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مقدمه
اختالل وسواسی -اجباری با افکار مزاحم و آیینمندیهای
رفتاری اجباری که به کاهش اضطراب منجر میشود و اغلب با
تخریب کارکرد اجتماعی ،تحصیلی و شغلی میشود ( .)1شیوع
آن در طول عمر  2/6درصد برآورد شده است ( .)2در مطالعات
انجام شده ،در درمان این بیماری اثربخشی درمانهای
شناختی -رفتاری ( ،)3درمانهای شناختی رفتاری توأم با
مواجهه و پیشگیری از پاسخ ( )4و ذهن آگاهی ()5-6
( ، )Mindfulnessنشان داده شده است.
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یکی از درمانهای مطرح شده مؤثر در اختالل وسواسی–
جبری ،مواجهه و جلوگیری از پاسخ ( Exposure with
 ،)Response Preventionمیباشد .مواجهه یک درمان
روانشناختی است که بیمار تدریجاً با سلسله مراتبی از ترسها
روبرو میشود تا خوگیری اتفاق بیفتد .درمان معموالً با مواردی
شروع میشود که ترس متوسطی ایجاد میکند .سپس ،بیمار با
موقعیتهای ترسآورتر روبرو میشود .این رویکرد عوارضی که
بیشتر داروها دارد ،در پی ندارد ( Schwartz .)7روش علمی
ذهنآگاهی در درمان اختالل وسواسی  -اجباری را نوعی روش
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زیستی -شناختی -رفتاری دانست که با روشهای مواجهه
همراه با جلوگیری از پاسخ رفتاردرمانی سنتی متفاوت است (.)8
ذهنآگاهی ،فرایندی است که فرد در آن توجه لحظه به
لحظهاش را بر تجربه حال به شیوهی بدون قضاوت متمرکز
میکند ( .)9سرکوب افکار و احساسات ناخواسته یک راهبرد
شناختی است که برای روبرو شدن با آسیب استفاده میشود
( .)11در تالش برای مقابله با افکار ناخواسته به ذهن ،افراد از
ورود این افکار و احساسات جلوگیری میکنند .این تالش برای
توقف فکر ،نتایج غیر عمدی به دنبال دارد که اثر انعکاسی
( )Rebound Effectنامیده میشود .بنابراین ،این تالشها
افزایش میزان افکار و احساسات منفی به دنبال دارد که به طور
پیوسته ادامه دارد ،Wegner .این اثر را نظریه جریان مزاحم
( )Ironic Process Theoryنامید ( .)11بر اساس این
نظریه ،توقف فکر دو فرایند را شامل میشود .اولین فرایند،
جستجوی هوشیارانه محتوای شناختی منطبق با شرایط روانی
مطلوب است و دیگری ،مفهوم نظاره است که شناختهای
منطبق با شرایط روانی نامطلوب را بررسی میکند .وقتی توجه
به طور خودکار بر افکار نامطلوب متمرکز باشد ،گامهایی با
بازخورد مثبت مداوم باعث دسترسی زیاد از حد به افکار
ناخواسته میشود .در نتیجه ،ماهیت برآشوبنده و سرزده این
افکار با اجتناب از آنها بزرگ نمایی میکند .در طول زمان،
سرکوب افکار ظرفیت خود تنظیمی را کاهش میدهد.
