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Abestract
Introduction: The neuroticism is persons tend to experience the negative emotions as anxiety,
depression and anger and considered as a risk factor for a wide spectrum from affective
disorders.
Aim: The purpose of this study wase to determine the effectiveness of mindfulness based stress
reduction on executive function, cognitive flexibility in women with neuroticism.
Method: The method this research was quasi –experimental with per –test and post –test follow
–up design whit control and experimental groups. The statistical population consisted of all
women with neuroticism in Esfahan city in spring 2017 that among they 30 women with this trait
selected with available sampling and were randomly devidfd in to an experimental and a control
group (15 each). All subject assessed in each group by stroop test (lezak, 2004), the tower of
London test ( Tehrani doost at all , 2003 (at pre and past test. for experimental group conducted
mindfulness based strees reduction sessions.
Results: According to the finding this research could use from mindfulness based stress
reduction on executive function and cognitive flexibility in women.
Conclusion: The result of analysis of covariance showed that at post test, the experimental group
showed a significant improvement in self efficacy and its sub-scales inclouding executive
function and cognitive flexibility (p <0/05).
Keywords: Mindfulness based stress reduction, executive function, cognitive flexibility,
neuroticism trait.
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اثربخشی مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری

مریم نجفی ،1مریم قربانی ،2صدیقه رضایی دهنوی

3

 .3کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 .2استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( .مؤلف مسئول).
 .3استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه :نوروز گرایی تمایل فرد به تجربه هیجانهای منفی مانند اضطراب ،افسردگی و خشم است و بهعنوان یک عامل خطرآفرین
برای طیف گستردهای از اختالالت عاطفی در نظر گرفته میشود.
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری
شناختی در زنان دارای خصیصهی نوروز گرایی در شهر اصفهان بود.
روش :روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود .جامعهی آماری شامل
کلیهی زنان دارای خصیصهی نوروز گرایی شهر اصفهان در بهار  3371بود که از بین آنان  33زن دارای این خصیصه بهصورت
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .آزمودنیها بهصورت تصادفی به گروههای آزمایش و کنترل ( )n1=n2=15گمارده شدند و
پرسشنامهی آیزنک در مورد آنها اجرا شد (هر گروه  31نفر).
آزمودنیها در هر گروه قبل و بعد از مداخله بهوسیلهی آزمونهای برج لندن و استروپ پیچیده مورد آزمون قرار گرفتند .هشت جلسه
مداخلهی ذهن آگاهی گروهی مبتنی بر کاهش استرس برای گروه آزمایش انجام شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد در مرحلهی پسآزمون گروه آزمایش بهبود معناداری در متغیرهای عملکردهای اجرایی و
انعطافپذیری شناختی را نشان دادند (.)P >3/31
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان از مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس برای افزایش عملکردهای
اجرایی و انعطافپذیری شناختی در زنان استفاده کرد.
کلیدواژهها :ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس – عملکردهای اجرایی -انعطافپذیری شناختی -خصیصهی نوروز گرایی
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امروزه اضطراب و تنیدگی روانی جزء جدانشدنی زندگی

حلقه احشایی-قشری (رابط درونی قشر مغز با مغز

بشر شده است و در تعیین سالمت و بیماری افراد اهمیت

احشایی یا ساختارهای مرتبط با دستگاه کناری) مرتبط

دارد (سادوک .)2337 ،3در بسیاری از مطالعات،

هست .نوروز گرایی با برانگیختگی مدار شبکهی لیمبیک

مضطرب بودن به عنوان صفتی جهت تبیین خلق افراد

در ارتباط است (فینیمور .)2337،1افراد نوروز گرای باال

موردبررسی قرار میگیرند؛ اما عالوه بر توصیف خلق،

معموالً مضطرب ،کمرو ،بدخلق و ناایمن بوده و

اضطراب بهعنوان یک خصیصه نیز اندازهگیری میشود.

واکنشپذیری باالتر و تحمل پایینی نسبت به حوادث

خصیصهها ،گرایشهایی برای نشان دادن الگوهای ثابت

استرسزای زندگی دارند (براک ،مونت ،جاج.)2333 ،1

افکار ،احساسات و اعمال هستند( .امیدواری و همکاران،

نوروز گرایی با تأثیرات گستردهای که روی خلق،

 .)3373اضطراب صفت ،نوعی صفت و برپایی شخصیتی

شناخت و فرایندهای عصبی -زیستی میگذارد بهعنوان

است و به تفاوتهای نسبتاً ثابت فردی در آمادگی برای

یک عامل خطرآفرین برای طیف گستردهای از اختالالت

مضطرب بودن مربوط است (فارکی .)2339،2یکی از

عاطفی در نظر گرفته میشود (فاکس ،کهیل و

ابعاد اساسی شخصیت که توسط آیزنک مطرح شد،

زایکو.)2333،9

نوروز گرایی هست که دارای یک بخش پیچیدهی

پوکیم ،موئلر و سگال ( )2333در پژوهشی نشان دادند

ژنتیکی است (شیفمن .)2333 ،آیزنک )2333( 3به

که نوروز گرایی و افسردگی دارای ارتباطی منحصربهفرد

تحقیقات متعددی اشاره کرد که شواهدی برای مبنای

با عملکردهای اجرایی در بزرگساالن هست.

