
با آرامش بیان کند [ .]11این روش در ایجاد ،حفظ و ارتقای سبکهای
مقابله با بیماری ،کاهش استرس ،اختاللهای خلقی و حتی بهبود
عملکرد سیستم ایمنی بدن به بیماران کمک میکند [.]14
هنر برای سیستم روانی و یا همان انسان ،شرکت در ارتباط از طریق
ادراک است .میتوان گفت با ارتباط از طریق هنر ،طیفی از امکانات
ارتباطی به طور گسترده به میان میآیند .هنر ارتباطی است که ادراک
میشود .اما ارتباطی که میفریبد و آگاهی از آن را جهت میبخشد.
ادراک هنری نسبت به ادراک معمولی قدری کندتر است ،به این دلیل
که هنر آن را تأملی میسازد [ .]19سیستم روانی ،فرمهایی را درک
میکند که در سیستم هنر به منظور ارتباط ،ایجاد شدهاند .هنر ،ادراک
وارتباط را در خود جمع میکند و این کار را خارج از فرمهای معمول
زبان انجام میدهد [ .]12با توجه به آن چه که گفته شد میتوان انتظار
داشت که روش هنردرمانی مبنی بر ذهن آگاهی ،مؤلفههای شناختی
افسردگی را دست خوش تغییر قرار دهد .از جمله این مؤلفهها میتوان
باورهای فراشاخت و ذهن آگاهی اشاره کرد [.]10
توانایی تغییر آمایههای شناختی به منظور سازگاری با محرکهای در
حال تغییر محیطی را انعطاف پذیری شناختی میگویند [ ]11که
میتواند فکر و رفتار شخص را در پاسخ به تغییرات محیطی سازگار کند
[ .]11افسردگی ،اختاللی است که ویژگی آن ،فقدان انعطافپذیری در
زمینههای گوناگون است [ .]18افزایش انعطافپذیری شناختی در افراد
افسرده میتواند موجب کاهش خلق منفی و افسرده این بیماران شود.
فالول ،نخستین کسی که در سال  ،1313اصطالح فراشناخت را مطرح
کرد [ ،]13آن را به عنوان آگاهی از این که فرد چگونه یاد میگیرد،
آگاهی از چگونگی استفاده از اطالعات موجود برای رسیدن به یک
هدف ،توانایی قضاوت درباره فرایندیهای شناختی در یک تکلیف
خاص ،آگاهی از این که چه راهبردهایی را برای چه اهدافی مورد
استفاده قرار دهد و ارزیابی پیشرفت خود در حین عملکرد و بعد از
اتمام عملکرد ،تعریف کرده است .فرآیندهای فراشناختی ،شامل دو
جنبه مستقل اما مرتبط به هم هستند :یکی دانش فراشناختی و دیگری
تجربه فراشناختی .عالوه بر این فراشناخت شامل دو حیطه محتوایی
گسترده ،شامل باورهای فراشناخت مثبت و منفی است [ .]45باورهای
فراشناخت پیش بینی کننده تجربه احساسات منفی مانند اضطراب و

