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چکيده
هدف پژوهش تعيين اثربخشي درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز بر باورهاي فراشناختي و
نشخوار فکري افراد داراي اختالل وسواس جبريبود .مطالعه نيمهتجربي با طرح پيشآزمون و
پسآزمون با گروههاي آزمايش و کنترل بود.جامعه پژوهش زنان خانهدار داراي اختالل وسواس
جبري شهرستان بروجرد در سالهاي9311-10به تعداد  9010نفر بودند .نمونه  32نفر بودند که با
روش نمونهگيري در دسترس انتخاب و با روش تصادفي در دو گروه مساوي جايگزين شدند .گروه
آزمايش  8جلسه  12دقيقهاي تحت درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز قرار گرفت و گروه کنترل
آموزشي دريافت نکرد .ابزار پژوهش پرسشنامه باورهاي فراشناختي (ولز و کارترايت-هاتون )0224 ،و
نشخوار فکري (نولن-هوکسما و مارو )9119 ،بودند .دادهها با روش تحليل کوواريانس چندمتغيري در
نرمافزار  09 SPSSتحليل شدند .يافتهها نشان داد بين گروههاي آزمايش و کنترل از نظر باورهاي
فراشناختي و نشخوار فکري تفاوت معنيداري وجود داشت .به عبارت ديگر ،درمان مبتني بر رويکرد
فراشناختي ولز باعثکاهش باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري در زنان خانهدار داراي اختالل
وسواس جبري شد .با توجه به اثربخشي شيوه درماني بر کاهش باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري
زنان خانهدار ،توصيه ميگردد که درمانگران باليني از درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز در کنار
ساير روشهاي درماني براي بهبود باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري استفاده نمايند.
کليد واژهها :رويکرد فراشناختي ولز ،باورهاي فراشناختي ،نشخوار فکرري ،زنران خانرهدار ،اخرتالل
وسواس جبري
 .9دانشجوي دکتري گروه مشاوره ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بروجرد ،ايران
 .0استاد گروه روانشناسي ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بروجرد ،ايران (نويسنده مسئول) f.bahrami26@yahoo.com
 .3استاديار گروه روانشناسي ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بروجرد ،ايران
 .4استاديار گروه روانشناسي ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ايران
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مقدمه

اختالل وسواس -جبري9يک اختالل نسبتا شايع است که احتمال ابرتال بره آن  9ترا  3درصرد در
طول عمر يک فرد ميباشد (موريتز ،مينان ،اندرسن ،وودوارد و گالينات .)0298 ،0اين اختالل يکري از
انواع گوناگون اختاللهاي اضطرابي شديد و ناتوانکننده است که از هر  42بزرگسال يک نفر به آن
مبتال ميشود (بوچهولز ،بالکي ،آبراموويتز ،لئونارد و ريمران .)0291 ،3نشرانه اصرلي وسرواس وجرود
وسواسهاي فکري و عملي مکرر و ناتوانکننده است که وسواس فکري شامل افکار ،تصاوير ذهنري
پايدار و تکانههاي ناخواسته و مزاحم هستند و وسواس عملي رفتارها يا پاسرخهاي ذهنري تکرراري و
قالبي هستند که فرد براي عمل کردن به آنها احساس اجبار ميکند (ساگرمن ،کيرسر و هيروپرت،4
 .)0290يکي از ويژگيهاي افراد مبتال بره وسرواس داشرتن باورهراي فراشرناختي 5نامناسر اسرت
(معينالغربائي ،کرملو و نوفرستي .)9311 ،فراشناخت گسترهاي از عوامل مرتبط را توصيف ميکند و هرر
نوع دانش يا فرايند شناختي را دربرميگيرد که در تفسرير ،برازبيني يرا کنتررل شرناخت نقرش دارنرد
(فرگوس و اسپادا .)0298 ،1فراشناخت به ساختارها ،دانش و فرايندهاي روانشناختي اشاره ميکند کره
با کنترل ،تعبير و تفسير افکار و شناختها سروکار دارد (لوکا .)0291 ،0اختالل در باورهاي فراشناختي
شامل مواردي از جمله اعتماد شناختي ،باورهاي مثبت درباره نگراني ،وقوف شناختي ،باورهاي منفري
در زمينه کنترلناپذيري و خطر افکار و نياز به کنترل افکار هستند (ميلي ،کارارريسي ،پرولي و بيلري،8
 .)0291اکثر نظريهپردازان بين دو جنبه فراشناخت يعني دانش فراشناختي و تنظيم فراشناختي تمرايز
قائل ميشوند .دانش فراشناختي شامل اطالعاتي است که افراد درباره شناخت خود و در مورد عوامرل
مرتبط با تکليف يا راهبردهاي يادگيري موثر دارند .در سوي ديگر تنظيم فراشناختي به انرواع اعمرال
اجرايي نظير توجه ،بازبيني ،کنترل ،برنامهريزي و تشخيص خطاها در عملکرد اشراره دارد (رامروس-
سيجودو و سالگوئرو.)0290 ،1