ژنتیکی صفات نوروز گرایی مانند اضطراب ،هیستری و

کارکردهای اجرایی را فرایندهای شناختی قشر پیشانی

اختالالت وسواس فکری -عملی یافتهاند .نوروز گرایی به

میدانند که مسئول توانایی انعطافپذیری شناختی،

تمایل فرد به تجربه هیجانهای منفی مانند اضطراب،

آغازگری ،خود تولیدی ،بازداری پاسخ و نظم دادن

افسردگی و خشم برمیگردد (مک کرایی و جان ،

بهتوالی هاست (براون )2337 ،و شامل مهارتهایی

 .)3772افرادی که در نوروز گرایی نمره باال میگیرند،

ازجمله آغازگری ،تمرکز ،هشیاری ،تعدیل احساسات،

اغلب واکنش هیجانی مفرط نشان میدهند و بعد از

حافظه و تنظیم رفتار میشود (سالسدو .)2333 ،7این

برانگیختگی هیجانی ،بهسختی میتوانند به حالت طبیعی

کارکردها فرایندهای هدف مدار عصبشناختی هستند

برگردند( .شولتز و شولتز.)3373،

که وظیفهی اصلی آنها کنترل و هماهنگی رفتار است

بر اساس دیدگاه آیزنک تفاوت های فردی با فعالیت دو

(تازیکی ،علیزاده ،حکیمی راد ،فرخی و مقدس.)337 ،

محور عصبی یعنی حلقه قشری-شبکه ای (رابط قشر

کنشهای اجرایی به کنشهایی گفته میشود که وجه
.Finomore
.Barrick, Mount & Judge
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مقدمه

مغزی ،تاالموس و دستگاه شبکهای فعالساز صعودی) و

مریم قربانی و همکاران 21

هیجانهاست .این مهار گری ،معطوف به هدف و مستلزم

را به عنوان فرایند خود جهتدهی شناختی-رفتاری که

تالش و بهکارگیری نیروهای ذهنی است .برای انجام

افراد از آن برای حل مشکالت زندگی استفاده میکنند.

اعمال و رفتارهای هدفمند ،کنشهای اجرایی به دو طریق

انگ خو ،وانگ و کو ( )2333اعتقاد دارند که حل

به ما کمک میکند؛ اول ،استفاده از مهارتهای فکری

موفقیتآمیز مساله موجب افزایش توانایی افراد در حیطه

م عین برای انتخاب و رسیدن به اهداف یا حل مسئله که

مهارتهای تکنیکی ،اجتماعی ،شناختی ،مدیریتی،

این مهارتها شامل برنامهریزی ،33سازماندهی،33

تحقیقی و آموزشی میگردد .حل مساله و تصمیم گیری

حافظهی کاری 32و فراشناخت 33است این مهارت ها

به عنوان عناصر مهم کارکردهای اجرایی وابسته به

شامل بازداری پاسخ  ،3خود نظم جویی هیجانی ،31راه

عملکرد قشر پره فرونتال خلفی-جانبی چپ هستند و

اندازی تکلیف ،31انعطاف پذیری 39و پایداری  3برای

تمرینهای مؤثر بر لوب پیشانی درواقع نوعی تمرین برای

رسیدن به هدف است (نورانی جور جاده ،مشهدی ،طبیبی

کارکردهای اجرایی نیز هست (لزاک و همکاران.)2331،

و خیرخواه.)3371 ،

لزاک و همکاران ( )2339کنش اجرایی حل مساله و

مفهوم کارکردهایهای اجرایی بهعنوان یک سازهی

برنامهریزی را بهعنوان توانایی شناسایی و سازماندهی

نظری توانسته است بین ساختارهای مغزی (بهویژه نواحی

مراحل و عناصر موردنیاز برای انجام یک قصد یا رسیدن

پیشانی و پیش پیشانی) و کارکردهای روانشناختی از

به یک هدف تعریف میکنند.

قبیل حل مسئله ،تفکر انتزاعی و تغییر مجموعه ،حلقه

هرچند کارکردهای اجرایی با کارکرد قشر پیشانی

ارتباطی نیرومندی به وجود آورده و از این راه به درک

مترادف نیست ،اما سازههای کارکردهای اجرایی ،از

بهتر آسیبشناسی روانی کمک کند (رعیت معینی،

تحلیل پیامدهای آسیب به قشر پیشانی ناشی شد (زالزد،

حسنآبادی ،آقا محمدیان شعرباف.)3373 ،

کیو ومولر .)2331 ،23عملکرد اجرایی ساختاری شناختی

کارکرد اجرایی یکی از اجزای کلیدی تنظیم تفکر و

است که از آن برای توضیح رفتارهایی که وابسته به

فعالیت هست و تأکید روی پردازش شناختی دارد که با

عملکرد لوب های فرونتال هستند ،استفاده می شود

حل مسئله مرتبط است (رفیعی نیا ،زحمت بر ،رحیمیان

(صادقی.)33 3 ،

بوگر ،اسدی و حقیقی .)3372 ،حل مساله تحت عنوان

آسیب درکارکرهای اجرایی میتواند پیامدهای فراوان ای

فرایندهای رفتاری و شناختی پیچیده با هدف سازگاری با

در عملکرد اجتماعی ،هیجانی و شناختی فرد داشته باشد

چالشهای درونی و بیرونی تعریف میگردد (هاپنر ،هی،

(گیانکوال .)2339 ،23داوسن و گوار (  )233مهمترین این

37

این کارکردها را به شکل برنامهریزی ،سازماندهی،
10

.planning
. ordanization
.Working memory
13
. meta cognition
14
.Respanse inhibition
15
. self – regulation
16
. Task initiation
17
. Flexibility
18
.Goal – directed persis tence
11
12