خودتنظیمی منبع محدودی است که از طریق فعالیتهای
تکراری خود-کنترلی به پایان میرسد .بنابراین ،سرکوب این
افکار ناخواسته پیامدهای شناختی را تخریب میکند .در مقابل،
ذهن آگاهی یک ویژگی توأم با آگاهی و غیر واکنشی با پذیرش
است که به عنوان یک عامل محافظ و کاهنده چرخه بیماری
در آسیب در نظر گرفته میشود (.)11
در مطالعهای که به بررسی نقش متفاوت توقف افکار و ویژگی
ذهن آگاهی در عالیم افراد مبتال به اختالل استرس پس از
سانحه ( )PTSDو تمایل به مواد در یک نمونه  125نفری
پرداخته شد ،نتایج نشان داد توقف افکار به نسبت گستردگی
تاریخچه تروما به طور معنیداری عالیم استرس پس از آسیب
و تمایل به مواد را پیشبینی میکند .درحالیکه خصوصیت
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ذهن آگاهی با توقف کم افکار و اشتیاق پایین به مواد همراه
بود .راهبردهای ناسازگارانه توقف فکر با پیامدهای مضر روانی و
وقایع آسیبزا مرتبط میباشد .در مقابل ،ذهن آگاهی به عنوان
یک عامل محافظ ،افراد را در تجربه وقایع استرسزا و تمایل به
مواد محافظت میکند .توجه به روشهای ذهن آگاهی بر
اثربخشی مواجهه و فرایندهای خاموشسازی بسیار حایز اهمیت
است ( .)12همچنین ،در مطالعهای به مقایسه تأثیر راهبردهای
ذهن آگاهی و توجه برگردانی در طول مواجهه کوتاه در سه
زمان خط پایه اول ،در طول آزمایش و خط پایه دوم پرداخته
شد 31 .بیمار در این مطالعه شرکت کردند که در آن افکار
وسواسی بیمار با ضبط صوت پخش شد .نتایج نشان داد که 8
راهبرد ذهن آگاهی نسبت به توجه برگردانی کاهش بیشتری در
اجبارها و اضطراب در خط پایه اول نسبت به خط پایه دوم
داشت ( .)13این اطالعات شواهد اولیهای در خصوص اثربخشی
درمان مواجهه مبتنی بر ذهنآگاهی ( METیا
 ، )Mindfulness based Exposure Therapyدر افکار
وسواسی ارایه میکند .با توجه به اهمیت موضوع و همچنین
نظر به اینکه مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و
خارج از کشور بسیار اندک میباشد ،در پژوهش حاضر به
بررسی این سؤال پرداخته میشود که آیا مواجهه مبتنی بر ذهن
آگاهی میتواند در درمان بیماران مبتال به وسواس اثربخش
باشد یا خیر.
مواد و روشها
این پژوهش با بهرهگیری از طرح تجربی تک موردی
( ،) Single – subjectدر سال  1392انجام شد .بیمار
مردی  45ساله ،با مدرک کارشناسی بود که از  15سال قبل
بیماری وی آغاز شد .از مراجعهکنندگان به درمانگاه بیمارستان
فوق تخصصی روانپزشکی  515نزاجا بود .تابلوی بالینی
اختالل وسواسی – اجباری بیمار ،عبارت بود از وسواسهای
فکری به همراه آیینمندیهای عملی ،محتوای وسواس
فکری او افکار کفرآمیز مبتنی بر انکار وجود خدا ،توهین به
اهل بیت و افکاری مانند آن بود .ترس بیمار از این بود که در
اثر تکرار این افکار کافر شود و یا اینکه به عقوبت شدیدی
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دچار شود .همچنین در اثر این افکار بیمار دچار ناراحتی و
احساس گناه شدید میشد .رفتارهای آیینمند از نوع عملی
بدین ترتیب بود که بالفاصله پس از آمدن تصاویر ناخوشایند
به ذهنش ذکر میگفت یا کلمات استغفار را به زبان میآورد و
اغلب اوقات برای محو کامل این تصاویر و آثار آن پس از
استغفار به عبادت میپرداخت .هم چنین ،با اطمینان طلبی از
مشاوران مذهبی سعی در کاهش اضطراب خود داشت .بیمار
در محور  IIاختالل خاصی نداشت .صرفاً به افسردگی ثانوی
بر بیماری وسواس ،مبتال بود .بیمار مراجعههای متعدد به
روانپزشک داشت و با مصرف دارو تا حدودی اضطراب وی
کاهش یافت ولی افکار وسواسی و آیینمندیها کاهش
نیافت .به همین دلیل مصرف دارو در دوره های مختلف قطع
شد .پس از ویزیت روانپزشک و تجویز داروی سرترالین و
پراپرانول و مصرف دو هفته داروها ،بیمار برای روان درمانی به
بخش روانشناسی بیمارستان ارجاع داده شد و تحت درمان
مواجهه مبتنی بر ذهن آگاهی ،طی  8جلسه قرار گرفت.