روش کار
این مطالعه از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون
و گروه کنترل بود که جامعه آماری آن دربرگیرنده کلیه بیماران زن
مراجعه کننده به کلینیکهای مشاوره شهر اهواز بود که تشخیص
اختالل افسردگی اساسی داشتند و نمونه آماری نیز در بر گیرنده 95
نفر از بیماران زن مراجعه کننده به کلینیکهای مشاوره بودند که
تشخیص اختالل افسردگی اساسی را دریافت کرده و در دو گروه 10
نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند .پروتکل درمانی هنر درمانی مبتنی
بر ذهن آگاهی بر زنان مراجعه کننده به کلینیکهای مشاوره شهر اهواز
که تشخیص اختالل افسردگی را دریافت کرده بودند؛ در هشت جلسه
دو ساعته ،دو بار در هفته اجرا شد .قبل از شروع به جلسات آموزشی،
پرسشنامههای پژوهش در هر دو گروه اجرا گردید و پس از اجرای
جلسات آموزشی بر گروه آزمایش ،مجدداً در هردو گروه پرسشنامهها
اجرا شد.
پروتکل درمانی که در این پژوهش به کار رفت از پروتکل درمانی حبیبی
و حناساب زاده ( )1939با اعمال تغییراتی استفاده شد .مالکهای ورود
به پژوهش رضایت به انجام پژوهش ،عدم استفاده از داروهای
روانپزشکی و تشخیص افسردگی در آنها بود .به منظور اجرای مداخله
از برنامه هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (جدول  ،)1گروه آزمایش
هفتهای دوبار و در هشت جلسه دو ساعته اجرا شد.
به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای باورهای فراشناخت ولز
( )MCQ -30و پرسشنامه پنج وجهی بائر و همکاران ( )4551استفاده
گردید .دادههای بدست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی
(میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کواریانس تک
متغیره) و به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه  44مورد تحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز ()MCQ-30؛ نسخه اولیه باورهای
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فراشناختی ولز ( )MCQکه دارای  10سؤال بود ،توسط کارترایت
هاتون و ولز ( )1311ساخته شد [ .]49با توجه به زیاد بودن سوالها،
در سال  4552نسخه  95مادهای این پرسشنامه توسط ولز و
کارترایتهاتون ساخته شد.
فرم کوتاه با نام باورهای فراشناختی ولز همانند فرم اصلی دارای 0
زیرمقیاس است که عبارتاند از -1 :باورهای فراشناختی مثبت در مورد
نگرانی -4 ،باورهای فراشناختی منفی در مورد نگرانی که روی غیرقابل
کنترل و خطرناک بودن نگرانیها تأکید میکند -9 ،کارامدی شناختی
پایین -2 ،باورهای فراشناختی منفی در مورد افکار ،شامل موضوعات
خرافه ،تنبیه ،مسؤولیت و نیاز به کنترل افکار -0 ،خودآگاهی شناختی.
این پرسشنامه در یک طیف چهار درجهای از موافق نیستم تا خیلی
موافقم نمرهگذاری میشود .در نسخه اصلی این پرسشنامه همسانی
درونی برای کل مقیاس  5/39و برای زیرمقیاسهای مهارناپذیری و
خطر  ،5/31باورهای مثیت در مورد نگرانی  ،5/34وقوف شناختی یا
خودآگاهی شناختی  ،5/34اطمینان به حافظه یا اطمینان شناختی
 5/39و نیاز به مهار افکار  5/14به دست آمد [ .]42همچنین پایایی
آزمون-بازآزمون در فاصله چهار هفته  5/10و برای زیر مقیاسها 5/03
تا  5/81به دست آمد .روایی و پایایی این پرسشنامه در یک مطالعه در
ایران نیز بررسی شده است .در این مطالعه که توسط روایی به روش
تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه دارای  0زیرمقیاس است.
روایی همزمان به وسیله محاسبه همبستگی با پرسشنامه اضطراب
صفت اسپیلبرگ برای این پرسشنامه  5/24به دست آمد .پایایی آزمون
بازآزمون این پرسشنامه برای کل مقیاس  5/19و برای زیرمقیاسهای
مهارناپذیری و خطر  ،5/03باورهای مثبت درباره نگرانی  ،5/89وقوف
شناختی یا خودآگاهی شناختی  ،5/81اطمینان به حافظه یا اطمینان
شناختی  5/12و نیاز به مهار فکر  5/11به دست آمد .در تحقیق حاضر
برای سنجش پایایی از ضریب الفای کرونباخ استفاده گردید .در تحقیق
حاضر برای سنجش پایایی از ضریب الفای کرونباخ استفاده گردید.
مقادیر آن بین  %82/0تا  %80/0بدست آمد.
پرسشنامه پنج وجهی بائر و همکاران ()FFMQ؛ این ابزار یک مقیاس
خودسنجی  93آیتمی است که توسط بائر و همکاران ( )4551از طریق
تلفیق گویههایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ مقیاس هوشیاری و
توجه ذهن آگاه مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی ،مقیاس تجدیدنظر شده
ذهن آگاهی شناختی و عاطفی و پرسشنامه ذهن آگاهی سوت امپتون
با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی بوجود آمده است [ .]42بائر ()4551
تحلیل عاملی اکتشافی را بر نمونهای از دانشجویان دانشگاه انجام داد.
عاملهای بدست آمده این چنین نامگذاری گردید :مشاهده ،عمل توأم
با هوشاری ،غیرقضاوتی بودن به تجربه درونی ،توصیف و غیر واکنشی
بودن .عامل مشاهده در برگیرنده توجه به محرکهای بیرونی و درونی
مانند احساسات ،شناختها ،هیجانها ،صداها و بوها میباشد .توصیف
به نامگذاری تجربههای بیرونی با کلمات مربوط میشود ،عمل توأم با
هوشیاری در برگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه
است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هنگام وقوع ذهن فرد در
جای دیگری است .غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت غیر
قضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است و غیر واکنشی بودن
به تجربه درونی ،اجازه آمد و رفت به افکار و احساسات درونی است بی
آنکه فرد در آنها گیر کند.

