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Introduction
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is one of the most common,
debilitating, and most severe disorders. In the fifth edition of the Diagnostic
and Statistical Manual of Psychiatric Disorders (DSM5), this disorder is
separated from other anxiety disorders and is one of several disorders that its
prominent features is obsessive-compulsive recurring behaviors. Unified
transdiagnostic treatment is one of the new therapies that the effect of it on
many psychological variables has been established. The purpose of the
current study was to examine the effectiveness of unified transdiagnostic
treatment on anxiety sensitivity, distress tolerance and obsessive-compulsive
symptoms in individuals with obsessive-compulsive disorder.

Method
The research method was experimental (with pretest, posttest with control
group). In this research, 30 patients with obsessive-compulsive disorder from
Sanandaj city were randomly assigned to experimental (6 males and 9
female) and control (6 males and 9 female) groups. Anxiety Sensitivity Scale
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(Reiss, 1986), the Distress Tolerance Questionnaire (Simons & Gaher, 2005)
and The Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale (Goodman, 1986) were
used for collecting the data. Unified transdiagnostic treatment was
administered to experimental group, in 12 one-hour sessions once a week.

Results
The MANOVA showed there is difference between groups (p < 0.001,
F = 4.634). The results indicated that the unified transdiagnostic treatment is
effective in decreasing anxiety sensitivity and obsessive-compulsive
symptoms and increasing the distress tolerance. According to the results,
transdiagnostic treatment increased the distress tolerance and decreased
anxiety sensitivity and obsessive-compulsive symptoms in individuals with
obsessive-compulsive disorder.

Discussion
Based on the findings of the present research, transdiagnostic treatment
was suggested for improving the distress tolerance and anxiety sensitivity
and obsessive-compulsive symptoms in individuals with obsessivecompulsive disorder.

Keywords: Anxiety sensitivity, distress tolerance, obsessive-compulsive
disorder, obsessive-compulsive symptoms, unified transdiagnostic.
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چکیده
درمان فراتشخيصی يکپارچه از جمله درمانهای جديد روانشناسی است که اثر آن بر بسياری از
متغيرهای روانشناسی تاييد شده است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخيصی
يکپارچه بر حساسيت اضطرابی ،تحمل پريشانی و عالئم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختالل
وسواسی-اجباری بود .روش تحقيق اين پژوهش از نوع آزمايشی با طرح پيش آزمون -پس آزمون با
گروه کنترل بود .در اين پژوهش 05،نفر از بيماران دارای اختالل وسواسی-اجباری شهر سنندج به
صورت تصادفی در گروه آزمايشی ( 9زن و  0مرد) و کنترل ( 9زن و  0مرد) جايگزين شدند .جلسات
درمان هفتهای يک جلسه به مدت  05دقيقه طی  92هفته متوالی برگزار شد .برای جمعآوری دادهها در
پيشآزمون پسآزمون از پرسشنامههای مقياس حساسيت اضطرابی (ريس ،)9980 ،پرسشنامه تحمل
 دانشجوی دکترای روانشناسی بالينی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ايران.
 مرکز تحقيقات علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل
فرهنگ ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
 گروه روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران.
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پريشانی (سيمونز و گاهر )2550 ،و پرسشنامه وسواس ييل براون (گودمن )9980 ،استفاده شد .دادهها
با استفاده از تحليل کواريانس چند متغيری ) (MANOVAتجزيه و تحليل شدند .نتايج MANOVA
نشان داد که بين دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد ( p<5/559و  .)F =0/000يافتهها نشان داد که
درمان فراتشخيص بر کاهش حساسيت اضطرابی و عالئم وسواسی اجباری و افزايش تحمل پريشانی
در افراد دارای اختالل وسواسی-اجباری موثر است .بر اساس يافتهها درمان فراتشخيصی يکپارچه
باعث کاهش حساسيت اضطرابی و عالئم وسواسی-اجباری و افزايش تحمل پريشانی در افراد دارای
اختالل وسواسی-اجباری استفاده شد.

کلید واژگان :اختالل وسواسی-اجباری ،تحمل پريشانی ،درمان فراتشخيصی يکپارچه ،حساسيت
اضطرابی ،عالئم وسواسی-اجباری.

مقدمه
اختالل وسواسی-اجباری 9اختالل مزمن و ناتوان کنندهای است که نرخ شيوع آن تقريباً 2
تا  0درصد در کل جامعه میباشد که عالئم آن شامل افکار مزاحم ناخواسته و رفتارهای
اجباری میباشد که منجر به ناتوانی در حفظ عملکرد اجتماعی و شغلی میشود (

cited in

 .)Brunelin, Mondino, Bation, Palm, Saoud & Poulet, 2018اين اختالل يک اختالل
ناهمگن با حضور نشانههای متنوع است .تحقيقات وسيعی که ناهمگونی اختالل وسواسی–
اجباری را میسنجند ،به طور وسيعی بر باورهای ناسازگار خاصی تمرکز میکنند ،اما عوامل
زياد ديگری (از قبيل ارزيابی هيجانی) نيز در پيشرفت ،ثبات ،شدت و پيشبينی اختالل
وسواسی– اجباری سهم دارد ( .)Smith & Wetterneck, 2012در تالش برای درک عوامل
موثر بر  ، OCDتحقيقات نقش هيجان و تجربههای درونی را مهم میدانند (