9

. Obsessive-compulsive disorder
. Moritz, Menon, Andersen, Woodward &Gallinat
3
. Buchholz, Blakey, Abramowitz, Leonard & Riemann
4
. Sugarman, Kirsch & Huppert
5
. Metacognitive beliefs
1
. Fergus &Spada
0
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8
. Melli, Carraresi, Poli& Bailey
1
. Ramos-Cejudo&Salguero
0
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يکي ديگر از ويژگيهاي افراد مبتال به وسواس داشتن نشرخوار فکرري9اسرت (فرنرام ،بخشريپور
رودسري ،منصوري و عليلو .)9381 ،نشخوار فکري بهعنوان افکراري تکرراري ،مقراوم ،عودکننرده و
کنترلناپذير شناخته ميشود که حول يک موضوع معمول ميچرخد و اين افکار بره طرور يررارادي
وارد آگاهي ميشوند و توجه را از موضوعات اصلي و مورد نظر منحرف ميسرازند (فانر ،،مرارچيتي،
هورلبک و کاستر .)0291 ،0افراد مبتال به نشخوار فکري معتقدند که بايد تالش کرد تا بر دورن خرود
متمرکز شوند .زيرا فکر ميکنند که چنين تمرکزي به آنان بينش ميدهد ترا بتواننرد راه حلري برراي
مشکالت خود پيدا کنند ،اما دچار نشخوار فکري بيشتر ميشوند (مور ،هرتل ،نگو ،شراچر و ريرداک،3
 .)0294از ويژگيهاي اصلي مرتبط با نشخوار فکري ميتوان عاطفه منفي ،عالئرم افسرردگي ،تفکرر
جهتدار منفي ،حل مساله ضعيف ،انگيزش آسي ديده ،بازداري رفتارهاي سودمند ،تمرکز آسي ديده،
استرس افزايشيافته ،روابط اجتمراعي آسري ديده و سرازگاري هيجراني مخترل را نرام بررد (هالنرد،
پاندولفينو و باربا.)0298 ،4
براي بهبود ويژگيهاي روانشناختي افراد روشهاي متفاوتي وجود دارد که يکري از ايرن روشهرا،
روش درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز 5ميباشد (کاپوبيانکو ،ريروز ،موريسرون و ولرز.)0298 ،1
فراشناخت به بررسي فرايندها و ساختارهايي از شناخت که جنبههاي مختلرف شرناخت را برازنگري و
کنترل ميکنند ،ميپردازد .بنابراين فراشناخت وجهي از نظام پردازش اطالعات اسرت کره محتروي و
فراينرردهاي خررود را بررازنگري ،تعبيررر و ارزيررابي مينمايررد (پيررک .)0290 ،0نخسررتين بررار ولررز و
متيوس )9114(8به منظور تبيين و درمان عملکرد اجرايي خودتنظيمي اختاللهاي هيجاني با ترکير
رويکرد طرحواره و پردازش اطالعات الگوي فراشناختي درمان را معرفي کردند (به نقل از هجمردال،
هاگنف نورداهل و ولز .)0293 ،1درمان فراشرناختي بيشرتر برر درک علرل نشرخوار فکرري و حرذف
فرايندهاي ناسازگارانه تاکيد دارد .چون که نشخوار فکري خصيصه اصلي سندرم شناختي -تروجهي و

