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 چکیده
 بری ذهن آگاه اثربخشی  تعیین این پژوهش هدف لذا.  است روانی بهداشت و بالینی موضوعات انگیزترین چالش از( OCD) جبری وسواس اختلال درمان

نیمه  نوع از حاضر پژوهش روش بود.به مراکز درمانی شهر آمل  به اختلال وسواس جبری مبتلامراجعه کنندگان  در وسواسی جبری نشانگان شدت کاهش

 تحتکه زن نفر  40پزشکی آمل، تعداد  آماری مراجعه کننده به مراکز روان هاز بین جامعبود. با گروه کنترل آزمون  پس -آزمون با طرح پیش آزمایشی

مورد درمان  ذهن آگاهیاز طریق گروه آزمایشی  به روش هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. بودنددارودرمانی 

پس از  .دندکر تکمیل را( MOCI) مادزلی پرسشنامهقبل و بعد از درمان، کنندگان  . تمام شرکتدر حالی که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکرد واقع شدند

دست  اطلاعات به .انجام شد پزشک( ای دو جلسه در مطب روان )هفتهساعته یک هجلس 8شکل انفرادی و گروهی در  هبذهن آگاهی آزمون، مداخله  انجام پیش

وارسی  نشانگان کاهش ذهن آگاهی در همداخل داد، نشان پژوهش های افتهی تجزیه و تحلیل شدند.تحلیل کوواریانس چندمتغیره آمده از طریق آزمون 

(001/0p<؛ کاهش) شوشست نشانگان( 001/0و p<؛ کاهش) کندی /  نشانگان( 001/0تکرارp< ) نشانگان کاهشو ( 001/0شک و تردیدp< ) گروه آزمایش

 آن از و بوده جبری یوسواس نشانگان کاهشبرای  درمانی مؤثر ذهن آگاهیتوان نتیجه گرفت که  های پژوهش حاضر می از یافته بود.  مؤثر نسبت به گروه کنترل

 کرد.استفاده درمانی  مراکز در توان می

 

 ی.جبر یوسواس اختلال ،ذهن آگاهیآموزش  :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه -1
 بر را هنگفتی اجتماعی و اقتصادی هایسالیانه هزینه و بوده شناختی روان سلامت جدی مشکلات از یکی، 1(OCD) جبری یوسواس اختلال

 فرد زندگی و شغل فردی، میان کارکرد آن، هکنند ناتوان علائم و OCDبا  همراه مشکلات(. 1931 ؛ ترجمه فیروزبخت،2بارلو) کندمی تحمیل جامعه

 افکار با که است ایکنندهناتوان رفتاری اختلالات از یکی جبری وسواسی اختلال .(2011، 9یورولماز، اینوژ، کلارک و رادومسکیکند )می مختل را

 این هعمد ویژگی. کندمی کننده وادارناراحت افکار اعماق در بردن فرو همچنین و بیهوده و اجباری اعمال انجام به را فرد ناخواسته، تکراری و مزاحم

 شاید تا دهدمی ادامه اعمال تکرار و افکار نشخوار به بیمار ولی. باشدمی فرد مبتلا برای هاآن نبودن بخشلذت رفتارها( و )افکار اجبارها و هاوسواس

 وسواسی اعمال افکار و برابر در هاییمقاومت است ممکن بیماری آغاز در وسواسی بیماران. شود کاسته آیدمی وجوداو به برای که هاییناراحتی از

 یا ذهنی اشتغال صرف را خود هروزان وقت از زیادی مدت مبتلا فرد شدید، موارد در و بیماری نفوذ و پیشرفت با ولی دهند، نشان خود از جبری

تأثیر  تحت را او فردی و خانوادگی اجتماعی، زندگی شرایط مفید، غیر عملکرد این از ناشی و اضطراب تنش که نمایدمی خود وسواسی رفتارهای

 هایپژوهش ولی سازد،می مبتلا مردم را صد در 1 حدود فقط و است نادر اختلالی جبری وسواسی که بود آن بر عقیده اواخر همین تا .دهدقرار می

 میلیون 10 از بیش و است روانپزشکی هایاختلال ترینشایع از یکی این بیماری که دهدمی نشان گرفته انجام گذشته سال 10-11طی  که زیادی

 بزرگسالی اوایل یا نوجوانی در معمولاً فکری عملی، وسواس(. 1193 ؛ ترجمه رضاعی،4سادو، سادوک و روئیز)مبتلا هستند  آن به دنیا سراسر در نفر

زنان  برای سالگی 23تا  22 بین و مردان، برای سالگی 11 تا 19 بین یعنی است؛ زنان از ترپایین مردان، در شروع متوسط سن شود،می شروع

 هنظری از. است شده ارائه گوناگونی هاینظریه وسواس، اختلال تبیین برای(. 1931؛ ترجمه رضاعی و همکاران، 2012، 1پزشکی امریکاانجمن روان)

 وسواس، هایکه نشانه است آن هکنند بیان اصولی طوربه نظریه این. است روانکاوی هنظری زمینه، این در نظریه و مشهورترین ترینقدیمی تاریخی،

 نمودن دور و فرد، ناخودآگاه ضمیر از آمده وجودبه هایو تعارض هاتکانه بر نهادن سرپوش برای هستند هاییتلاش ها،رنجوریروان انواع ههم مانند

                                                           
1. Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)  
2. Barlow  
3. Yorulmaz, Inozu, Clark, & Radomsky  
4. Yorulmaz, Inozu, Clark, & Radomsky  
5. America Psychiatric Association  
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 ای نسبتاًشیوه به را شدهسرکوب هایاحساس و افکار خود، هایوسواس هوسیل به فرد نظر، این از مبتلا. هشیاری فرد دید از نظر مورد هایتعارض

 از ناشی که است شناختی زیست اختلال از وسواس، ناشی اختلال که کردند عنوان را نظریه این پژوهشگران از بعضی سپس. دهدمی نشان خطربی

 یعنی عصبی، دهنده(ل )انتقا پیک نوعی سروتونین و داندمی مغز در سروتونین بودن را ناکافی اصلی عامل و است مغز شمیایی -زیست تعادل عدم

 از نظریه این. کندمی ایفا عملکرد مغز در پراهمیتی نقش که است مغز در( نورون)عصبی  هاییاخته بین پیام کردن بدل و رد واسطشیمیایی  هماد

 نوع این در تواندمی کند،می جلوگیری سروتونین طبیعی کمبود از پرامین کهکلومی نام به ضدافسردگی داروی یک که خیزدبرمی این واقعیت

 جدیدتری هایحل راه اکنون که است این واقعیت اما (.3219، صاحبی و محمدی؛ ترجمه 1سیلواراچمن و دی) باشدداشته  شفابخش اثرات بیماران