براساس نتایج همسانی درونی عاملها مناسب بود و ضریب آلفا در
گسترهای بین ( 5/10در عامل غیر واکنشی بودن) تا ( 5/31در عامل
توصیف) قرار داشت [ .]40همبستگی بین عاملها متوسط و در همه
موارد معنی دار بود و در طیفی بین  5/10تا  5/92قرار داشت .همچنین
در مطالعهای که بر روی اعتباریابی و پایایی این پرسشنامه در ایران
انجام گرفت ،ضرایب همبستگی آزمون  -بازآزمون پرسشنامه FFMQ
در نمونه ایرانی بین ( r=5/01مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن) و
( r = 5/82عامل مشاهده) مشاهده گردید .همچنین ضرایب آلفا در حد
قابل قبولی (بین  α = 5/00مربوط به عامل غیر واکنشی بودن و 5/89
=  αمربوط به عامل توصیف) به دست آمد [.]41

یافتهها
میانگین سنی به دست آمده در گروه آزمایش  92/99سال و برای گروه
کنترل  99/24سال بود .در بعد تحصیالت نیز در افراد گروه آزمایش،
دارندگان مقطع تحصیلی کارشناسی با  21/11درصد ،بیشترین افراد
گروه نمونه و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد 45 ،درصد کمترین
افراد گروه نمونه را تشکیل میدادند .در گروه کنترل نیز دارندگان
مدرک تحصیلی کارشناسی با  23/11گروه نمونه دارندگان مدرک
کارشناسی ارشد با  10درصد کمترین افراد گروه نمونه را تشکیل
میدادند .نتایج حاصل از تحلیل دادهها در بخش توصیفی در جدول 4
ارائه شده است.
نتایج حاصل از تحلیل توصیفی دادهها نشان دهنده این بود که در متغیر
باورهای فراشناخت رحله پیشآزمون و پس آزمون ،میانگین هر یک از
گروهها به ترتیب گروه آزمایش  88/81و  11/20و در گروه کنترل به
ترتیب  81/19و  80/12با انحراف معیار  4/21و  2/49برای گروه
آزمایش و  9/02و  9/48برای گروه کنترل بدست آمد .در متغیر ذهن
آگاهی نیز نتایج حاصل از تحلیل دادهها در مرحله پیشآزمون و پس
آزمون میانگین هر یک از گروهها به ترتیب گروه آزمایش  10/81و
 80/13گروه کنترل به ترتیب  03/92و  15/19و انحراف معیار هر یک
از گروهها به ترتیب گروه آزمایش  0/12و  9/91و گروه کنترل به ترتیب
 9/43و  2/13بدست آمد .به منظور بررسی استنباطی یافتهها از آزمون
تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده گردید.
نتایج بدست آمده در جدول  9نیز نشان میدهد که با کنترل پیش
آزمون بین زنان افسرده گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ هنردرمانی
مبتنی بر ذهن آگاهی تفاوت معناداری وجود دارد .به بیا دیگر،
هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناخت
زنان افسرده تأثیر داشته .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  5/08میباشد.
همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،با کنترل پیش آزمون بین
زنان افسرده گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ هنردرمانی مبتنی بر
ذهن آگاهی تفاوت معناداری وجود دارد .به بیانی دیگر هنردرمانی
مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر ذهن آگاهی زنان افسرده تأثیر
داشته و میزان این تأثیر یا تفاوت برابر با  5/12میباشد.