انعطافپذیری ،حافظه فعال ،مدیریت زمان ،بازداری
پاسخ ،آغاز گری تکلیف و مقاومت مبتنی بر هدف
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مشترک همهی آنها مهار ارادی رفتارها ،افکار و

تای و لین )233 ،زوریال و همکاران (  )233حل مساله
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اسفند آباد.)3371 ،

کارکرد اجرایی بیشتر به مهارت شناختی اشاره دارد که

مطالعه در جمعیتهای بالینی نشان داده است که عملکرد

برای تطابق با موقعیتهای جدید و تنظیم انتظارات بر

یکپارچهی تاالمیک مغز در کارکردهای اجرایی مؤثر

اساس تغییرات و شرایط جدید محیطی ضروری است

است .بر اساس پژوهشهای جدید این بخش نسبت به

(شیری ،امامی و شیری .)3371،انعطافپذیری شناختی

هیپوکامپ در رابطه با کارکردهای اجرایی دارد (تاچ

یک عملکرد منحصربهفرد ،صفت بارز یا توانایی شناخت

اسچیر ،سید نبرگ و پالفیسر.)2333 ،22

کلی است که به فرد اجازه میدهد ایدههای چندگانه را

مولر 23و همکاران ( )2332در پژوهش خود نشان دادند

بپذیرد ،بهطور انعطافپذیر شناخت را تغییر دهد و هنگام

که تمرینات یوگا با بهبود گردش خون در غدد درونریز،

تغییرات محیطی الگوهای پاسخ عادی بدهد (جانکو،

عملکرد هورمونهای اصلی را که نقش اصلی در

ووتریچ .)2333،انعطاف پذیری شناختی توانایی افراد در

فیزیولوژی مشکالت خلقی ایفا میکنند ،افزایش میدهد.

تعدیل روند شناخت برای روبرو شدن با موقعیتهای

این نتایج باعث بهبود خلق و به دنبال آن بهبود عملکرد

جدید و غیرقابلپیشبینی هست (کانز .)2333،شواهدی

اجرایی میشود .این محققان بیان داشتند که بهبود خلق

وجود دارد که نشان میدهد انعطافپذیری با بهزیستی

در بهبود عملکرد اجرایی مؤثر است .همچنین

روانی و آسیبپذیری در طیف گستردهای از ناراحتی که

کارکردهای اجرایی شامل توانایی برنامهریزی است

شامل افسردگی ،اضطراب و ناراحتیهای روانی عمومی

(استراوس  2و همکاران.)2331 ،

میشود ،رابطه دارد (ماسودا و تالی.)2332،

برنامهریزی در جهان واقعی اغلب شامل مدلسازی و

کارکردهای شناختی مغز که در اختالالت گوناگون

استدالل در مورد مدتزمان عملکردهاست .برنامهریزی

دچار اشکال میشود میتواند با مراقبه ذهن آگاهی بهبود

شامل ایجاد راهکاری مناسب جهت شروع و پایان اعمال

یابد (بران ،ریان و کرسول2339 ،؛ کری و همکاران،21

است .اگرچه در تعدادی از موارد کاربردی مدتزمان

 .)2333ذهن آگاهی میتواند بهعنوان تمرکز ،گشودگی،

اعمال ممکن است نامعین باشد .برای مثال یکجهت یابی

حالت عدم قضاوت ،توجه و آگاهی مفهوم ساز میشود

ممکن است زمان بیشتر یا کمتری را به خود اختصاص

(بران و ریان2333 ،؛ کابات – زین377 ،21؛ سمی یر 29و

دهد و وابسته به شرایط بیرونی باشد (کیماتی و

همکاران .)2332 ،حوزه ی ذهن آگاهی از ریشهی

همکاران.)2331،

بودائی نشأت گرفته و به عنوان یک تکنیک مدیریت

پژوهشگران بر نقش حیاتی لوب فرونتال در مهارتهایی

استرس کودکان را افزایش میدهد (واترز ،براسکی ،رید

مانند حافظه کاری ،توجه ،حل مشکل ،استدالل کالمی،

و والن .)2331 ،2

برنامه ریزی ،مهار پاسخ ،شروع و پایش فعالیتها و
انعطافپذیری شناختی اذعان دارند (استپلتن.)2333،
25

22

.Tuchscher, Seidenberg & Pulsipher
.Mullur
24
.Steravos
23
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دستهبندی کردهاند (گلستانی فرد ،نیکوگفتار و شمس

انعطافپذیری شناختی بهمثابه یکی از زیرمجموعههای

مریم قربانی و همکاران 29

همکاران233 ،؛ شاپیرو ،کارلسون ،آستین و فریدمن،27

عنوان جلب توجه کامل فرد به تجربه لحظهبهلحظه

 )2331مؤلفههای دیگر نسبت به توجه مانند آگاهی ،قصد

کنونی( ،گرمر  )2331 ،3رابطهی بالقوه ذهن آگاهی با

و یا پذیرش را شامل میشود ،بیشتر تعاریف ذهن آگاهی

فرایندهای پردازشی غیر خودکار روشن میشود؛ بنابراین

شامل حفظ هشیاری ،آگاهی از حوادث بیرونی و

میتوان انتظار داشت اگر آموزش ذهن آگاهی توانایی

تجربیات درونی را شامل میشود (جان کاسکی و هولز،33

سرمایهگذاری توجه فرد بر لحظهی کنونی را بهبود
ببخشد ،براثر تمرین بتواند با افزایش انعطافپذیری