-وسواسی جبری به اختلال به مبتلا افراد ذهن با رابطه در خانگی درون تکالیف با همراه وآموزش دارو تلفیق طریق از اختلال این مؤثر درمان برای

 این هاز جمل. دارد توجه وسواس هایعلل و ریشه به بیشتر و بوده ترپخته و ترمعقول قبلی هایروش به نسبت زیادی حد تا که است آمده وجود

 اساساً  جبری وسواسی اختلال شناختی، دیدگاه طبق بر(. 1983پور و مولوی، موسوی مدنی، آتشکرد ) اشاره آگاهی ذهن به توانمی هاروش

 ،هاآن در که کنندمی تجربه را مزاحمی هناخواست هایتکانه و هاتجسم عقاید، افکار،، اشخاص ،آن در که است شناختی هایپردازش در اختلالی

 و بروز باعث مزاحم، افکار این اهمیت هزمین در آمیزفاجعه تفسیر ،دیدگاه این اساس بر. باشدمی مشکل شانبردن بین از و کرده ناراحتی ایجاد

 گردید باعث است، داشته وجود بودیسم ازجمله شرقی، تفکرات در که هاییروش درمانی با شناخت ترکیب(. 1931بارلو، گردد )می افکار این تداوم

 لحظه در بودن یعنی ذهن آگاهی،. است شده مشهور آگاهی ذهن به که کنند معرفی را جدیدتری هایروش زین، کابات جمله محققان، از از برخی

 به کردن توجه معنی به آگاهی ذهن (.2012، 2ویلیامز و کیوکنبدون توضیح ) محض واقعیت هتجرب یعنی، آگاهی ذهن هست. اکنون آنچه هر با

 شده گرفته بودیسم همراقب هایتمرین از آگاهی ذهن اساس(. 2001، 9کابات زین) است قضاوت از خالی و هدفمند خاص، ایشیوه به حال زمان

 انجام اگرچه در نیست، فن یا روش یک آگاهی ذهن. دهدمی افزایش است( فکر از فراتر )که را هوشمندانه پیگیر و آگاهی و توجه ظرفیت که است

 که کرد توصیف« فهمیدن»یا یک روش « بودن» هیک شیو عنوانبه توانمی را آگاهی ذهن. است رفته کاربه زیادی مختلف فنون و هاآن، روش

بدون  رویدادها استدلالی غیر ثبت یا محض توجه عنوان تحت بودا آیین در آگاهی ذهن .(1931بارلو، ) است شخصی احساسات کردن درک مستلزم

 این که است شخصی هتجرب مورد در قضاوت بدون آگاهی نوعی ،آگاهی ذهن (.2001، 4کارداکیوتو) است شده تعریف ذهنی ارزیابی یا واکنش

 که است ایهفته 8 بالینی ایمداخله هبرنام یک ذهن، حضور بر مبتنی درمان شناختی(. 2002، 1روبینز) شودمی آشکار لحظه به لحظه آگاهی

 اساسی افسردگی اختلال از بهبودی هدور در که بیمارانی در عود کاهش برای و کندمی ترکیب رفتاری شناختی درمان عناصر با را ذهن حضور

 هایاختلال برخی و یخُلق هایاختلال به مبتلا بیماران علائم در توجهی قابل کاهش ذهن، حضور بالینی هایآزمایش. است یافته توسعه ،هستند

 و توجه بردن بالا منظوربه حاضر هتجرب به توجه افزایش (.2012، 2هرتنستین، روز، ودرهولزر، هیدنریچ، نیسن و همکاران) دهدیم نشان را اضطرابی

 اهداف از مطلوب، تغییر سمت به ،است سرگردان دیگر جای در ذهن که درحالی ،حاضر هلحظ پذیرش تسهیل و خودکار افکار از فرد رهایی آگاهی،

 بر آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی خود به اثربخشی درمان ه( در مطالع1931مقتدر )(. 2019، 7زویسادی) است جبری وسواسی اختلال در درمانی

خود به  بررسیدر ( 1931، غلامرضایی و رضایی )قادری جاویدمنفی دست یافت.  خودآیند افکار ابعاد و ناکارآمد نگرش فکری، نشخوار کاهش

خود  ه( در مطالع1931نجاتی و کمری ) استرس دست یافتند. و خوردن اختلال علائم کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی اثربخشی درمان

 صفات انتساب نیز و مثبت صفات با خود توصیف در برخوردارند بالایی آگاهی ذهن از که افرادی که کرد بیان توانمی کلی طورنتیجه گرفتند که به

شود. می خودش به نسبت فرد آگاهی افزایش باعث روانشناختی، هساز یک عنوان به آگاهی ذهن و دارند قرار بالاتری سطح در خود به مثبت

آگاهی را بر کاهش استرس  درمانی، روش ذهن هدو شیو هبا مقایسخود  پژوهش( در 1931ان )خوشنویسو  پور، دلاور، سعدیهمچنین زارعی

 گریتنظیم-خود ابعاد و آگاهی ذهن نمرات میانگین که دادند در بررسی خود نشان (1931، سجادیان و بشارت )متولی باشی نائینیمؤثرتر یافتند. 

لبی نسبت به زنان سالم ق غیر سینه قفسه درد به مبتلا زنان ،(طلبی بهزیستی و قاطعیت احساسات، آشکارسازی مهارپذیری،  مثبت، عملکرد)

هیجان مؤثر است.  پردازش و اضطراب بر آگاهی بر مبتنی درمانی شناخت آموزش( نشان دادند که 1931ابوالقاسمی و اسدی ) متفاوت است.

کردند اما آن را ( نیز به اثربخشی ذهن آگاهی در کاهش علائم وسواسی جبری اشاره 2011) 8و همکارانسلبن، پیتر، شودر ، هوتنروت، آلکلودیوس

، بریک آگاهی بپردازند.های ذهندرمانی این بیماران مناسب ندانستند چرا که این بیماران حتماً بایستی تحت نظارت درمانگر، به مراقبه-برای خود

                                                           
1. Rachman & De-Silva  
2. Williams & Kuyken  
3. Kabat-Zinn  
4. Cardaciotto  
5. Robins  
6. Hertenstein, Rose, Voderholzer, Heidenreich, Nissen, & et al  
7. De-zoysa  
8. Cludius, Hottenrott, Alsleben, Peter, Schröder, & et al  
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 تمایلات، سرکوب/  پرتی حواس و اجتنابی، پریشانی اضطراب، اظهار داشتند که شدت (2011) 1و همکاران زاوالا، بوسول، گالاگر، فارشیون-سائوئر