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
به شیوه گروهی بر باورهای فراشناختی و ذهن آگاهیی زنان افسرده
انجام گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که هنردرمانی مبتنی بر ذهن
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همسویی دارد.

آگاهی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی زنان
افسرده اثر دارد .نتایج به دست آمده از این مطالعه را میتوان با نتایج
پژوهشهای تقیزاده و فرمانی [ ،]41یوسفی ،اورکی ،زارع و ایمانی
جدول  :2روش آموزش هنردرمانی در جلسات هشتگانه
جلسه اول
-1

معرفی برنامه و تنظیم خط مشی کلی با تاکید بر رعایت اصل رازداری در گروه

-4

آموزش تئوری ذهن آگاهی
آشنایی با سبک هنر امپرسیونیسم

-9
جلسه دوم
-1

آموزش توجه

-4

انجام مراقبه وارسی بدن
ارائه تکلیف خانگی

-9
جلسه سوم
-1

انجام مراقبه خوردن

-4

ذهن اگاهی از تصاویر نقاشی به سبک امپرسیونیسم

-9

ارائه تکلیف خانگی

جلسه چهارم
-1

انجام مرقبه راه رفتن

-4

تمرین ذهن آگاهی با استفاده از گوش کردن به یک قطعه موسیقی به سبک امپرسیونیسم
ارائه تکلیف خانگی

-9
جلسه پنجم
-1

انجام مراقبه نشسته

-4

تمرین ذهن آگاهی با استفاده از تماشای فیلم
ارائه تکلیف خانگی

-9
جلسه ششم
-1

انجام مراقبه عشق و مهربانی

-4

تمرین ذهن آگاهی با استفاده از شعرهای سهراب سپهری
ارائه تکلیف خانگی

-9
جلسه هفتم
-1

انجام مراقبه نوشتن

-4

تمرین ذهن آگاهی از یک داستان کوتاه به سبک امپرسیونیسم
ارائه تکلیف خانگی

-9
جلسه هشتم
-1

انجام فعالیت هنری کالژ

-4

تمرین ذهن آگاهی از فعالیت انجام شده

جدول  :1میانگین و انحراف معیار انعطافپذیری شناختی ،باورهای فراشناختی و ذهنآگاهی
میانگین

گروه

انحراف معیار

متغیر :باورهای فراشناختی
مرحله :پیش آزمون
آزمایش
کنترل

81/88

21/4

19/81

02/9

مرحله :پس آزمون
آزمایش
کنترل

20/11

49/2

12/80

48/9

ذهنآگاهی
مرحله :پیش آزمون
آزمایش
کنترل

81/10

12/0

92/03

43/9

مرحله :پس آزمون
آزمایش

13/80

19/9

کنترل

19/15

13/2
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جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس یکراهه بررسی تأثیر هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورهای فراشناخت زنان افسرده گروههای آزمایش و کنترل
درجه آزادی