.)233
به نظر میرسد مکانیسم اصلی ذهن آگاهی خودکنترلی

شناختی ،پردازشهایی را دوباره تحت کنترل درآورد که

توجه باشد ،چرا که متمرکز کردن توجه روی یک

خودکار میشوند (پورمحمدی و باقری.)337 ،

محرک خنثی مثل تنفس ،یک محیط توجهی مناسب به

تحقیقات نشان میدهد که مراقبه ذهن آگاهی ،استرس و

وجود میآورد (سمپل 33و همکاران .)2331 ،این یافتهها

نوروز گرایی را کاهش و سالمت ذهنی و سالمت

نشان میدهد که توجه ذهن آگاهی از تنظیم توجه در دو

فیزیکی را افزایش میدهد بران ،ریان و کرسول)2339 ،

بعد زمان و وسعت در جمعیت بالینی و غیر بالینی در

نتایج پژوهش امیری ،ربیعی و دیناوی ( ،)2331در مورد

بزرگساالن متفاوت است (دان .)2333 ،32تحقیقات

تأثیر ذهن آگاهی در افزایش عملکردهای اجرایی و

نشان میدهد که وقتی مردم در حالت ذهن آگاهی

کاهش نشانگان افسردگی و نوروز گرایی در بیماران

هستند ،تعداد محرکهای جهان درونی و محیط بیرونی

مولتی پل اسکلروزیس ( )MSنشان دادکه به کار بردن

که به آن توجه میکنند افزایش مییابد .( .نزلک،33

آموزش ذهن آگاهی میتواند برای کاهش سطوح

 .)2331تمام تمرینهای موجود در ذهن آگاهی به نحوی

افسردگی و نوروز گرایی در بیماران دارای  MSکامالً

طراحیشدهاند که توجه به بدن را افزایش می دهند .در

مفید باشد.

پژوهشهایی که از ذهن آگاهی استفاده میکنند تأکید بر

مطالعهی چان 37و همکاران ( )2331نشان داد که آموزش

تعامل بین فرایندهای بدنی ،شناختی و هیجانی است

کنترل توجه ذهن آگاهانه با افزایش فعالیت آمیگدال در

(میچالیک  ،3برگ 31و هایدیزیچ .)2332 ،31نتایج

لوب فرونتال (پیش پیشانی) در افراد نوروزگرا در ارتباط

پژوهش زیدان 39و همکاران ( )2333نشان داد که

است.

آموزش ذهن آگاهی به طور مختصر ،پردازش دیداری-

با توجه به ارتباط عوامل مرتبط ذکرشده که متأثر از

فضایی ،عملکرد حافظه و کارکردهای اجرایی را افزایش

درمان ذهن آگاهی میباشند و با در نظر گرفتن عملکرد
افراد دارای نوروز گرایی در این عوامل و فرایندها،

29

.Shapiro,Karelson, Astean & Fridman
.Jankowski & Holls
. Sample
32
.Down
33
. Nezlek
34
. Michalak
35
. Burg
36
. Heidenreich
37
.Zeidan
30
31

بررسی این عوامل منطقی به نظر میرسند .لذا این پژوهش
در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا مداخلهی
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اگر چه مفهوم اصلی ذهن آگاهی (برای مثال بیشاب و

میدهد .لذا با در نظر گرفتن تعریف ذهن آگاهی به

 2اثربخشی مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری شناختی در زنان دارای خصیصهی نوروز گرایی در شهر
اصفهان

ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس ،بر عملکردهای
اجرایی و انعطافپذیری شناختی افراد خصیصهی نوروز

ابزار

گرایی تأثیرگذار است؟

در این پژوهش جهت جمعآوری اطالعات و اندازهگیری

روش

پرسشنامه شخصیت آیزنک :نسخه تجدید نظر شده ی

روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و کار آزمایی بالینی

پرسشنامه ی شخصیتی آیزنک ( :)EPQ-Rاین پرسشنامه

است که با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل

ابتدا به وسیله ی آیزنک و آیزنک طراحی شد .نسخه

انجام شد .جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی زنان

اولیه این پرسشنامه دارای  73ماده می باشدکه به صورت

دارای خصیصهی نوروز گرایی در بهار  3371در اصفهان

بلی/خیر پاسخ داده میشود .این نسخه دارای چهار مقیاس

بود .نمونهها بر اساس نمونهگیری هدفمند ،جمعآوری و

برون گردی (با  23ماده) هست .این پرسشنامه سپس

با توجه به مالکهای ورود انتخاب و بهصورت تصادفی

بهوسیلهی آیزنک ،آیزنک و بارت ( )EPQ-Rمورد

به گروههای آزمایش و کنترل گمارده شدند = (n1= n2

تجدید نظر قرار گرفت.