-به اضطراب سطوح با حواس فنون تمرکز از و استفاده داد مواجهه نشان نتایج گرفت و قرار بررسی جلسه درمان مورد هر هم در پایان و ابتدا در هم

سبک  حواس، تمرکز هایاستراتژی کارگیریبه در نشان دادند اضطراب سطح کاهشکه  یکنندگانشرکت اکثر .بودند ارتباط در بالاتر، کلی طور

کاهش علائم وارسی، تکرار، و  های ذهن آگاهی درها و آموزش( نشان دادند که مراقبه2011) 2لودویک و بوشن .را رها کرده بودند اجتناب ایمقابله

، کارمودی و پاتل های دیگر بود.ندرما موثرتر توجهی قابل طورخود در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری، به هبی اعتمادی به حافظ

 بر مبتنی ذهن از روش حضور ذهن بر مبنای کاهش استرس )مدل کابات زین( استفاده کرده و گزارش کردند که حضور (2007) 9سیمپسون

 .داد نشان را حواس تمرکز حالت تداعی ظرفیت افزایش همچنین بیماران و وسواس علائم در توجهی قابل کاهش 4(MBSR) استرس کاهش

ی وسواساختلال علائم  بر کاهشو انفرادی  یگروه هشیو به آگاهیذهن اثربخشیحاضر برآن شدند تا  هبا مسائل مطروحه، پژوهشگران مقال

 آزمون کنند.زیر های فرضیهرا با  مبتلا به این اختلال افرادجبری در 

 اختلال وسواسی جبری مؤثر است. مبتلا به بیماران وارسی علائم بر ذهن آگاهی ه( آموزش و مراقب1

 مبتلا به اختلال وسواسی جبری مؤثر است. بیماران شوی و شست علائم بر ذهن آگاهی ه( آموزش و مراقب2 

 مبتلا به اختلال وسواسی جبری مؤثر است. بیماران تکرار علائم بر ذهن آگاهی ه( آموزش و مراقب9

 است.بتلا به اختلال وسواسی جبری مؤثر م بیماران تردید و شک علائم بر ذهن آگاهی ه( آموزش و مراقب4

 

 روش -2
پزشکی کز روانامرکننده به  مراجعهآماری  هاز بین جامعگروه کنترل بود.  با آزمونآزمون پسبا طرح پیش ینیمه آزمایش حاضر پژوهش روش

وسواسی  اختلال قطعی تشخیص روانپزشک نظر و( MOCI) مادزلی هپرسشنام و DSM-5 مبنای بر بالینی همصاحب براساسکه  بیمار 40در آمل، 

 از پسنفری آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.  20، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه نمودند دریافت را جبری

 پس، درمانپس از اتمام روند  .شد برای گروه آزمایشی انجام( دوبارای )هفته یکساعته هجلس 8 صورتبهحضور ذهن  همداخل آزمون،پیش انجام

تحلیل کوواریانس  آزمون طریق از آمده دستبه اطلاعات. شد تکمیل و اجرابرای هر دو گروه آزمایشی و کنترل  پرسشنامه همان با آزمون

 .شدند تحلیل و تجزیهچندمتغیره 

 گیریاندازه برای انحصاری طوربه که شده تشکیل نادرست /درست سوال 90 از مادزلی پرسشنامه :1وسواسی جبری مادزلی اختلال پرسشنامه

 دست شک و تردید به کندی/تکرار، شو، و شست وارسی، برای فرعی نمره چهار گرایی،کلی وسواس نمره یک بر علاوه. اندشده طراحی ها،نشانه ابعاد
 از و شده منتشر بررسی چندین در مادزلی، جبری وسواسی اختلال سنجش مقیاس (.1983نریمانی، زاده، کاظمی و ابوالقاسمی، حسنعلیدهد )می

 پایایی و همگرا اعتبار (1337) 2راچمن و هاجسون(. 1193سادوک و همکاران، ) است شده گزارش آن پایایی و روایی پژوهشی، مرکز یک سوی

 نمرات بین و شده گزارش 87/0 کل هنمر برای کرونباخ آلفای ضریب. است کرده برآورد 83/0 حدود در و رضایتبخش را پرسشنامه این بازآزمایی

ری، یقد، کرمزادهقاسم  توسط ایران، در را آزمون این محتوایی اعتبار .است آمده دستبه 87/0 همبستگی ییل/ براون مقیاس و مادزلی آزمون کل

 ضریب پایاییگزارش کردند.  27/14و  71/11وسواسی را  بیماران در آزمون این میانگین و کرده تأیید و بررسی (1984نوروزیان )و شریفی 
 نموده برآورد 82/0شد  اجرا بار دو هفته یک هفاصل به که تربیت معلم تهران دانشگاه دانشجویان از نفری  210گروه  یک در را آزمون این بازآزمایی

 (.1934پور و فرامرزی، احمدی بجق، بخشی)  است

  شرح زیر بوده است:ه بذهن آگاهی  هآموزش و مراقبجلسات درمان براساس  :ذهن آگاهی جلسات درمان

 باعلائم مراجع درمان، آشنایی از مراجع چشمداشت بررسی درمان، کلی مشیخط و جلسه هایهدف تعیین مراجع، پذیرش معارفه،جلسه اول: 

 .مراجع برای ذهن برحضور مبتنی شناختی آموزشی شیوه ای ازخلاصهبیان  ، هاوسواس وروانشناختی جسمی

 و بازخورد کوتاه، دادن تنفس به باتمرکز تمرین آغاز بدنی، وارسی تمرین تمرین خوردن، درمورد بحث بازخورد خودکار، هدایتجلسه دوم: 

 2 کوتاه باتمرکز بر تنفس کلاس تکلیف(، اتمام ثبت هایبرگه خانگی، هایتکلیف) اول جلسه هایخانگی، جزوه تکلیف بدنی، وارسی مورد در بحث

 .ایدقیقه 9 تا

                                                           
1. Brake, Sauer-Zavala, Boswell, Gallagher, Farchione, & et al  
2. Ludvik & Boschen  
3. Patel, Carmody & Simpson  
4. Mindfulness Based on Stress Reduction (MBSR)   
5. Massachusetts general hospital hair-pulling scale (MGH-HS)    
6. Hadgson & Rachman 
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-تکلیف ای، ارائهدقیقه 11 تا 10 مراقبه خوشایند، وقایع ثبت ها،احساس و تمرین افکار خانگی، تکلیف وارسی موانع، با رویاروییسوم:  جلسه

 .خانگی های

 مراقبه، تمرین حالت در نشستن یا شنیدن، دیدن تمرین ها،تمرین بازنگریسوم،  ازجلسه ایخلاصه گفتن از تنفس، ذهن حضورجلسه چهارم: 