میانگین مربع

مقدار F

مقادیر معناداری

مجذور اتا

توان آماری

1

5/194

15/419

5/511

5/10

1

گروه* پیش آزمون

15/593

1

15/593

15/411

5/555

5/08

1

خطا

4/159

41

5/551

منابع

مربعات مجموع

مقادیر
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منابع

مربعات مجموع

درجه آزادی

میانگین مربع

مقدار F

مقادیر معناداری

مجذور اتا

توان آماری

مقادیر

5/141

1

5/141

1/554

5/520

5/18

1

گروه* پیش آزمون

10/251

1

10/251

31/001

5/555

5/12

1

خطا

2/958

41

5/115

اعتماد در روابط بین فردی را به دست آورند [ .]99در جلسههای
درمانگری و به ویژه گروه درمانی ،نیات درونی که ابراز آنها بسیار سخت
فرض میشود ،به آسانی و در عین حال بدون احساس تهدید و خطر
بیان میشود .به عبارتی دیگر ،هنردرمانی گروهی ارتباط همدالنهای
بین مراجعان به وجود میآورد که در آن نگرانیها ،خیالبافیها و
نیازهایشان مورد بررسی قرار میگیرد .از آنجایی که ادراک هنری نسبت
به ادراک معمولی قدری کندتر است ،توجه به آثار هنری به ویژه هنر
امپرسیونیسم که به معنای دریافت گری ،دریافت آنی و یا دریافت حسی
است ،همانند لنگری فرد را در زمان حال نگه میدارد و یکی از اصول
ذهن آگاهی که حضور در لحظه حال است تحقق میبخشد [.]92
استفاده از طیف وسیعی از هنرهای گوناگون چون نقاشی ،فیلم ،داستان،
شعر و موسیقی فرد را متوجه این نکته مهم میکند که میتوان در هر
لحظه و در هر مکان و آنگاه که در معرض محرکهای مختلف قرار
میگیرد ،لذت تجربه اکنون را با آغوش باز پذیرا باشد و به دور از هرگونه
پیش داوری به آنچه که از طریق حواس دریافت میکند توجه کرده و
لذت برد [.]90

نتایج حاکی از این است که جلسات هشت گانه آموزش شناختی مبتنی
بر ذهن آگاهی توانسته است به طور قابل توجهی از میزان باورهای
فراشناختی مبتالیان در دوره مداخله بکاهد ،به گونهای که این کاهش
در مقطع زمانی پس از مداخله قابل مشاهده است .با مرور پیشینه
تحقیق ،پژوهشی که ناهمسو با مطالعه حاضر انجام شده باشد ،صورت
نگرفته است .مطابق با بررسیهای صورت گرفته افسردگی ،چیزی فراتر
از یک اندوه ساده است .شخص افسرده در فعالیتهای روزانه خود،
فقدان لذت و عالقه را تجربه میکند .افزایش یا کاهش قابل توجه در
وزن ،بیخوابی یا خواب زیاد ،نداشتن انرژی کافی ،ناتوانی در تمرکز،
احساس بیارزشی ،احساس گناه فزاینده و افکار عود کننده مرگ و
خودکشی ،از مشخصههای این اختالل هستند [ .]94با توجه به
یافتههای تحقیق میتوان گفت درمانهای ذهن آگاهی به عنوان
درمانهای مناسب برای افسردگی و سایر اختالالت مشابه باشند .در
این درمانها ،عقیده بر این است که شناختها و هیجانات را باید در
بافت مفهومی پدیدهها در نظر گرفت و در گام اول به بیمار آموزش داده
میشود که هیجانات خود را بپذیرد و با زندگی در «اینجا و اکنون» ،از
انعطاف پذیری بیشتری برخوردار شود .به همین دلیل در این درمانها
تکنیکهای شناختی رفتاری سنتی را با ذهن آگاهی ترکیب میکنند.
کابات زین رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی را یکی از روشهای روان
درمانی مطرح شده برای درمان اختالل افسردگی میداند .در این روش
مهارتهای مراقبه ذهن آگاهی و تمرینهای هنری را ،در قالب حمایت
درمانی گروهی ،در هم میآمیزد .بر اساس نظریه ولز و همکاران []45
پس از شکلگیری باورهای فراشناختی است که میتوان صحبت از
ایجاد و تداوم اختالل کرد لذا باورهای فراشناختی و الگوهای تفکر باید
در درمان مورد هدف قرار بگیرند ،زیرا باورهای فراشناختی بر شیوه
پاسخ دهی فرد به افکار ،باورها ،عالئم و هیجانهای منفی تأثیر
میگذارند .براین اساس باورهای فراشناختی نقش مهم و با اهمیتی در
پیشبینی اضطراب و افسردگی دارد ،این باورها علتی برای تحول و
تداوم این مشکالت میباشد.
بر پایه یافتههای این پژوهش ،شیوههای درمانی باید در راستای تغییر
ارزیابیها و باورهای مبتالیان و فراهم ساختن راهبردهای جانشین برای
مقابله با تهدید باشد ،لذا باید بیش از هر چیزی ارزیابیها و باورها فرد
اصالح شود .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هنردرمانی مبتنی
بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر ذهن آگاهی زنان افسرده تأثیر دارد.
هنردرمانی گروهی فرصتی را فراهم میسازد تا افراد بتوانند عواطف
خود را به شیوهای جدید بیان کنند و از طریق آن احساس اطمینان و