ابزار سنجش
مقیاس وسواسی – اجباری یل براون ( Y-BOCSیا – Yale
 : )Brown Obsession –Compulsion Scaleاین
مقیاس برای اندازهگیری شدت وسواسها مورد استفاده قرار
میگیرد .)14( .ضریب همبستگی از  1/81تا  1/99گزارش شد و
با فاصله دو هفته برابر  1/81تا  1/97بود .برای ثبات درونی آن
ضریب آلفای  1/69تا  1/91گزارش شده است .نسخه فارسی
برای بررسی محتوا و شدت نشانههای وسواسی -اجباریY- ،
 BOCSپایایی و روایی مناسبی دارد (.)15
Beck
پرسشنامه افسردگی بک ( BDI-IIیا
 :)Depression Inventoryاین پرسشنامه  21سؤال دارد
که برای ارزیابی نشانگان افسردگی طراحی شده است .این
پرسشنامه به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن بررسی شده
است .ثبات درونی آزمون برای جمعیت ایرانی  ،1/87پایایی
آزمون -باز آزمون  1/73به دست آمده است (.)16
پرسشنامه اضطراب بک ( BAIیا Beck Anxiety
 :)Inventoryپرسشنامهی خود گزارشی  21آیتمی است که
برای انعکاس شدت عالیم جسمی و شناختی افراد در یک
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هفته گذشته است .همسانی درونی مقیاس برابر با  1/92و
اعتبار بازآزمایی یک هفتهای آن را  1/75و همبستگی
مادههای آن از  1/31تا  1/76گزارش شده است ( )17ضریب
اعتبار این پرسشنامه در ایران با روش بازآزمایی 1/81
گزارش شده است (.)18
مقیاس واحد ناراحتی ذهنی ( SUDیا Subjective Unit
 :)Distressاز صفر تا  11نمرهگذاری میشود که بر اساس
آن آزمودنی میتواند شدت ناراحتی خود را رتبهبندی کند .در
این مقیاس صفر به معنای عدم ناراحتی و نمره  11به معنای
باالترین میزان شدت ناراحتی است.
مقیاس فرایند درمان :در این مقیاس که به صورت هفتگی
اجرا میشد ،بیمار به سه سؤال پاسخ میدهد :فکر وسواسی
چه قدر برایتان پریشانی و اضطراب ایجاد میکند؟ چقدر به
فکر وسواسی معتقد هستید؟ چقدر احساس میکنید که باید به
افکار وسواسیتان واکنش نشان دهید؟ هر سؤال روی یک
طیف ( -1اصالً -5 ،بسیار زیاد) نمرهگذاری میشود .این سه
سؤال به ترتیب پریشانی ،اعتقاد به فکر و تمایل نامیده
میشوند (.)19
روش درمان :در این مطالعه از ترکیب روش ذهن آگاهی و
مواجهه و جلوگیری از پاسخ استفاده شد .پروتکل مورد استفاده
برگرفته از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ) 21( ،و
مواجهه و جلوگیری از پاسخ ( )21میباشد .جلسات درمان 91
–  61دقیقه بوده و به صورت هفتهای یکبار برگزار شد .قبل
از اجرای درمان مقیاسهای  YBOCS ،SUDو BECK
بر بیمار اجرا شد در جلسات چهارم و هشتم و پس از  3ماه
پیگیری مجدد ارزیابیها انجام شد .تحلیل دادهها به کمک
رسم نمودار انجام شد در این روش از فرمول ( (AO-A1)/
 ∆ % = ) AOاستفاده شد .)22( .در این فرمول:AO ،
مشکل آماجی در جلسهی اول :A1 ،مشکل آماجی در
جلسهی آخر  ∆ %میزان بهبودی میباشد
یافتهها
یافتههای ارایه شده در نمودار  1میزان وسواس بیمار را در
جلسه اول ،چهارم و جلسه آخر را نشان میدهد .بیمار در
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مقیاس ییل -براون ،در خط پایه نمرهی  36را بهدست آورده
است .در جلسهی چهارم این میزان به  29نمره در جلسهی
آخر این میزان به نمره  6کاهش یافت و در پیگیری سه ماهه
به  5رسید ( 81درصد بهبودی) .نمودار  2میزان افسردگی و
اضطراب بیمار را در جلسه اول ،چهارم و جلسه آخر را نشان
میدهد .با توجه به این نمودار بیمار در خط پایه در نمره
افسردگی  31بوده که پس از درمان به  81( 6درصد بهبود) و
در دوره پیگیری سه ماهه به  5رسیده است .در مقیاس
اضطراب بیمار نمره  35در خط پایه کسب کرده بود که پس از
درمان به نمره  5و در پیگیری سه ماهه به  4کاهش یافت.