 .خانگی تکلیف و مشخص کردن خلاصه باحضور ذهن، زدن قدم تنفس، فضای

 .حال زمان در ماندنجلسه پنجم: 

 خُلق، های خانگی،تکلیف بازنگری افکار، سپس و هاصوت بدن، آگاهی ازتنفس، ای،دقیقه 40 نشستن مراقبه نیستند، افکارحقایقجلسه ششم: 

 .خانگی تکلیف و تعیین جلسه خلاصه آن، و بازنگری زمان تنفس جانشین، افکار نظرهای نکته تمرین و افکار

-داده می در برابر مشکلات که هاییواکنش به برتوجه علاوه)افکار  صداها، سپس بدن، از تنفس، آگاهی نشسته مراقبه دقیقه 40جلسه هفتم: 

 شود(، 

 ؛هاتمرین بازنگری -

 زمان تنفس(؛ و تمرین 2 مجموعه نوارهای شامل)خانگی  تکالیف بازنگری -

 خُلق؛  و فعالیت بین ارتباط مشاهده تمرین -

 شود؛می برآیی از عهده به حس منجر که هاییو فعالیت بخشلذت هایاز فعالیت فهرستی تهیه -

 .هاییفعالیت چنین برای مناسب برنامۀ یک و تهیه ریزیبرنامه -

 هایو بازنگری تکلیف پیشین هایجلسه به مروری بعدی، خُلق هایبا حالت مقابله اید برایآموخته ازآنچه استفاده اختتام،جلسه هشتم: 

 پایان تمرین، ادامه برای دلایل مثبت یافتن و هابرنامه در مورد بحث و وارسی کنندگان،بین شرکت در پرسشنامه توزیع برنامه، کل بازنگری خانگی،

 .مراقبه با آخرین کلاس به دادن

و با روش تحلیل  SPSS-23افزار آزمون با کمک نرمآزمون و پسهای گردآوری شده در مراحل پیشداده روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 کوواریانس چندمتغیره )مانکوا( تجزیه و تحلیل شدند.

 

 نتایج  -3
های پیش از . نمرهداشتند شرکت مبتلا به اختلال وسواسی جبری(  9/90 ± 9/7ساله با میانگین سنی 40تا  20)زن  40حاضر شپژوهدر 

 .ه استشد ارایه 1درمان و پس از درمان این بیماران در جدول 
 

 نمرات شرکت کنندگان در زیر مقیاس های پرسشنامه مادزلی . گزارش توصیفی 1جدول 
 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین آزمون همرحل متغیر گروه

ی
ش

مای
آز

 

  وارسی

 

 پیش آزمون

29/3 42/1 7 11 

 3 1 92/1 91/7 وشوشست

 7 1 82/0 1/2 کندی/تکرار

 7 4 39/0 77/1 شک و تردید

  وارسی

 

 پس آزمون

1/9 82/0 2 4 

 1 1 91/1 9 وشوشست

 9 1 82/0 1/2 کندی/تکرار

 4 1 1/1 11/2 تردیدشک و 

رل
نت

ک
 

  وارسی

 

 پیش آزمون

41/3 4/1 7 12 

 10 1 2/1 77/7 وشوشست

 8 1 3/0 21/2 کندی/تکرار

 8 4 1/1 9/1 شک و تردید

  وارسی

 

 پس آزمون

1/3 1/1 7 11 

 3 1 9/1 7 وشوشست

 7 1 8/0 12/2 کندی/تکرار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

 7 4 1/1 2/1 شک و تردید

 

بوده در حالی که پس از  29/3±42/1پیش از درمان برای گروه آزمایشی شود، میانگین مقیاس وارسی مشاهده می 1در جدول  همانگونه که

  9±91/1بوده در حالی که پس از درمان به  91/7±92/1وشو پیش از درمان رسیده است؛ همچنین میانگین مقیاس شست 1/9±82/0درمان به 

رسیده است؛ و بالاخره میانگین   1/2±82/0بوده در حالی که پس از درمان به  1/2±82/0رسیده است؛ میانگین مقیاس کندی/تکرار پیش از درمان 

و این مقدار برای گروه کنترل در  رسیده است. 11/2± 1/1بوده در حالی که پس از درمان به   77/1±39/0مقیاس شک و تردید پیش از درمان 

؛ برای 7±9/1و  77/7±2/1وشو به ترتیب ؛ برای متغیر شست1/3±1/1و  41/3±4/1له پیش آزمون و پس آزمون برای متغیر وارسی به ترتیب مرح

 بوده است.  2/1±1/1و  9/1±1/1و تردید به ترتیب  ؛ و برای متغیر شک12/2±8/0و  21/2±3/0متغیر کندی/تکرار به ترتیب 
به  نتایج نشان داد که آزمون جعبه )باکس( های پژوهشی آزمون شدند.لیل کوواریانس چندمتغیره )مانکوا( دادهتح با هاآزمون فرضیهبرای 

 هایماتریس همگنی فرض پژوهشی، هایداده که معناست بدین باکس آزمون نشدن معنادار ( و=F 28/1؛ =p 292/0نبود ) معنادار آماری لحاظ

 آنگاه ،(P >01/0) باشد بزرگتر 01/0 از نیلو داریمعنی مقدار اگرکه  بود  نیلو آزمون بعدی، آزمون. بردنمی سؤال زیر را کوواریانس -واریانس

، وشوشستوارسی، برای چهار زیرمقیاس لوین  که معناداری و نتایج نیز نشان داد هستند برابردر دو گروه کنترل و آزمایشی  هاواریانس

بزرگترند بنابراین، پیش فرض برابری  01/0بودند که همه این مقادیر از  07/0و  34/0، 78/0، 42/0شک و تردید به ترتیب  ، وکندی/تکرار

 باشند(، کندی/تکرار شک و تردید میوشوشست)که به ترتیب از راست به چپ برای متغیرهای وارسی،  1ها در دو گروه برقرار است. نمودار واریانس

 خطی رابطه نوعییعنی  .موازی هستندبا هم آزمون دو گروه )آزمایشی و کنترل( آزمون و پسدهد شیب خطوط رگرسیون نمرات پیشنیز نشان می

 شک و تردید وجود دارد. و ، کندی/تکراروشوشستهای وارسی، متغیر برای کنترل و یآزمایش گروه دو هر در آزمونپس و آزمونپیش نمرات میان

 

 
 

 هاآزمون و گروهآزمون و پسهمگنی رگرسیونی بین نمرات پیش .1نمودار 
 

های پژوهشی نرمال هستند و حاکی از آن بود که دادهنتایج  ،فونواسمیر –ها با آزمون ناپارامتریک کولموگروفی نرمال بودن دادهبراهمچنین 