).15

 EPQ-Rدارای  333ماده با پاسخ یلی/خیر است که 23

الزم به ذکر است که چون در این مداخله به ارائه برنامه

ماده آن مربوط به مقیاس  2 ،Eماده ی آن مربوط به

درمانی آموزشی پرداخته شد ،حجم نمونه بر اساس

مقیاس  Nو  23مادهی آن مربوط به مقیاس  Pو 23

پیشینیه مطالعاتی 31 ،نفر در نظر گرفته شد (گال ،بورگ

مادهی آن مربوط به مقیاس Lاست .آیزنک ،آیزنک و

 .)33در این پژوهش مالکهای ورود عبارت

بارت ( ،)37 1اعتبار و همسانی درونی (ضریب آلفای

بودند از :جنسیت مؤنث ،خصیصهی اضطراب برابر یا

کرونباخ) مقیاس های  L،N،Eرا به ترتیب در مردان

باالتر از (22بر طبق کلید پرسشنامه آیزنک) ،حیطهی سنی

،3/73

 3/ 2 ،3/و در زنان  3/97 ،3/3 1 ،3/ 1به

 31-13سال ،حداقل سطح تحصیالت حداقل دیپلم،

دست آوردند .در ایران ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس

باردار نبودن به علت انجام تمرینهای تنفسی و انقباضی،

های  L،P،N،Eبه ترتیب  3/9 ،3/ 2 ،3/ 1و  3/91به

عدم دارا بودن اختالل حاد روانپزشکی (به گزارش خود

دست آمد (حسنی.)233 ،

فرد) ،دریافت نکردن همزمان رواندرمانی یا یک برنامه

آزمون برج لندن :این آزمون ابتدا به وسیله ی شالیس

دیگر ،عدم دریافت داروهای روانگردان ،داشتن تمایل و

در سال  37 2طراحی شد تا تواناییهای برنامهریزی 2را

رضایت جهت شرکت در جلسات درمانی باهدف

در  3بیمار با صدمهی لوب فرونتال بسنجید .آزمون از

پژوهشی و همینطور مالکهای خروج از پژوهش شامل

سه میله که روی یک پایه سطح ثابت شده است و سه

عدم عالقهمندی افراد به ادامه شرکت در جلسات درمانی

مهره با اندازه های مختلف تشکیلشده است .آزمودنی

و غیبت بیش از یک جلسه از هشت جلسه درمانی بود.

باید با حرکت دادن مهرهها روی میلهها ،موقعیت آغازین

وگال، 3

.Gall, Borg & Gall

40
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متغیرها از ابزارهای زیر استفادهشده است:

مریم قربانی و همکاران 27

مهرهها از موقعیت  Aبه موقعیت  Cانتقال داد .برای

ثانیه .پایایی آزمون استروپ ،بر اساس پژوهش اتلو و

نمرهگذاری آزمون ،تعداد حرکاتی که آزمودنی برای

گراف ) 3771؛ به نقل ازکریمی و همکاران) به روش باز

حل مسئله در نظر گرفته (امتیاز) ،تعداد خطاهایی که

آزمایی برای هر سه کوشش به ترتیب معادل ،3/ 3 ،3/33

آزمودنی در انجام مرتکب شده و مدتزمانی که صرف

 3/73بود .قدیری ،جزایری ،عشایری و قاضی طباطبایی

حل مسئله گردیده است ،محاسبه میشود.

پایایی باز آزمایی هر سه کوشش این آزمون را به ترتیب

مطالعات تصویربرداری مغزی با استفاده از شیوههای

 3/3،79/ 3 ،3/1گزارش کردند.

 PET ،MRI ،FMRIحاکی از آن است که آزمون
برج لندن به آسیبهای لوب فرونتال حساس هست .در
اکثر پژوهشهایی که با استفاده از آزمون برج لندن
توانایی برنامهریزی را در افراد مبتال به ADHD

3

موردسنجش قرار دادهاند به تفاوتهای معناداری بین
عملکرد آنها در مقایسه با افراد عادی دست پیداکردهاند.
آزمون استروپ پیچیده :در آزمون استروپ به معاینه
شونده سه کارت ارائه میگردد .در اولین کارت نقاط
متعددی به رنگ های سبز -قرمز -آبی و زرد گذاشته
شده و از معاینه شونده خواسته میشود تا رنگها را نام
ببرد .در کارت دوم کلمات متعددی به رنگهای سبز،
آبی ،زرد و قرمز چاپشده و آزمودنی باید رنگهای
کلماتها را بدون توجه به خود کلمه نام ببرد .در کارت
سوم ،کلمات سبز ،قرمز ،آبی و زرد با رنگ هایی غیر از
خود کلمه چاپ شده و آزمودنی باید نام رنگ ها را

روش
در این مطالعه روش گردآوری اطالعات بهصورت
میدانی بوده ،به این صورت که در این پژوهش از جامعه
آماری کلیهی زنان دارای خصیصهی نوروز گرایی شهر
اصفهان در بهار سال  33 ،3371نفربر اساس نمونهگیری
در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل گمارده شدند .به هر دو گروه پرسشنامه
شخصیت آیزنک و آزمونهای حل مسئلهی برج لندن و
استروپ پیچیده داده شد .گروه آزمایش ،مداخلهی ذهن
آگاهی مبتنی بر کاهش استرس را بهصورت گروهی ،در
هشت جلسه  73دقیقهای به مدت یک ماه دریافت کردند
و در پایان جلسات درمانی با باز آزمایی مجدد از هر دو
گروه تأثیر مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس
بررسی شد.

بدون توجه به مفهوم کلمات بیان کند .خطا و زمان الزم
برای خواندن هر یک از کارتها ثبت میشود .ضریب
پایایی باز آزمایی این آزمون برای دو هفته %93
گزارششده است.
شاخصهای موردسنجش در این آزمون عبارتاند از:
(دقت) تعداد پاسخهای صحیح (و سرعت) میانگین زمان
.Attention deficit hyperactivity

43
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را به موقعیت هدف تبدیل کند .با هفت حرکت میتوان

واکنش پاسخهای صحیح در برابر محرک برحسب هزارم

 33اثربخشی مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری شناختی در زنان دارای خصیصهی نوروز گرایی در شهر
اصفهان
جدول  :1- 1طرح جلسات مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس
جلسه اول

آشنایی و ایجاد ارتباط با اعضای گروه ،تعیین قواعد حاکم بر جلسات درمانی ،بررسی انتظارات افراد نمونه از
درمان ،بحث در مورد تأثیر درمان و ارزیابی آن ،انجام پیشآزمون
تکلیف :تمرین خوردن سیب و کشمش