میزان بهبودی  85درصد میباشد .نمودار  3میزان افسردگی و
اضطراب بیمار را در جلسه اول ،چهارم و جلسه آخر را نشان
میدهد .براین اساس ،بیمار در مرحلهی خط پایه در میزان

ناراحتی عدد  9را گزارش میکند .اما در مرحله پایان درمان
این میزان به  2و در پیگیری سه ماهه به  1رسیده است.
بنابراین ناراحتی بیمار در طول جلسات درمان کاهش یافته
است 77 .درصد بهبودی در این مورد وجود داشته است.
نمودار  ،4به بررسی میزان پریشانی ،اعتقاد و واکنش بیمار در
برابر افکار وسواسی میپردازد .میزان پریشانی در جلسه اول،
 5در جلسه چهارم 4 ،و در جلسه هشتم  2و پیگیری سه ماهه
 1بود .میزان اعتقاد بیمار به افکار وسواسی در جلسه اول ،5
در جلسه چهارم  3و در جلسه هشتم و پیگیری سه ماهه  1و
نیز واکنش بیمار به افکار در جلسه اول  ،5جلسه چهارم 4 ،و
در جلسه آخر و پیگیری سه ماهه  1گزارش شد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی مواجهه مبتنی بر ذهن
آگاهی بر درمان اختالل وسواسی – جبری بود .نتایج این مطالعه
نشان داد که درمان مواجهه مبتنی بر ذهن آگاهی ،به کاهش
نمره وسواس میانجامد .همچنین ارزیابی بیمار از نظر افسردگی،
اضطراب ،ناراحتی ذهنی و فرایند درمان ،در جلسه چهار ،هشت
حاکی از بهبود بیماری و حفظ نتایج در سه ماه پیگیری بود .نتایج
این مطالعه نشان داد که ذهن آگاهی میتواند در تسهیل مواجهه
و جلوگیری از پاسخ در درمان وسواس مؤثر باشد .همان طور که
نشان داده شد ،نمره بیمار در مقیاس ییل براون کاهش پیدا کرد.
ذهنآگاهی سوگیریهای پردازش خود را کاهش میدهد و ذهن
سالم تابآوری خلق میکند .تمرینات ذهن آگاهی از طریق
آموزشهای روانی منظمی که خودآگاهی را افزایش میدهد،
توانایی تعدیل مؤثر رفتار خود (خودتنظیمی) و ارتباط مثبت بین
خود و دیگران که نیازهای متمرکز برخود را افزایش میدهد و
خصوصیت جامعهپذیری و خود برتری را افزایش میدهد .این
چارچوب از خودآگاهی ،خودتنظیمی و خودبرتری را ایجاد میکند
که تحریفها یا سوگیریها را برطرف میکند (.)23
نتیجه مطالعه حاضر با مطالعه  )24( Treanorهمسو است.
نتایج این مطالعه حاکی از تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر
خاموشسازی در درمان اختالالت اضطرابی میباشد.
همچنین ،پژوهش  Ljótssonو همکاران ( ،)25بر اثربخشی
تمرینات ذهن آگاهی و شناخت درمانی مبتنی بر مواجهه در
مبتالیان به سندرم روده تحریکپذیر تأکید دارد .مطالعات
کمی در راستای چگونگی اثربخشی ذهن آگاهی در فرایند
مواجهه در اختالل وسواسی -اجباری انجام شده است (.)24
همچنین ،کاهش نمرات افسردگی در بیمار از نتایج دیگر
بهدست آمده میباشد .وقتی توجه ما به زمان حال است درگیر
گذشته یا آینده نیستیم .در حالی که بیشتر مشکالت روانی از
تمرکز بر گشته و آینده ناشی میشود ( .)9در فراتحلیلی که
 ،)Klainin-Yobas, Cho , Creedy (26از درمانهای
مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی بیماران روان انجام شد،
نتایج نشان داد که درمانهای مبتنی بر ذهن آگاهی بر
تسکین عالیم افسردگی بیماران روان بزرگسال مؤثر بوده
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است .کاهش اضطراب بیمار از نتایج دیگری است که در این
مطالعه حاصل شد .این یافته با نتایج پژوهش  Hofmannو
همکاران ( )27منطبق است .همچنین ،نمره فرد در مقیاس
ناراحتی ذهنی ،فرایند درمان (پریشانی فکر ،اعتقاد به فکر و
واکنش به فکر) ،تأثیر تمرینات ذهن آگاهی را بر کاهش میزان
ناراحتی ادراک شده از سوی بیمار نشان میدهد.