9

. Rumination
. Fang, Marchetti, Hoorelbeke&Koster
3
. Mor, Hertel, Ngo, Shachar&Redak
4
. Halland, Pandolfino&Barba
5
. Wells metacognitive approach therapy
1
. Capobianco, Reeves, Morrison & Wells
0
. Pyke
8
. Wells & Mathews
1
. Hjemdal, Hagen, Nordahl& Wells
0
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يکي از راهکارهاي کارکرد اجرايي خودنظمبخش است که براي کاهش ناهماهنگي شناختي در پاسخ
به افکار منفي و احساس مگيني فعال ميشود (جانسون ،هافرت ،نورداهل و وامپولد .)0290 ،9مردل
درمان فراشناختي براي درمان بر دو بعد از باورهاي فراشرناخت تاکيرد ميکنرد .ايرن دو بعرد شرامل
باورهاي مرتبط با معنا و قدرت افکار و باورهاي مرتبط برا تشرريفات هسرتند (کولوبينسرکي ،مرارينو،
نيکسويک و اسپادا .)0291 ،0اساس درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز شامل چهار فراينرد تغييرر
طيف باورهاي فراشناختي مرتبط با درآميختگي ،تغيير باورهاي ناکارآمد درباره آيينمنديها ،اصالح و
بهبود شيوه بکارگيري نشانههاي دروني نامناسبي که مالک ارزيابيها و راهنماييها قرار ميگيرنرد و
ايجاد شيوههاي جايگزين مناس برراي راهنمرايي رفترار و افرزايش مهارتهراي هوشرياري فراگيرر
ميباشد (وندر هيدن ،راسن ،ديکر ،دامسترا و دين.)0291 ،3
با اينکه پژوهشهاي نسبتا زيادي درباره اثربخشي درمان مبتني بر رويکرد فراشرناختي ولرز انجرام
شده است ،اما کمتر به بررسي اثربخشي آن به باورهاي فراشناختي و نشرخوار فکرري زنران خانرهدار
داراي اختالل وسواس جبريپرداخته شده اسرت .هرافرت ،جانسرون ،نورداهرل و ولرز )0298( 4ضرمن
پژوهشي به اين نتيجه رسيدند که رفتار درمراني شرناختي و فراشرناختي باعر کراهش اضرطراب و
باروهاي فراشرناختي و بهبرود راهبردهراي مقابلرهاي شرد .در پژوهشري ديگرر اسربجورن ،نورمران،
رينهولدت-دان )0295( 5گزارش کردند کره درمران فراشرناختي باعر کراهش اضرطراب فراگيرر و
باورهاي شناختي نامناس شد.عالوه بر آن المرضايي ،يوسفوند ،ضرنفري و فرخزاديران ()9311
ضمن پژوهشي به اين نتيجه رسيدند که درمان فراشناختي باع کراهش نگرانري از تصروير بردني و
باورهاي فراشناختي منفي و افزايش باورهاي فراشناختي مثبت شد .نتايج پژوهش عبدلپور ،خانجاني،
عليلو و فخاري ( )9314حاکي از تاثير درمان فراشناختي بر کاهش باورهاي فراشناختي مبتاليران بره
اختالل استرس پس از سانحه بود .در پژوهشري ديگرر عظيمري ،شراکري ،نروري و حراتمي ()9313
گزارش کردند که درمان فراشناختي باع کاهش اضطراب امتحان و باورهاي فراشناختي شد و ايرن
نتايج شش ماه پس از درمان پايدار ماند.همچنين ملچيور ،فرانکن ،دين و وندر هيدن )0291( 1ضرمن
9