 آمده است. 2ها استفاده کرد. نتایج این آزمون در جدول فرضیه بررسی برای)که آزمونی پارامتریک است( توان از نتایج تحلیل کوواریانس می
 

 

 ( n=04)نرمال بودن توزیع نمرات شرکت کنندگان  اسمیرونوف-نتایج آزمون کلموگروف. 2جدول 
 Z  Asymp. Sig. (2-tailed) مرحله آزمون متغیر

 102/0 211/1 پیش آزمون وارسی

 719/0 233/0 پس آزمون 

 219/0 018/1 آزمونپیش  وشوشست

 232/0 372/0 پس آزمون 

 039/0 29/1 پیش آزمون کندی/تکرار

 013/0 917/1 پس آزمون 

 018/0 911/1 پیش آزمون شک و تردید

 034/0 299/1 پس آزمون 
 

 نتایج آزمون ترکیبی لامبدای ویلکز گزارش شده است: 9جدول  در
 

 ها(نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره )لامبدای ویلکز و گروه .3جدول

 مجذور اتای سهمی .F 1df 2df Sig اندازه اثر هاگروه –آزمون 

 27/0 0001/0 28 8 27/17 103/0 لامبدای ویلکز
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-و سططح معنطی 28و  8جدول در درجات آزادی  Fاست که از مقدار  27/17محاسبه شده برابر  Fد، مقدار شومی دیده 9جدول  درگونه همان

کوچکتر است )علت این کطه  0121/0است که این مقدار از  0001/0آزمون تحلیل کوواریانس نیز  pبزرگتر است و مقدار  92/2، یعنی 01/0داری 

داری باشطد. یعنطی سططح معنطیی مطیفروننومتغیر وابسته در پژوهش، و تحصیح ب 4در نظر گرفته شده، به خاطر وجود  0121/0سطح معناداری 

بطر متغیرهطای  آگطاهیذهطنگروهطی فطردی و  آموزشگردد؛ یعنی شود و فرض خلاف تأیید میشود(، پس فرض صفر رد میتقسیم می 4بر  01/0

( 103/0ویلکطز ) لامبطدای ارزش مؤثر بوده اسطت. میطزان وسواسی جبریبیماران  شک و تردیدو  کندی/تکرار، وشوشست نشانگان وارسی،ترکیبی 

شطک و و  کنطدی/تکرار، وشوشست نشانگان وارسی، بر آگاهیذهنگروهی فردی و  آموزش اثر دیگر، اندازه عبارتبه است، تعیین عدم ضریب مقدار

 باشد.( می831/0) تردید

خلاصه  4در جدول شماره  مؤثر است. مبتلا به اختلال وسواسی جبری بیماران وارسی علائم بر ذهن آگاهی هآموزش و مراقب آزمون فرضیه اول:

( و درجات آزادی α=01/0) 31/0محاسبه شده در سطح اطمینان  Fچون تحلیل هر چهار فرضیه آمده است. تفسیر این جدول برای فرضیه اول: 

-شود. نتیجه میتأیید میتر است، پس فرضیه صفر رد شده و فرضیه تحقیق ( بزرگF ب=  21/9جدول بحرانی ) F(  بوده و  از Fم=2/42) 79و2

زش آمواعلام کرد که  31/0توان با اطمینان و کنترل متفاوت است. یعنی می یهای آزمایشآزمون بین گروهپس هدر مرحل نشانگان وارسیگیریم که 

 4/71ه به مربع اتای سهمی و میزان این تأثیر نیز با توجمؤثر بوده  وسواسی جبریبیماران  نشانگان وارسیش کاهدر  آگاهیذهنگروهی و  فردی

 درصد بوده است. 

تفسیر برای این  مبتلا به اختلال وسواسی جبری مؤثر است. بیماران وشوشست علائم بر ذهن آگاهی هآموزش و مراقب آزمون فرضیه دوم:

جدول بحرانی  F(  بوده و  از Fم=4/11) 79و2( و درجات آزادی α=01/0) 31/0محاسبه شده در سطح اطمینان  Fچون (: 4فرضیه )طبق جدول 

آزمون پس هدر مرحل وشونشانگان شستگیریم که شود. نتیجه میتر است، پس فرضیه صفر رد شده و فرضیه تحقیق تأیید می( بزرگFب=21/9)

نشانگان ش کاهدر  آگاهیذهنگروهی و  زش فردیآمواعلام کرد که  31/0توان با اطمینان و کنترل متفاوت است. یعنی می یهای آزمایشبین گروه

 درصد بوده است. 1/79و میزان این تأثیر نیز با توجه به مربع اتای سهمی مؤثر بوده  وسواسی جبریبیماران  وشوشست

تفسیر برای این  مبتلا به اختلال وسواسی جبری مؤثر است. بیماران کندی/تکرار علائم بر ذهن آگاهی هآموزش و مراقب آزمون فرضیه سوم:

جدول بحرانی  F(  بوده و  از Fم=3/11) 79و2( و درجات آزادی α=01/0) 31/0محاسبه شده در سطح اطمینان  Fچون  (:4فرضیه )طبق جدول 

آزمون پس هدر مرحل نشانگان کندی/تکرارگیریم که شود. نتیجه میتر است، پس فرضیه صفر رد شده و فرضیه تحقیق تأیید می( بزرگFب=21/9)

نشانگان ش کاهدر  آگاهیذهنگروهی و  زش فردیآمواعلام کرد که  31/0توان با اطمینان و کنترل متفاوت است. یعنی می یهای آزمایشبین گروه

 درصد بوده است. 7/79و میزان این تأثیر نیز با توجه به مربع اتای سهمی مؤثر بوده  وسواسی جبریبیماران  کندی/تکرار

تفسیر برای  مبتلا به اختلال وسواسی جبری مؤثر است. بیماران شک و تردید علائم بر ذهن آگاهی همراقبآموزش و  آزمون فرضیه چهارم:

جدول  F(  بوده و  از Fم=8/91) 79و2( و درجات آزادی α=01/0) 31/0محاسبه شده در سطح اطمینان  Fچون  (:4این فرضیه )طبق جدول 

 هدر مرحل نشانگان شک و تردیدگیریم که شود. نتیجه میرد شده و فرضیه تحقیق تأیید میتر است، پس فرضیه صفر ( بزرگFب=21/9بحرانی )

در  آگاهیذهنگروهی و  زش فردیآمواعلام کرد که  31/0توان با اطمینان و کنترل متفاوت است. یعنی می یهای آزمایشآزمون بین گروهپس

 درصد بوده است. 2/29و میزان این تأثیر نیز با توجه به مربع اتای سهمی ده مؤثر بو وسواسی جبریبیماران  شک و تردیدنشانگان ش کاه

 

  تا چهارم خلاصه تحلیل آماری فرضیه اول. 0جدول 

 شاخص آماری

 

 هاگروه

 و 

 متغیر

 

 

 تعداد

 
N 

 

 

 

 میانگین

 
M 

 

 

 انحراف معیار
SD 

 

اختلاف 

میانگین 

 هاگروه

 
F 

محاسبه 

 شده

 

درجات 

 آزادی

 
Sig. 