نتیجهگیری
به طورکلی میتوان گفت که چون افسردگی رابطه معنیداری با
باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی دارند ،بهتر است درمانگران هنگام
درمان ،افزون بر اصالح باورهای غیرمنطقی مبتالیان ،بر چالش با
باورهای فراشناختی تمرکز نمایند .اگر باورهای فراشناختی به طور مؤثر
به چالش کشیده شوند ،شاید بتوانند در کاهش و در نتیجه بهبود
افسردگی مبتالیان مؤثر باشد .در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش
و پژوهشهای همسو با آن ،میتوان از آموزش شناختی مبتنی بر ذهن
آگاهی به صورت گروهی برای کمک به مبتالیان به افسردگی استفاده
کرد .نکته مهم در تبیین این یافتهها ،این است که آموزش شناختی
مبتنی بر ذهن آگاهی باعث بازنمایی ذهنی اشیاء موجود در زندگی
میشود که از کنترل بالفاصله انسان خارج است و این از طریق تنفس
عمیق و فکر کردن آموزش داده میشود .از دیرباز آموزش شناختی
مبتنی بر ذهن آگاهی در طب و روانپزشکی ،به عنوان یکی از شیوههای
درمان غیردارویی برای درمان اختالالت افسردگی و اضطرابی ،مورد
توجه بوده است.
دلیل اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در این مطالعات
این است که آموزش ذهن آگاهی به دلیل ایجاد نظارت فراشناختی،
پردازش افکار ناکارآمد و سوگیریهای منفی را مختل ساخته و فرد با
آگاهی بیشتری با آن برخورد میکند ،لذا این امر منجر به تغییر الگوهای
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زاهدزاده و همکاران

 پیشنهادات به محققان آتی، از دیگر.دو گروه را با هم مقایسه کنند
 شاید فرهنگ در،میتواند به انجام پژوهش در شهرهای مختلف باشد
.آن نقش داشته باشد

 جنبه پیشگیرانه درمان،معیوب تفکر و آموزش مهارتهای کنترل توجه
 با توجه به یافتههای این پژوهش و بررسیهای.را افزایش میدهد
 به ارائه دهندگان خدمات سالمتی پیشنهاد میشود که در کنار،مشابه
 از برنامة هنردرمانی،به کارگیری راهبردهای ارتقای سالمت جسمانی
مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی از مداخلههای سودمند
روانشناختی با هدف افزایش سالمت روانی این زنان بهره گرفته شود؛
بنابراین هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک روش جدید که
 در بهبود،ترکیبی از درمانهای روانشناختی و هنردرمانی است
 لذا استفادة گسترده از این روش در چنین.افسردگی مؤثر میباشد
 در طی انجام این پژوهش محقق با.جمعیتهایی پیشنهاد میگردد
 از آنجایی که پژوهش حاضر به زنان.محدودیتهایی مواجه گردید
 بنابراین به پژوهشگران توصیه میگردد که پژوهش.محدود شده است
حاضر را بر روی هر دو جنس مردان و زنان انجام دهند و تغییرات هر

سپاسگزاری
پژوهش حاضر مستخرج از پایان نامه نویسنده اول مقاله میباشد که با
راهنمای جناب آقای دکتر رضا جوهری فرد و در دانشگاه آزاد اسالمی
 بدین وسیله الزم است از کلیه،واحد اهواز خوزستان انجام گردیده است
.شرکت کنندگان در این مطالعه تقدیر و تشکر به عمل آید
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