. Johnson, Hoffart, Nordahl&Wampold
. Kolubinski, Marino, Nikcevic&Spada
3
. Vander Heiden, Rossen, Dekker, Damstra&Deen
4
. Hoffart, Johnson, Noordahl& Wells
5
. Esbjorn, Normann&Reinholdt-Dunne
1
. Melchior, Franken, Deen& Vander Heiden
0
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پژوهشي به اين نتيجه رسيدند که روش فراشناخت درماني باع کاهش نشانههاي وسرواس شرد .در
پژوهشي ديگر وندر هيدن و همکاران ( )0291گزارش کردند که درمان فراشناختي روشي موثر برراي
کاهش عالئم وسواس -اجبار بود و باع کاهش عالئم اين اختالل شرد.عالوه برر آنچينيفروشران،
سهرابي ،گلزاري و فرخي ( )9311ضمن پژوهشي به ايرن نتيجره رسريدند کره هرر دو روش درمران
فراشناختي گروهي و انفرادي تقريبا به يک اندازه باعر کراهش نشرانههاي وسرواس شردند .نترايج
پرژوهش محمردپور ،رحمراني ،حرراجي رسروليها ،روشرندل و قائرردي ( )9315حراکي از تراثير درمرران
فراشناختي به شيوه گروهي بر کاهش افسردگي و نشخوار فکري زنان مبتال به سرطان پسرتان برود.
در پژوهشي ديگر حسرنوندي ،ولريزاده و مهرابريزاده هنرمنرد ( )9310گرزارش کردنرد کره درمران
فراشناختي به شيوه گروهي باع کاهش عاليم افسردگي و نشخوار فکري دانشجويان دختر شد.
از يک سو اختالل وسواس جبري ،اختاللي شايع با احتمال ابتال  9تا  3درصد در طول عمر اسرت
(موريتز و همکاران )0298 ،و از سوي ديگر زنان خانهدار به دليل تراثير برر سرالمت فرزنردان داراي
نقش مهمي در خانواده هستند و زنان مبتال به اين اختالل نياز بره مرداخالت روانشرناختي دارنرد .از
آنجايي که يکي از روشهاي موثر براي کاهش مشکالت افراد مبرتال بره اخرتالل وسرواس جبرري،
رويکرد فراشناخت درماني است و درباره اثربخشي آن بر روي باورهاي فراشناختي و نشرخوار فکرري
پژوهشهاي اندکي انجام شده و چنين پژوهشي بر رويزنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبريانجام
نشده ،لذا هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي درمان مبتني بر رويکررد فراشرناختي ولرز برر باورهراي
فراشناختي و نشخوار فکري زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري بود.
روش شناسي
اين مطالعه نيمهتجربي با طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروههاي آزمايش و کنترل برود .جامعره
پژوهش زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري شهرستان بروجرد در سالهاي9311-10به تعرداد
 9010نفر بودند .ازآنجايي که حداقل حجم نمونه در کارهاي مداخلهاي  95نفر براي هر گروه اسرت،
لذا نمونه پژوهش  32نفر بودند که با روش نمونهگيري در دسترس انتخاب و با روش تصرادفي در دو
گروه مساوي ( 95نفر گروه آزمايش و  95نفر گروه کنترل) جايگزين شدند .معيارهاي ورود به مطالعه
شامل ابتال به اختالل وسواس بر اساس مصاحبه باليني ،خانهدار بودن ،عردم مشرروطي در ترمهراي
گذشته ،عدم اعتياد و عدم سابقه دريافت درمان فراشناختي و معيارهاي خروج از مطالعه شامل يبرت
بيشتر از يک جلسه ،انصراف از ادامه همکاري و تکميل نکرردن پرسشرنامهها و يرا تکميرل آنهرا بره
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صورت ناقص بود .روند اجراي پرژوهش ايرن طرور برود کره پرس از تصروي پروپروزال و دريافرت
معرفينامه از دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد به مراکز و کلينيکهاي خدمات روانشناختيشهرستان
بروجرد مراجعه و از مسئوالن آنها خواسته شد تا افراد داراي اختالل وسواس را به پژوهشرگر معرفري
کنند .پس از معرفي افراد و انجام مصاحبه باليني و تشخيص اختالل وسواس ،هنگامي که تعداد افراد
به  32نفر رسيد ،نمونهگيري پايان يافت و افراد بره روش تصرادفي بره دو گرروه تقسريم و بره روش
تصادفي يکي از گروهها بهعنوان گروه آزمايش و گروه ديگر بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد .گرروه
آزمايش مداخله مربوطه را دريافت و گروه کنترل آموزشي نديد و هر دو گروه در مراحل پيشآزمون و
پسآزمون از نظر باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري ارزيابي شدند.
گروه آزمايش  8جلسه  12دقيقهاي (هفتهاي دو جلسه) تحت درمان مبتني بر رويکررد فراشرناختي
ولز قرار گرفت و گروه کنترل آموزشي دريافرت نکررد .محتروي مدخلره درمران مبتنري برر رويکررد
فراشناختي توسط ولز ( )0222طراحري و توسرط خررمدل ،نشاطدوسرت ،مولروي ،اميرري و بهرامري
( )9381مورد استفاده و تاييد قرار گرفت (جدول .)9
جدول  -9محتوي درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز به تفکيک جلسات