محاسبه 

 شده

 
F 

 جدول 

 

معناداری 

 جدول 

 )دودامنه(

 

 
2Eta 

  علائم وارسیمتغیر: 

20 

20 

 

8/1 

17/3 

 

272/0 

271/0 

 

97/9 

 

 

2/42 

2  

 و 

97 

 

0001/0 

 

21/9 

 

01/0 

 

 گروه: آزمایش 714/0

 گروه: کنترل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

-شسطتعلطائم متغیطر: 

 وشو

 گروه: آزمایش

 گروه: کنترل

 

 

20 

20 

 

 

91/9 

37/2 

 

 

279/0 

271/0 

 

22/9 

 

 

4/11 

 

2  

 و 

97 

 

0001/0 

 

21/9 

 

01/0 

 

791/0 

علططططططائم متغیططططططر: 

 کندی/تکرار

 

 

20 

20 

 

 

72/9 

89/1 

 

 

111/0 

112/0 

 

11/2 

 

 

3/11 

2  

 و 

97 

 

0001/0 

 

21/9 

 

01/0 

 

797/0 

 گروه: آزمایش

 کنترلگروه: 

علططائم شططک و متغیططر: 

 تردید

    

81/1 

 

 

8/91 

2  

 و 

97 

 

0001/0 

 

21/9 

 

01/0 

 

292/0 

 184/0 29/9 20 گروه: آزمایش

 182/0 44/1 20 گروه: کنترل
 

 بحث و نتیجه گیری -0
پژوهش  هکاهش علائم وسواسی جبری مؤثر بوده است. نتیجهای ذهن آگاهی بر که آموزش و اجرای مراقبه داد مطالعه نشان این هاییافته

 :یعنی، آگاهی در کاهش هرچهار علامت اختلال وسواسی جبریاثربخشی ذهن( در 1983موسوی مدنی و همکاران )های پژوهشی حاضر با یافته

 نشخوار کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی تیشناخ های مربوط به اثربخشی درمانعلائم وارسی، شست و شو، کندی/تکرار و شک و تردید؛ یافته

 خوردن اختلال علائم کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی ؛ اثربخشی درمان(1931مقتدر ) منفی خودآیند افکار ابعاد و ناکارآمد نگرش فکری،

در مطالعه نجاتی و خودش  به نسبت فرد آگاهی افزایش در روانشناختی هساز یک عنوان به آگاهی ؛ تأثیر ذهن(1931قادری و همکاران ) استرس و

مؤثر  بودن  (؛1931در مطالعه زارعی و همکاران ) درمانی هدو شیو هآگاهی بر کاهش استرس در مقایس مؤثرتر بودن روش ذهن(؛ 1931کامرانی )

ربخشی ذهن آگاهی در کاهش علائم ؛ اث(1931پژوهش ابوالقاسمی و اسدی ) هیجان پردازش و اضطراب بر آگاهی بر مبتنی درمانی شناخت آموزش

/ پرتیتمایلات حواس و اجتنابی پریشانی اضطراب، تأثیر ذهن آگاهی بر کاهش شدت (؛2011در مطالعه کلودیوس و همکاران ) وسواسی جبری

علائم وارسی، تکرار، و  کاهش های ذهن آگاهی درها و آموزشاثربخشی مراقبه(؛ 2011در مطالعه بریک و همکاران ) OCDدر مبتلایان به  سرکوب

و تأثیر حضور ذهن بر مبنای کاهش ( 2011در مطالعه لودویک و بوشن )خود در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری  هبی اعتمادی به حافظ

همکاران پالت و حواس  تمرکز حالت تداعی ظرفیت افزایش بیماران و وسواس علائم توجه قابل کاهش و استرس کاهش ( برMBSRاسترس )

 بوده است. انوخهم (2007)

-مقایسه کرده درمانی هایروش سایر با که آن راهای بسیاری روش درمان ذهن آگاهی در کاهش علائم وسواسی جبری در پژوهش مثبت ثیرأت

 درمان در صرف، شناختی یا رفتاری هایروش برای جایگزین و کارآمد روش یک تکنیک این که رسدمی نظره ب ،بنابراین شده است. اند، تایید

 را هااختلال آگاهی، ذهن بر مبتنی هایروش از استفاده با اندتحقیقات توانسته از برخی اینکه به توجه با همچنین. باشد جبری وسواسی اختلال

 ذهن که آنجا توان گفت: ازمی های پژوهش حاضردر تبیین یافتهپژوهش مطرح نمود.  نعنوان تحقیقات حامی ایها را بهتوان آنمیبخشند،  بهبود

 شرایط و جسمانی شرایط به نسبت را بالاتری سطح آگاهی حال، عین در و شده درون فرد در انفصال عنوانبه تواندمی تکنیک یک عنوانبه آگاهی

 شکل به وسواسی که حملات زمانی خصوصبه و مختلف هایموقعیت در تا نماید کمک افراد به است قادر دلیل همین به وجود آورد؛به محیطی

 بر تمرکز واسطۀ به و نموده معطوف دیگری هایپدیده به را خود ذهن دهند،می قرار فشار تحت را فرد خاص اعمالی انجام در اجبار یا افکار مرور

 در که دهدمی اجازه ما به که است مهارتی آگاهی ذهن .نمایند ایجاد شونده تکرار اعمال و نشخوارها مقابل در جسمانی سدی و احساسی حالات

 در هر اتفاقی که این تشخیص برای است، شدن بیدار برای آگاهی ذهن. کنیم دریافت اندکننده ناراحت که آن میزان از کمتر را حوادث حال، زمان

 با معمولاً روانی مشکلات بیشتر. نیست درگیر آینده گذشته یا روی ما توجه دیگر هستیم آگاه حال زمان به نسبت ما وقتی. دهدمی روی حال زمان

 در دلشوره و ترس ایجاد باعث آینده مشکلات از نگرانی دارند اضطراب که کسانی و کنندمی گناه پشیمانی و احساس اغلب گذشته در که حوادثی

 ضد خودبخودی، کارهای ضد آگاهی ذهن. شود روزانه زندگی معطوف ما ذهن فعالیت بیشتر و باشیم سرگردان حال زمان در باید ما. شودمی هاآن