جلسه سوم

مرور تجارب جلسات قبل
تکلیف :تمرین تنفس سهدقیقهای ،مراقبه نشسته

جلسه چهارم

مرور تکلیف
تکلیف ،تمرین تنفس کوهستان ،تمرین نوشتن قضاوتهای منفی در مورد دیگران در یک هفته اخیر

جلسه پنجم

مرور تجارب جلسه قبل
تکلیف :تمرین وارسی بدن ،تمرین نگاه کردن به شمع ،انجام تمرینات یوگا ( 1مورد)

جلسه ششم

مرور تجارب جلسات قبل -
تکلیف :تکمیل تقویم رویدادهای خوشایند بهصورت روزانه ،مراقبه دریاچه ،ادامهی تمرینات یوگا

جلسه هفتم

مرور تجارب جلسات قبل -
تکلیف :تکمیل تقویم رویدادهای ناخوشایند و ادامهی تمرینات یوگا

جلسه هشتم

مرور تجارب جلسات قبل  -مرور تکلیف
جمعبندی درمان  -انجام تست پسآزمون

یافتهها
میانگین سن شرکتکنندگان در گروه آزمایش  21/33و

جدول  2یافتههای توصیفی دو گروه در متغیرهای مورد

انحراف استاندارد  7/22و در گروه کنترل میانگین سن

آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون گزارششده است.

برابر با  31/93و انحراف استاندارد  /19هست .در
جدول  2- 1میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون مؤلفههای عملکردهای اجرایی برحسب عضویت گروهی
متغیر

مؤلفه

گروه

کارکرد اجرایی

زمان کل

آزمایش

انعطافپذیری شاختی

نمره تداخل

پیشآزمون
میانگین

انحراف

پسآزمون
میانگین

استاندارد

انحراف
استاندارد

1 2/ 9

239/ 3

211/13

98/22

3/23

399/12

33/33

159/23

آزمایش

29/23

3/33

33/ 3

1/11

کنترل

2 /33

2/ 2

2 /29

3/53

آزمایش

/13

3/11

3/93

1/33

کنترل

5/23

5/55

5/53

3/85

کنترل
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جلسه دوم

بررسی ذهن و نظریههای مرتبط با آن – معرفی ذهن آگاهی  -نوع درمان مرتبط با آن و تأثیراتش کاربرد ذهن آگاهی
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پیشفرضهای تساوی واریانس ،نرمالیتی و تساوی

نتایج تحلیل کوواریانس تعداد پاسخهای درست در

کوواریانس ها سنجیده شد و پس از اطمینان از برقراری

مرحله پسآزمون پس از کنترل پیشآزمون در جدول -3

پیشفرضها ،دادهها به روش تحلیل واریانس بررسی شد.

 3ارائهشده است.

متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنا داری

میزان

توان آماری

تأثیر

زمان کل

231 31/ 1

3

231 31/ 1

3 /31

3/333

3/3

3/85

تعداد پاسخ درست

339/3

3

339/3

3 /3

3/333

3/ 2

3/89

نمره تداخل

15/53

1

15/53

1/95

3/32

3/22

3/21

همانطوری که در جدول  3-3نشان دادهشده است ،پس

بنابراین ،این فرضیه که مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی

از حذف تأثیر متغیرهای همگام (سن ،تحصیالت و

برکاهش استرس ،بر انعطافپذیری شناختی (نمره تداخل

پیشآزمون) بر روی متغیر وابسته ،مشاهده میشود که بین

و زمان تداخل) در افراد دارای خصیصهی نوروز گرایی

میانگینهای تعدیلشده تعداد پاسخهای درست

تأثیر دارد ،برای مؤلفه نمره تداخل مورد تائید قرار

شرکتکنندگان برحسب عضویت گروهی (گروه

میگیرد اما برای مؤلفه زمان تداخل مورد تائید قرار

آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پسآزمون تفاوت

نمیگیرد.

معناداری وجود دارد ( .)P<3031بنابراین این فرضیه که
مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس ،بر

بحث و نتیجهگیری

عملکرد اجرایی و انعطافپذیری شناختی (زمان تأخیر،

نتایج پژوهش نشان داد که مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی

زمان آزمایش ،زمان کلی و نتیجه کلی) در افراد دارای

بر کاهش استرس ،بر عملکردهای اجرایی گروه آزمایش

خصیصهی نوروز گرایی تأثیر دارد ،مورد تائید قرار

نسبت به گروه کنترل در مرحلهی پسآزمون تأثیر دارد.

میگیرد.

نتایج حاصل با نتایج بهدستآمده از مطالعهی کیانی و

همانطوری که در جدول  3-3برای متغیر انعطافپذیری

هادیان فرد ( ،)3371قادری نجفآبادی و همکاران

شناختی نشان دادهشده است ،پس از حذف تأثیر

( ،)3371کاظمی و همکاران (  ،)337زیلوسکا و

متغیرهای همگام (سن ،تحصیالت و پیشآزمون) بر روی

همکاران ( ،)2339زیدان و همکاران ( ،)2333پوکیم و

متغیر وابسته ،مشاهده میشود که بین میانگینهای

همکاران ( ،)2333هاریسون ،مانوچا و روبیا (  )233و

تعدیلشده مؤلفه نمره تداخل برحسب عضویت گروهی

جنسن وکنی (  )233همسو هست.