جلسات محتوي
معارفه ،ارزيابي و گردآوري دادههاي چون ماهيت نشانههاي وسواسي ،اعمال آييني ،معرفي هيجانها
اول
و ابعاد آن و رابطه آنها با باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري
معرفي اختالل وسواس بهعنوان بينظمي هيجاني و ترسيم نمرودار فراشرناختي آن ،معرفري منطر
دوم
درمان شناختي و الگوي فراشناختي و تعيين اهداف درماني ،شناسرايي و فراخرواني شرناختوارههاي
منفي
آموزش تکنيک فاصله گرفتن از ذهنآگاهي (بيماران يادبگيرند که با افکار همانند ابري در ذهن خود
سوم
برخورد کنند ،چنانچه نياز به پردازش نداشته باشد)
چهارم ارزيابي باورهاي مثبت و منفي جهت تغيير فراباورهاي راجع به آيينمنديها ،آموزش تجارب رفتاري،
ارائه اسناد مجدد کالمي جهت شکستن سيکل نشخوار فکرري از طرير سرواالتي دربراره سرازوکار
نشخوار فکري
آموزش درگيرشدن با نشخوار فکري ،نگراني تکرارشونده و تضعيف باورهاي مربروط و ايجراد سربک
پنجم
سازگارتر فکري و رفتاري و توضيح تفاوت شيوه پردازشي بين افراد بهنجار و بيمار
معرفي رويکردهاي رفتاري درمان ،روشهاي تحليل سود و زيان ،آزمايش به تعوي انداختن رفتارهاي
ششم
آييني روش آموزش توجه و تمرکز مجدد توجه موقعيتي جهت کاهش شدت افکار وسواسي
آموزش جهت فاصله گرفتن از نيسازي ذهن از حد ،به تعوي انداختن نگراني و توسرعه هوشرياري،
هفتم
آموزش برنامههاي رفتاري اصالح توجه ،مواجهه و تجارب جلوگيري از پاسخ
هشتم آمادهکردن شرکتکنندگان براي اختتام جلسات ،اصالح نشانههاي توقف و مالک دانستن ،طرحريزي

اثربخشي درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز بر باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري زنان خانه دار داراي

993

اوليه ،ثانويه و شناسايي موانع موجود در بکارگيري روشها ،علتيابي و رفع آن و در نهايت جمعبندي