 روش تأثیر زمینۀ در شده انجام خارجی هایپژوهش در اگرچه (.2009زین،  -کاباتاست ) حال زمان به برجسته توجه آگاهی ذهن. است رویاروزانه

 ولی کرد، اشاره هاآن نتایج و مفروضات به راستا این در بتوان و باشد مشابه پژوهش حاضر های اندکی وجود داشتند که دقیقاًپژوهش آگاهی، ذهن

 محتوای تغییر که نشان داد هستند، آگاهی ذهن موازی و منشعب هایشاخه که درمانی تعهد و خودکنترلی نظارتی، وخود زمینۀ یوگا در توانمی
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( 2007) 1لیهی (.2007پالت و همکاران، )آورد  در تحت کنترل را آن علائم و وسواس تواندمی بیماری، به نسبت بیمار ذهنیت و نگرش افکار،

 در. دارد وسواسی باورهای بینی در پیش معناداری سهم بیرونی، و درونی هایحالت توصیف آگاهی،ذهن هایمؤلفه بین از نهایت معتقد است که در

کند حذف می را سرکوبی و زنگی به گوش ،خود ۀنوب به امر این و کمک، مزاحم فکر یک به پذیرش درونی هایحالت توصیف که بایدگفت مورد این

 پذیرش، مشابه، طوربه. دهد قرار آزمایش است، مورد حفظ نموده درونی اضطراب هایحالت دلیل به که را باورهایی تا دهد اجازه فرد به تواندمی و

 هایپاسخ دادن نشان از کمک کرده و هاپاسخ پذیریانعطاف به و دهد کاهش را گرایانهوکمال کامل هایحل یافتن راه برای نگرانی به نیاز تواندمی

 . کند جلوگیری اتوماتیک

آگاهی، به این نتایج دست یافتند  ذهن مراقبۀ شناختی اعصاب علوم هایبررسی از پس دارد کهآگاهی نیز بیان میذهن شناختی عصب مبانی

 روی بر آگاهیذهن منظم هایتمرین اثرات همچنین و شودمی فراهم قبهمرا هایحالت در استفاده مورد عصبی هایسیستم فهم امکان که

 انجام از ناشی که دارد اشاره تغییراتی به حالت، اثرات. است مرتبط صفت شبه و حالت اثرات با مراقبه. گردیدند مشخص مغز ساختار و کارکردها

 انجام و دایمی مراقبۀ تمرین از حاصل نتایج عنوانبه و زمان طول در و تدرجبه صفت، شبه تغییرات درمقابل،. است شخص توسط مرتبط تمرینات

 سوی از دهند.می خبر مغز ساختار در بلندمدت تغییرات استواری و ثبات از واقع در صفت، شبه اثرات. آیدمی وجودبه روزانه صورتبه آن، مستمر

-حافظه با وقتی خصوصبه درمان، جلسات خلال در آگاهیذهن چرا که دریابیم تریروشن صورتبه تا کندمی کمک ما به حالت، اثرات درک دیگر،

 که دریابیم تا کندمی کمک ما به مدت بلند اثرات فهم همچنین. است مؤثر و مفید اندازه این تا داریم، کار سر و عاطفی هایگسست یا رنجور های

جلالی، آقایی، طالبی و مظاهری، )دارد  فراوانی کاربرد منتشر اضطراب و افسردگی همچون مزمنی شرایط و هاموقعیت درمان برای آگاهیذهن چرا

 ،آگاهی جدید شکل این با همسازی و همنوایی برای مغز ساختار شوند، پیگیری ترعمیق و مستمرتر آگاهیذهن هایتمرین هرچه .(1934

 ساختار پشتیبانی ،شود انجام بیشتر مراقبه و آگاهیذهن هایتمرین قدر هر. یابدمی افزایش ،آگاهی شکل این از مغز پشتیبانی و شودمی تردگرگون

 از مختلف هایپژوهش نتایج. شودمی ترعمیق زندگی به نسبت ما مثبت دید و روحیه و یابدمی افزایش آگاهی حالت حفظ برای مغز اتصالات و

 میزان کاهش آلفا، امواج فعالیت افزایش موجب ،آگاهیذهن هایتمرین انجام که است آن بیانگر الکتروانسفالوگرام مانند هاییروش طریق

 توجه مستلزم که آگاهانه تکالیف و هافعالیت که است کرده آشکار مغزی هایتصویربرداری. شوندمی دلتا امواج برخی حتی و تتا امواج متابولیست،

 (2009) 2همکاران و زین، شوماخر، روزنکرنز، مولر -، کاباتدیویدسون مطالعه. هستند همراه پیشانیپیش قشر در فعالیت شروع با ،هستند مستمر

 لوب در فعالیت افزایش موجب ،آگاهیذهن آموزش که ثرندؤم زمانی هاحالت این که کرد آشکار ،اجتناب حالت ایجاد در مغز فعالیت ۀنحو پیرامون

 برای را فرد ،آگاهیذهن هایمهارت که کرد گیرینتیجه گونهاین توانمی اساس، این بر. شود( نظر مورد هیجان با مرتبط منطقه) مغز چپ پیشانی

 هنگامی. نباشد گریزان خود احساسات ۀتجرب از فرد که شکلیبه سازند،می آماده هیجان آن پذیرش با ،خود ناخوشآیند یا خوشآیند احساس ۀتجرب

 پاسخ ارائه جهت کافی فرصت حاضر، حال آگاهی به توجه با دارد،می نگه حاضر حال در را خود ذهن فرد آگاهی،ذهن مداخلات ارائه خلال در که

 (.1934جلالی و همکاران، ) شودمی حاصل درونی و بیرونی رویدادهای به ناخودآگاه هایواکنش جایبه آگاهانه و انتخابی

بودن  نیمه آزمایشیکم،  هتعداد نمون ،دهی خودگزارش :عبارت بودند از حاضر پژوهش محدودیتشود که با وجود این که در پایان بیان می

 ،آگاهیذهن و فراشناختی باورهای آموزش از توانمی؛ اما آماری هها به جامععدم اطمینان در تعمیم یافتهو به همین خاطر،  ،تحقیق حاضر

 .جست سود آنان روانی بهداشت ارتقاء نیز و جبری وسواسی هایاختلال و اضطرابی هایاختلالانواع  به افراد ابتلاء از پیشگیری

روش آزمایشی در گردد این پژوهش بهپیشنهاد میها، و انجام مراقبهبر مبنای آموزش  آگاهیذهناثربخشی  تردقیق بررسی برای :پیشنهادات

انجام شود تا های کشور در شهرها و استانکنند، جعه میمشاوره مراپزشکی و ها و مراکز روانگاهنآماری مبتلا به این اختلال که به درما هبین جامع

بزرگتری آماری  هکرده و به جامع تفسیربیشتری  احتیاط باحاضر را  پژوهش هاییافته بتوان و گردد نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه و بررسی

 تعمیم داد.