(گروه آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پسآزمون

کارکردهای اجرایی بهعنوان یک فرایند پیچیده که در

تفاوت معناداری وجود دارد ( ،)P<3031اما این تفاوت

آن فرد تحت اجرای یک سلسله رفتارهای حل مسئله از

برای مؤلفه زمان تداخل معنادار نمیباشد (.)P>3031

ابتدا تا انتها قرار میگیرد ،تعریف میشود (گروماس-
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جدول  :3- 1نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر مؤلفههای عملکرد اجرایی و انعطافپذیری شناختی

 32اثربخشی مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری شناختی در زنان دارای خصیصهی نوروز گرایی در شهر
اصفهان

سازهی نظری توانسته است بین ساختارهای مغزی (بهویژه

به مراقبت از استقالل فردی و روابط اجتماعی کارآمد

نواحی پیشانی و پیش پیشانی) و کارکردهای روانشناختی

پرداخته و شناخت ،تفکر و رفتار هدفمند را تنظیم و

از قبیل حل مسأله ،تفکر انتزاعی و تغییر مجموعه ،حلقه

کنترل کنند و به شناسایی و استفاده از راهکارهای انطباقی

ارتباطی نیرومندی به وجود آورده و از این راه به درک

مؤثر برای رویارویی با مسائل زندگی روزمره و سپس به

بهتر آسیبشناسی روانی کمک کند (رمیالرد.)2331،

حل مسائل بپردازند؛ بنابراین از پیامدهای قابلتوجه این

بهطورکلی کنشهای اجرایی درواقع بهمثابه واسطه بین

نوع مداخله ،افزایش عملکردهای اجرایی با چهار قلمرو

مدارهای پیچیده عصبی هستند که ارتباط بین مناطق مجزا

کلی (ادراک ،هیجان ،شناخت و عمل) هست (مک

در قطعه پیشانی را با سایر مناطق قشری و زیر قشری است

کلوسکی و همکاران .)2337،میتوان گفت که این

که در نتیجه آسیب به مدارهای فرونتال -استریاتال یا

مداخله در پی آن است که با افزایش تمرکز و دقت،

اختالل در سوختوساز این مدارها به کارکرد اجرایی

عملکردهای اجرایی افراد را افزایش داده و بازدهی افراد

فرد صدمه میزند (کاپالن .)233 ،این کارکردها به طور

در حل مسائل تصمیمگیری در امور روزمره را تسهیل

مرسوم معادل لوب های فرونتال در نظر گرفته میشوند

کند.

(استاز و الکساندر.)2333 ،

نتایج این پژوهش نشان داد که در مرحلهی پسآزمون

حل مساله یکی دیگر از کارکردهای عالی ذهن است و

عملکردهای اجرایی در افراد دارای خصیصهی نوروز

شامل مجموعه پیچیدهای از مؤلفههای شناختی ،رفتاری و

گرایی افزایش پیدا کرد .کارکردهایی همچون

نگرشی است .حل مساله عبارت است از فرایند شناختی-

سازماندهی ،تصمیمگیری ،حافظهی کاری ،حفظ و

رفتاری خود -هدایتی است که از طریق آن فرد تالش

تبدیل کنترل حرکتی ،احساس و ادراک زمان ،پیشبینی

میکند تا راههای انطباقی و مؤثر را برای مسائل خاصی

آینده ،بازسازی زبان درونی و حل مسئله را میتوان از

که در زندگی روزمره با آنها مواجهه میشوند ،شناسایی

جمله مهمترین کارکردهای اجرایی دانست که در

یا کشف کند (شکوهی یکتا ،اکبری زردخانه ،پرند،

زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنشهای هوشی به

محمودی و مشروطی.)337 ،

انسان کمک میکند این کارکرد عالی شناختی و

در مداخلهی ذهن آگاهی هدف از تأکید بر فرایندهای

فراشناختی خودتنظیم شونده میباشند که مجموعهای از

عالی روانشناختی این است که چگونه افراد به مهار

تواناییهای عالی مانند بازداری پاسخ ،گوش به زنگی،

ارادی رفتار ،افکار و هیجان بپردازند .این مهار گری

کنترل تکانشی و تغییر موقعیت را در برمیگیرد (االهو و

مستلزم استفاده از نیروهای ذهنی است .در این درمان افراد

اُزمون.)2331 ،

یاد میگیرند بر توجه مداوم تمرکز کنند و به افراد کمک

در حقیقت تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس

میکند تا تصمیم بگیرند به چه نوع اهداف یا فعالیتهایی

که به تنظیم تنفس میپردازد شامل سه مؤلفه است:

توجه کرده و رفتارهای مطابق با آن را سازماندهی و

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره 22- 39 ،3379 ،3

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 4:08 +0330 on Saturday November 17th 2018

مارنات .)2333،مفهوم کارکردهای اجرایی بهعنوان یک

برنامهریزی کنند .با بهکارگیری این درمان افراد میتوانند
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بهعنوان یک مداخلهی ذهن -بدن.

برنامهریزی گردد.

تأکید این درمان بر آرامسازی است و تمرینات آن

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که مداخلهی ذهن

بهصورت ایستا و پویا انجام میشود که متمایز از

آگاهی مبتنی بر کاهش استرس ،باعث بهبود

تمرینهای معمولی هست .ذهن آگاهی بهطور منظم باعث

انعطافپذیری شناختی گروه آزمایش برای مؤلفهی

انقباض و استراحت پیوسته عضالت در انجام حرکات،

نمرهی تداخل گردید ،همانگونه که ذکر شد،

تغییر الگوی تنفسی ،پرورش توجه و هوشیاری ذهنی،

انعطافپذیری شناختی توانایی افراد در تعدیل روند

تقویت عضله قلب ،بهبود گردش خون ،آرامسازی تنش

شناخت برای روبرو شدن با موقعیتهای جدید و غیرقابل

عضالت و رهایی ذهن از استرس و هیجانات منفی در

پیشبینی است (کانز .)2333،وقتی فرد انعطافپذیری

طول تمرین میشود (وارما و راجو )2332 ،و در نتیجه

شناختی نداشته باشد بهطور غیرفعال با شرایط محیط

منجر به بهبود رفتار انطباقی در برابر شرایط محیطی شود.