الزم به ذکر است که مداخله توسط يک متخصص باليني داراي مدرک درمان فراشناختي در يکري
از کلينيکهاي خدمات روانشناختي شهر بروجرد به صورت گروهي انجام شد و در پايان هر جلسه برا
توجه به محتوي آموزشي ،تکليفي به آزمودنيها ارائه و در آ از جلسه بعرد ،ضرمن بررسري بره آنران
بازخورد سازنده داده شد.
ابزارهاي پژوهش پرسشرنامههاي باورهراي فراشرناختي و نشرخوار فکرري بودنرد .پرسشننامه
باورهاي فراشناختي :1اين پرسشنامه توسط ولز و کارترايت-هاتون 0در سال  0224سراخته شرد.
اين ابزار داراي  32گويه است که بر اساس مقياس چهار درجهاي ليکرت از يک تا چهار نمرهگرذاري
ميشود ،لذا دامنه نمرات بين  32تا  902است و نمره باالتر به معناي مشرکالت بيشرتر در باورهراي
فراشناختي ميباشد .ولز و کارترايت-هاتون ( )0224روايي سازه ابزار را با روش تحليل عاملي تاييرد و
پايايي آن را با روش آلفاي کرونباخ  2/13گزارش کردنرد .در ايرران زاهردزاده و جروهريفرد ()9310
پايايي ابزار را با روش آلفاي کرونباخ  2/85گزارش کردند .پرسشنامه نشنخوار فکنري :3ايرن
پرسشنامه توسط نولن-هوکسما و مارو 4در سال  9119ساخته شد .اين ابزار داراي  00گويه است کره
بر اساس مقياس چهار درجهاي ليکرت از يک تا چهار نمرهگذاري ميشود ،لذا دامنه نمرات بين  00تا
 88است و نمره باالتر به معناي نشخوار فکري بيشتر ميباشد .الزم به ذکرر اسرت کره نقطره بررش
پرسشنامه نمره  33ميباشد .ولز و کارترايت-هاتون ( )0224روايي سازه ابزار را با روش تحليل عاملي
تاييد و پايايي آن را با روش آلفاي کرونباخ  2/19گزارش کردند .در ايران بهزادپرور ،مطهرري و سرهرابي
( )9314پايايي ابزار را با روش آلفاي کرونباخ  2/12گزارش کردنرد .در مطالعره حاضرر روايري صروري و
محتوايي پرسشنامهها با نظر  92نفر از متخصصان روانشناسي تاييد و پايايي با روش آلفاي کرونباخ برراي
پرسشنامههاي باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري بهترتي  2/19و  2/81محاسبه شد.

دادهها با روش تحليل کوواريانس چندمتغيري در نرمافزار  SPSSنسخه  09در سرطح معرنداري
کوچکتر از  2/25تحليل شدند.

9

. Metacognitive beliefs questionnaire
. Wells & Cartwright-Hatton
3
. Rumination questionnaire
4
. Nolen-Hoeksema& Morrow
0
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يافتهها
شرکتکنندگان 32زن خانهدار در دو گروه  95نفر بودند .ميانگين و انحراف معيار باورهاي شناختي
و نشخوار فکري گروهها در مراحل پيشآزمون و پسآزمون در جدول  0گزارش شد.
جدول  -0ميانگين و انحراف معيارباورهاي شناختي و نشخوار فکري گروهها در مراحل پيشآزمون و پسآزمون

متغيرها
باورهاي فراشناختي
نشخوار فکري

مراحل
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

گروه آزمايش
ميانگين انحراف معيار
1/91
05/40
1/14
49/12
8/32
51/10
5/01
39/00

گروه کنترل
ميانگين انحراف معيار
94/14
03/02
93/80
02/13
1/40
54/80
92/54
53/13

معنيداري
<2/25
>2/229
<2/25
>2/229

طب نتايج جدول  0بين گروههاي آزمايش و کنترل از نظر باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري
در مرحله پيشآزمون تفاوت معنيداري وجود ندارد ( ،)P<2/25اما در مرحله پسآزمون از نظر هر دو
متغير تفاوت معنيداري وجود دارد (.)P>2/229
پيش از تحليل دادهها با روش تحليل کوواريانس چندمتغيري ،پيشفرضهاي آن بررسي شد .نتايج
آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي هي يک از متغيرها در مراحل پيشآزمون و پسآزمون معنيدار
نبود ( ،)P<2/25لذا فرض نرمال بودن تاييد شد .نتايج آزمون  Mباکس معنيدار نبود (،)P<2/25
لذا فرض برابري ماتريسهاي کوواريانس تاييد شد .نتايج آزمون لوين معنيدار نبود ( ،)P<2/25لذا
فرض برابري واريانسها تاييد شد .عالوه بر آن فرض همگني شي رگرسيون براي هر سه متغير
تاييد شد (( .)P<2/25بنابراين براي تحليل دادهها ميتوان از روش تحليل کوواريانس چندمتغيري
استفاده کرد .نتايج آزمون المبداي ويلکز تحليل کوواريانس چندمتغيري براي تعيين اثربخشي درمان
مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز بر باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري در زنان خانهدار داراي
اختالل وسواس جبري در جدول  3گزارش شد.
جدول  -3نتايج آزمون المبداي ويلکز تحليل کوواريانس چندمتغيري براي تعيين اثربخشي درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي
ولز بر باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري درزنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري
توان آماري
ضري  Fمعنيداري مجذور اتا
مقدار
نوع آزمون
متغير مستقل
شيوه درماني