مداخالت ذهن آگاهی حول دو محور میچرخد؛ محور اول
ذهن آگاه و محور دوم ذهن بدون قضاوت .ذهن هوشیار به
عنصر توجه و خودتنظیمی توجه در تمرکز بر درون (بر
احساسات بدنی ،تنفس ،افکار و هیجانات) و تمرکز بر بیرون
(دیدن و شنیدن) در لحظه حال و برای تجربه حال مربوط
است .واضح است که چنین ذهنی از سرگردانی به دور میماند
و به همان میزان توجه به آرامی به لحظه حال برگردانده
میشود .ذهن آگاه توجه الزم را به دست میآورد و به طور
انعطافپذیری تمرکز به موضوعات جالب برگردانده میشود.
عنصر دوم ،ذهن بدون قضاوت است که از ذهن آگاه متمایز
است .ذهن بدون قضاوت یک نگرش توأم با کنجکاوی و باز
بودن به تجربه است که به موجب آن فرد از به کار بردن
برچسبهای ارزشی مانند خوب یا بد ،درست یا نادرست ،با
ارزش یا بیارزش ،خودداری میکند و اجازه میدهد که
تجربیات بدون تالش برای اجتناب ،فرار یا تغییر آن اتفاق
بیفتد .برای مثال ،وقتی فردی در مییابد که ذهنش از وضع
مورد توجه سرگردان شده است ،میتواند بهطور منفی قضاوت
کند که منجر به افزایش هیجان منفی یا استرس میشود.
تمرینات ذهن آگاهی به فرد کمک میکند که بدون قضاوت
باشد و با نگرش باز بودن و پذیرش به آنها بپردازد (.)28
ذهن آگاهی انعطافناپذیری شناختی فرد را از طریق عدم
توجه به تجربیات گذشته کاهش میدهد .نتایج مطالعهای
فواید تمرینات ذهن آگاهی را در کاهش توجه به تجربیات
گذشته به شیوهای نو و سازگارانه نشان میدهد (.)29
همچنین ،مهارتهای ذهن آگاهی حالت ذهنی خردگرا است و
هدف بسیار مهم آن ایجاد توانایی کنترل توجه است ( .)31با
توجه به نتایج این مطالعه مواجهه مبتنی برذهن آگاهی
میتواند عالیم اختالل وسواسی– جبری را کاهش دهد.
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همچنین در کاهش اضطراب ،افسردگی ،ناراحتی ذهنی
اختالل وسواسی -جبری مؤثر واقع شود .اما این مطالعه اولین
مطالعهای است که به بررسی روش مواجهه مبتنی برذهن
آگاهی پرداخته است .محدود بودن حجم نمونه است که
قدرت تعمیم را میکاهد و نیز کوتاه بودن دوره پیگیری
میتواند از محدودیتهای این پژوهش باشد .پیشنهاد میشود
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درمان مواجهه مبتنی بر ذهن آگاهی در وسواس و سایر
اختالالت اضطرابی مورد توجه و بررسی بیشتری قرار گیرد.
مقایسه این درمان ،با درمان مواجهه و رویارویی به صورت
شبه تجربی میتواند به نتایج دقیقتری منجر شود.
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The Effectiveness of mindfulness based Exposure Therapy in Obsessive –
Compulsive Disorder
Azizeh Alizdeh 1, Abolfazl Mohammadi 2
Original Article
Abstract
Aim and Background: Efficacy of exposure therapy and mindfulness based therapy for obsessivecompulsive disorder has been established. The aim of this research was to study effectiveness of
combination of mindfulness and exposure and response prevention for obsessive - compulsive disorder.
Methods and Materials: In this research, single case plan study with base line and 3 months follow-up
was used. Participant selected from clients of psychiatry 505 hospital and received 8 sessions of MET.
Method of graphic analysis and calculate percentage improvement were used in this study for analysis of
results .
Findings: Results showed that the patient acquired clinical significant change on outcomes measures. The
treatment gains were maintained at 3 month follow-up..
Conclusions: Combination of mindfulness and exposure with response prevention can led to improvement
of obsessive – compulsive symptoms.
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