 شود.که از این طرح پشتیبانی نموده است، قدردانی و تشکر میاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج : تشکر و قدردانی

 

  عجارم -5
 آموزش ، مجلهمضطرب پرستاران در هیجان پردازش بر آگاهی بر مبتنی درمانی شناخت بخشی اثر بررسیعباس، اسدی، سمانه، ابوالقاسمی،  ]1[

 .1931شهریور  و ، مرداد17-27 ،9 شماره پنجم، سال پرستاری،

                                                           
1. Leahy  
2. Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller & et al  
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 به مبتلا بیماران فراشناختی باورهای بر دارویی و فراشناختی هایدرمان تأثیر، رضا، نریمانی، محمد، ، کاظمیمهدیه، زادهحسنعلیابوالقاسمی، عباس،  ]2[

 .1983 زمستان، 901-912 ،14 شماره ،علوم رفتاری ، مجلهاجباری -وسواسی اختلال

 عملی، -وسواس فکری بر ذهن حضور بر مبتنی شناختی گروه درمانی اثربخشی، محبوبه، فرامرزی ،اله باب پور، بخشی ، سودابه،بجق احمدی ]9[

 .1934 پاییز، 73-101 پنجم، سال بیستم، شماره بالینی، روانشناسی مطالعات فصلنامه، فکری نشخوار و فراشناخت باورهای

ترجمه: فرزین رضاعی و همکاران، تهران، نشر (، DSM-5روانی ویراست پنجم )های راهنمای تشخیصی و آماری اختلالانجمن روانپزشکی امریکا،  ]4[

 .1931ارجمند، 

  .1931مهرداد فیروزبخت، تهران، نشر رسا، ، ترجمه: آسیب شناسی روانی بارلو، دیوید اچ.، ]1[

 و شغلی روانی فشار بین پیوند در آگاهی ذهن میانجی نقش ساختاری الگویاصغر، طالبی، هوشنگ، مظاهری، محمدعلی،  ،جلالی، داریوش، آقایی ]2[

 .1939، بهار 12-99(، 11)پیاپی  1، سال پانزدهم، شماره کاربردی روانشناسی در پژوهش و دانش، آن پیامدهای

  .1932سخن، نشر سایه ، ترجمه: علی صاحبی و فریده محمدی، تهران،های رهایی از آنآشنایی با وسواس و شیوهسیلوا، پادمال، راچمن، استنلی، دی ]7[

 استرس بر خواهی کمك و آگاهی ذهن های روش آموزش اثربخشی مقایسه، زهرا، خوشنویسان ،علی دلاور، ،اسماعیل پور،سعدی ،پروین زارعی، ]8[

 .1931 پاییز، 101-111 ،49 شماره روانشناختی، نوین هایپژوهش فصلنامه، تحصیلی

ترجمه: فرزین رضاعی، تهران، پزشکی بالینی، پزشکی علوم رفتاری / روانخلاصه روانسادوک، بنجامین جی، سادوک، ویرجینیا آ.، روئیز، پی.،  ]3[

 .1931، انتشارات ارجمند

 اختلال و شده ادراك استرس کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان اثربخشی، فاطمه، رضایی ، سیمین،غلامرضاییلیلا، قادری جاوید،  ]10[

 .1931 آذر، 801-811 ،3 شماره هفتم، و بیست سال ارومیه، پزشکی مجله، خوردن اختلال علائم مبتلابه آموزان دانش در خوردن

 با وسواسی بیماران نورولوژیك و نوروپسیکولوژیك شناختی، کارکردهایمریم،  نوروزیان،ونداد،  شریفی،نرگس،  ری،یقدکرمبیب الله، ح زاده،قاسم ]11[

 .1984پاییز ، 1-11، 7های علوم شناختی، سال سوم، شماره ، مجله تازهبهنجار گروه با و با هم مقایسه در افسردگی علائم بدون و

 و غیرقلبی سینه قفسه درد به مبتلا زنان در گریخودتنظیم و آگاهی ذهن مقایسه، محمدعلی، بشارت ،ایلناز سجادیان، ،افسانهمتولی باشی نائینی،  ]12[

 .1931 پاییز، 72-89 ،13 شماره پنجم، سال سلامت، روانشناسی فصلنامه ،تهران شهر عادی

 افراد در منفی خودآیند افکار و ناکارآمد نگرش فکری، نشخوار کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت اثربخشی بررسیمقتدر، لیلا،  ]19[

 .1931 آذر، 891-821 ،3 شماره هفتم، و بیست سال ارومیه، پزشکی مجله، فراگیر اضطراب به مبتلا

 در اجباری-وسواس اختلال میزان علائم بر گروهی آگاهی ذهن روش تاثیرآموزشپور، سیدحمید، مولوی، حسین، موسوی مدنی، نوشین، آتش ]14[

  .  1983، تابستان 17-71، 11، شماره 1)روانشناسی اجتماعی(، دوره  روانشناسی در نو های یافته، اصفهان شهر زنان

 پاییز، 201-212 ،49 شماره روانشناختی، نوین هایپژوهش فصلنامه، خود به ارجاعی صفات و آگاهی ذهن بین ارتباط، سامان، کمری ،وحید نجاتی، ]11[

1931. 
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Abstract.  Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is one of the most challenging physical and mental 

health issues. The objective of this study is to investigate the effectiveness of mindfulness training on reduction of 

obsessive-compulsive disorder symptoms. For this purpose, 40 women infected by OCD in clinical centers in Amol 

City were selected through convenient method and processed randomly in two test and control groups. Before and after 

mindfulness training, the groups were tested with Maudsley Inventory (MOCI). Mindfulness was trained to the test 

group during 8 sessions each 1 hour. The summary of ANCOVA between two groups of obsessive-compulsive disorder 

symptoms scores of testees in both pretest and posttest stages indicated that the intervention of mindfulness was 

significantly effective on checkout sympetoms (p <0.0001); reduction washed syndrome (p <0.0001); reduction repeat 

syndrome (p <0.0001) and reduce the symptoms of doubt (p <0.0001). Thus, applying cognition therapy method based 

on mindfulness reduces the sympetoms of OCD and defective thinking pattern of patients and this intervention method 

may be used independently or along with other treatment methods such as pharmacotherapy to reduce of these sufferers. 

 

Keywords: mindfulness training, obsessive-compulsive disorder. 
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