اثر پياليي

2/890

53/91

2/229

2/10

2/81

طب نتايج جدول  3درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز حداقل باع بهبود معنيدار يکي از
متغيرهاي باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري در زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري شده
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است ( .)P>2/229نتايج تحليل کوواريانس تکمتغيري در متن تحليل کوواريانس چندمتغيري براي
تعيين اثربخشي درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز بر هر يک از باورهاي فراشناختي و نشخوار
فکري در زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري در جدول  4گزارش شد.
جدول  -4نتايج تحليل کوواريانس تکمتغيري در متن تحليل کوواريانس چندمتغيري براي تعيين اثربخشي درمان مبتني بر
رويکرد فراشناختي ولز بر هر يک از باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري در زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري
ضري  Fمعنيداري مجذور توان
ميانگين
درجه
مجموع
منبع
متغيرهاي وابسته
آماري
اتا
مجذورات آزادي مجذورات
اثر
باورهاي فراشناختي

نشخوار فکري

گروه

4110/01

9

4110/01

خطا

0404/04

01

13/04

گروه

0085/18

9

0085/18

خطا

9391/52

01

52/05

2/229

52/30

54/81

طب نتايج جدول  4درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز باع

2/229

2/13

2/11

2/81

2/19

بهبود معنيدار هر دو متغير

باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري در زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري شده است که با
توجه به مجذور اتا ميتوان گفت که  13درصد تغييرات باورهاي فراشناختي و  11درصد تغييرات
نشخوار فکري ناشي از اثربخشي درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز ميباشد (.)P>2/229
بحث و نتيجهگيري
با توجه به شيوع اختالل وسواس و کاهش آن در زنان خانهدار به دليل نقش آنان بر سالمت
خانواده ،هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز بر باورهاي
فراشناختي و نشخوار فکري زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري بود.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز باع کاهش باورهاي
فراشناختي در زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري شد .اين نتايج با نتايج پژوهشهاي هافرت
و همکاران ( ،)0298اسبجورن و همکاران ( ،)0295المرضايي و همکاران ( ،)9311عبدلپور و
همکاران ( )9314و عظيمي و همکاران ( )9313همسو بود .براي مثال نتايج پژوهشاسبجورن و
همکاران ( )0298حاکي از اثربخشي درمان فراشناختي بر کاهش باورهاي فراشناختي بود .در
پژوهشي ديگر المرضايي و همکاران ( )9311گزارش کردند که درمان فراشناختي باع

بهبود
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باورهاي فراشناختي شد .در تبيين اين نتايج بر مبناي نظر المرضايي و همکاران ( )9311ميتوان
گفت کهدرمان فراشناختي از طري راهبردهايي چون تمرين ذهنآگاهي ،تمرين به تعوي انداختن
نشخوار فکري ،بررسي عقايد مثبت ،ادامه دادن به چالش با عقايد مثبت ،شناسايي عقايد منفي،
شناسايي باورهاي فراشناختي منفي و نحوه مقابله با آنها و برنامههاي درماني اختالل افسردگي که
شامل راهبردهاي مقابله فراشناختمحور از قبيل ارائه پاسخهاي شناختي مناس در برابر اضطراب،
افسردگي ،سرزنش خود ،تضاد شناختي ،افکار مزاحم ،خوداشتغالي و خيالپردازي براي نعديل موقعيت
استفاده ميشود ،موج