مواجه میشود ومعموال به خطا میرود (رستمی ،جهانگیر

به این دلیل که کارکردهای اجرایی به نوعی به فرایند

لو ،سهرابی ،احمدیان .)3371،در این پژوهش جهت

ذهن و توانایی کنترل جسم ،شناخت و هیجان برای

سنجش انعطافپذیری شناختی از آزمون استروپ استفاده

هدایت رفتار اشاره دارد (کوریت وهمکاران.)2337،

شد .این تکلیف مستلزم تغییر ذهنی از یک تکلیف به

کنترل ذهن با تمرین های بودن در زمان حال و کنترل

تکلیف دیگراست (هاتکینسون.)233 ،

جسم (تمرین اسکن بدن) میتواند بهبود عملکرد اجرایی

در طی تکلیف استروپ از شرکتکنندگان خواسته

به طور کلی کمک کند.

میشود بهجای معنای کلمات ،به رنگی توجه کنند که

بهبود عملکرد قشر پیشانی می تواند منجربه بهبود

کلمات با آن نوشتهشدهاند .وقتی از شرکتکنندگان

کنشهای اجرایی شود .در افراد مضطرب بخصوص

خواسته میشود رنگ یک کلمه «رنگ ناهمخوان» را

بهبود تنفس نقش قابلتوجهی در کاهش اضطراب دارد

شناسایی کنند ،واکنشهای آنها به طور معناداری آرام

که هم منجر به بهبود کنشهای شناختی و هم منجر به

تر و دارای دقت کمتری نسبت به زمانی است که به

بهبود خلق میشود .تمرین تنفس به آزادسازی ذهن از

کلمات «رنگ همخوان» واکنش نشان می دهند .برای

پریشانی ذهنی ،نگرانی و خستگی کمک میکند .مطابق با

اینکه وقتی شرکتکنندگان با کلمات ناهمخوان مواجه

نظر مولر و همکاران ( )2332میتوان گفت تمرینهای

میشوند پاسخ درست بدهند ،فعالسازی خودکار معنای

آرامسازی با بهبود گردش در غدهی درونریز ،عملکرد

کلمه باید نادیده گرفته شود و ازآنجا که در خوانندگان

هورمونهای اصلی را که نقش اصلی در فیزیولوژی

ماهر خواندن خودکار است ،هنگام تالش برای پردازش

مشکالت خلقی ایفا میکنند را بهبود بخشید ه و بهطور

کلمات «رنگ ناهمخوان» افزایش زمانهای واکنش و

غیرمستقیم از طریق بهبود خلق بر عملکرد اجرایی تأثیر

خطا در فعالیت آنها مشاهده شود .اثر استروپ دشواری

میگذارد .بهبود خلق و به دنبال آن کنشهای اجرایی
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گسترش آرامش ،تمرین برای کنترل تنفس و مراقبه

همچنین میتواند باعث بهبود عملکردهای حل مساله و

 3اثربخشی مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری شناختی در زنان دارای خصیصهی نوروز گرایی در شهر
اصفهان

را اثبات میکند (استروپ.)3731 ،

بعد از مطالعه موردبررسی مجدد قرار نگرفتند .بنابراین این

توضیح دیگر اینکه برون داد یک پاسخ وقتی پدید

پژوهش فاقد دورهی پیگیری هست ،روبرو بود؛ بنابراین

میآید که مسیرهای ذهنی تولید پاسخ به اندازه ی کافی

پیشنهاد میشود درمان مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر

فعال شده باشند .در آزمون استروپ ،واژه ی رنگی

کاهش استرس در پژوهشهای آتی در ترکیب با سایر

مسیری را در قشر مخ برای نام بودن آن واژه فعال میکند،

روشهای درمانی اضطراب مورداستفاده قرار گیرد.

اما مسیر قبلی با مسیر بعدی تداخل میکند .در چنین

همچنین این پژوهش در سایر اختالالت و در ارتباط با هر

موقعیتی زمان بیشتری الزم است تا به اندازه ی کافی فعال

دو جنس انجام گیرد .پیشنهاد میشود جهت ارزیابی تأثیر

سازی قوت گیرد و پاسخی مبنی بر نام بردن رنگ و نه

طوالنیتر زمان برماندگاری درمان ،پژوهشی با مدت

خواندن واژه تولید کند (استرنبرگ)33 9 ،؛ بنابراین

زمان پیگیری طوالنی تر اجرا شود.

افزایش عملکرد (کاهش خطا و زمان واکنش) دراین
تکلیف نیازمند سرمایهگذاری مجدد توجه (غیر
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مالینوسکی.)2337 ،
تحقیقات بیان میکند کارکردهای اجرایی نقش مهمی در
کنترل انعطاف پذیری شناختی درهیجان و عمل دارد و
برای زندگی روزمره بسیار حیاتی است (گلستانی فرد،
نیکوگفتار ،شمس اسفند آباد)3371،؛ بنابراین مداخله ی
ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس می تواند با بهبود
کارکردهای اجرایی باعث بهبود انعطافپذیری شناختی
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