کاهش باورهاي فراشناختي منفي ميگردد .تبيين ديگر اينکه باورهاي

فرشناختي منفي با افسردگي رواني ارتباط قوي داشته و افراد داراي باورهاي فراشناختي منفي زياد به
احتمال بيشتري به افسردگي رواني مبتال ميشوند ،لذا اي روش با افزايش تسلط و توانمندي افراد
مبتال ميتواند در ارتقاي باورهاي فراشناختي مثبت موثر واقع شود .در اين روش به افراد در تنظيم
شناخت به روشهاي کارآمد و سالم آموزش داده ميشود .در طول آموزش اکتساب مهارتها،
درمانگر نقايص مربوط به تواناييهاي معطوف به هدف را مورد سنجش قرار داده و به مراجعان
مهارتهاي الزم را از طري آموزش و سرمشدهي يادميدهد .در اين مرحله درمانگر از مهارتهاي
کس شده مراجع حمايت و احتمال استفاده از اين مهارتها را افزايش ميدهد و با اين کار باورهاي
فراشناختي مثبت را در افراد تحت درمان باال ميبرد ،لذا درمان فراشناختي ميتواند باع

کاهش

باورهاي فراشناختي منفي گردد.
ديگر نتايج مطالعه حاضر نشان داد که درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز باع

کاهش

نشخوار فکري در زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري شد .اين نتايج با نتايج پژوهشهاي
ملچيور و همکاران ( ،)0291وندر هيدن و همکاران (،)0291چينيفروشان و همکاران (،)9311
محمدپور و همکاران ( )9315و حسنوندي و همکاران ()9310همسو بود .براي مثال نتايج
پژوهشملچيور و همکاران ( )0291حاکي از اثربخشي درمان فراشناختي بر کاهش نشانههاي وسواس
از جمله وسواس فکري شد .در پژوهشي ديگر محمدپور و همکاران ( )9315گزارش کردند که درمان
فراشناختي باع کاهش نشخوار فکري شد .در تبيين اين نتايج بر مبناي نظر حسنوندي و همکاران
( )9310ميتوان گفت که درمان فراشناختي از طري ايجاد بينش در بيماران زمينه را براي بدست
آوردن نتايج درماني بهتر فراهم ميکند .به عبارت ديگر ،هدف مدل درماني فراشناختي ،نشان دادن
فراشناختها و فرايندهاي تداومبخش دورهاي است .همچنين برخي اصول تغيير رفتاري ميتوانند
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نشخوار فکري را به چالش بکشانندو باع افزايش کنترل فراشناختي بر باورهاي فراشناختي شوند.
افزايش کنترل فراشناختي اين امکان را به بيماران ميدهد که رابطه جديدي با افکار خود برقرار
کرده ،فراشناختهايي که شيوه ناسازگارنه تفکر منفي تکرارشونده را فزوني ميبخشند را تغيير دهند.
در نتيجه درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز از طري فرايندهاي توضيح داده شده ميتوانند
باع کاهش نشخوار فکري در زنان خانهدار داراي اختالل وسواس جبري شوند.
مهمترين محدوديتهاي مطالعه حاضر شامل استفاده از روش نمونهگيري در دسترس ،حجم نمونه
اندک ،استفاده از ابزارهاي خودگزارشده براي جمعآوري دادهها و عدم پيگيري نتايج در بلندمدت
اشاره کرد .بنابراين توصيه ميگردد که پژوهشگران در آينده از روشهاي با دقت بيشتر از جمله
روشهاي تصادفي با حجم نمونه بيشتر استفاده نمايند .توصيه ديگر استفاده از مصاحبه به جاي
پرسشنامه و يا در کنار پرسشنامه براي جمعآوري دادههاي دقي تر ميباشد .همچنين با توجه به
اينکه يکي از اهداف اصلي روشهاي درماني پايداري نتايج ميباشد ،لذا پيشنهاد ميشود که در
پژوهشهاي آتي ،پايداري نتايج در بلندمدت يا در مراحل پيگيري مورد بررسي قرار گيرد .نتايج اين
پژوهش ميتواند براي خانوادهها و دانشگاهها درباره اثربخشي شيوه درماني بر بهبود باورهاي
فراشناختي و نشخوار فکري اشارات کاربردي داشته باشد .بنابراين به درمانگران و روانشناسان باليني
توصيه ميگردد که استفاده از روش درمان مبتني بر رويکرد فراشناختي ولز را در کنار ساير روشهاي
درماني براي بهبود باورهاي فراشناختي و نشخوار فکري در دستور کار خود قرار دهند.
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