& Robinson

 .)Freeston, 2014حساسيت اضطرابی 2يکی از سازههايی است که با  OCDارتباط دارد
( Timpano, 2009; Keough, Riccardi, Timpano, Mitchell & Schmidt, 2010; Robinson

 .)& Freeston, 2014; Deacon & Abramowitz, 2006حساسيت اضطرابی را به عنوان ترس
از احساس های مرتبط با اضطراب تعريف میکنند که از باور به اينکه اين احساسات ،تهديد
اجتماعی ،جسمانی يا روانشناختی برای فرد دارد ،ناشی میشود .پژوهشها حاکی از آن است
که حساسيت اضطرابی عامل خطری برای رشد اختالالت اضطرابی به حساب میآيد .برخالف
1- obsessive–compulsive disorder
2- Anxiety sensitivity
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باور اوليه برخاسته از مطالعات طولی که اين سازه شناختی را فقط در آسيبپذيری اختالل
پانيک دخيل میدانست ،مطالعات همبستگی نشان میدهد که اين عامل با ساير اختالالت
اضطرابی نيز رابطه دارد ( Cisler (2007) .)Rabian, 1993به تازگی نشان داد که حساسيت
اضطرابی ترس از آلودگی را در افراد مبتال به  ،OCDپيشبينی میکند .متغير ديگری که همسو
با حساسيت اضطرابی پژوهشها نقش آن را در  OCDنشان دادهاند ،تحمل پريشانی 9است
(

;Laposa, Mancuso, Abraham & Loli-Dano, 2015; Robinson & Freeston, 2014

 .)Keough et al., 2010; McCubbin & Sampson, 2006افراد دارای تحمل پريشانی پايين،
هيجان را غيرقابل تحمل میدانند و نمیتوانند به آشفتگی و پريشانیشان رسيدگی نمايند ،اين
افراد وجود هيجان را نمیپذيرند و از وجود آن احساس شرم و آشفتگی میکنند زيرا توانايی
مقابلهای خود با هيجانها را دست کم میگيرند .الزم به ذکر است که اگر اين افراد قادر به
تسکين اين هيجانها نباشند ،تمام توجهشان جلب اين هيجان آشفته کننده میگردد و
عملکردشان به طور قابل مالحظهای کاهش میيابد ( .)Simons & Gaher, 2004شواهدی
وجود دارد که بيان میکند تحمل پريشانی به عنوان يک عامل آسيب زا برای اختالل وسواسی-
اجباری است .محققان پی بردهاند که ترس از هيجانهای منفی به شدت با عالئم  OCDمرتبط
است (.)McCubbin & Sampson, 2006
درمانهای رايج در  OCDشامل ترکيبی از دارو درمانی و مداخالت روانشناختی از جمله
درمان شناختی رفتاری میباشد که با وجود راهبردهای گسترشيافته و پيشرفت در درمان به نظر
میرسد تقريباً  %05از بيماران پاسخ کافی به درمانهای مرسوم نمیدهند (،)Fineberg et al., 2015
بنابراين ،توسعه روشهای درمانی جديد ضروری است .پژوهشها نشان دادهاندکه نقص در کاربرد
راهبردهای تنظيم هيجان 2ممکن است عوامل فراتشخيصی بسيار مهمی باشند که زيربنای انواع
مختلف آسيب های روانی را تشکيل میدهند

( ;Mansell, Harvey, Watkins & Shafran, 2009

 .)Kring & Sloan, 2009با توجه به اين يافتهها ،به تازگی برخی از پژوهشگران پيشنهاد کردهاند که
مداخالت درمانی بايد بهطور ويژه بر راهبردهای تنظيم هيجان تمرکز کنند ،زيرا چنين مداخالتی
ممکن است اثرهای مثبتی بر دامنه گستردهای از اختاللهای هيجانی داشته باشند (

Aldao,

 .)Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010; Mennin & Fresco, 2014کارشناسانی که در
1- distress tolerance
2- emotion regulation strategies
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اين زمينه مطالعه کردهاند ،معتقدند که يک رويکرد جديد در راه طبقهبندی ،تدوين ،فرمولبندی
و درمان اختاللهای هيجانی مورد نياز است (

& Newby, McKinnon, Kuyken, Gilbody

 .)Dalglish, 2015يکی از درمانهايی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته ،درمان فراتشخيصی
يکپارچه 9است .اين درمان در جهت جبران محدوديتهای درمانهای قبلی طراحی شده و
نسبتاً موفق بوده که طی سالهای اخير ( )Barlow et al., 2011تدوين شده است .بر اساس
اين رويکرد درمانی ،افراد با تجربيات هيجانی نامناسب خود روبرو میشوند و به شيوه
سازگارانهتری به هيجانهای خود پاسخ میدهند .در اين روش سعی بر آن است که با تنظيم
عادتهای هيجانی ،شدت و وقوع آنها را کاهش داده و ميزان آسيب را کاهش و کارکرد را افزايش
دهد .در اين رويکرد ،افکار ،رفتارها و احساسات باهم تعامل پويايی دارند و هر يک در تجربه
هيجانی اثر دارند ( .)cited in Nasri, Ahadi & Dortaj, 2017تحوالت اخير در زمينه پروتکلهای
واحد و درمانهای يکپارچه پيشنهاد میکنند که رويکرد فراتشخيصی ممکن است کاراتر و اثربخشتر
از درمان اختاللهای هيجانی به شيوه جداگانه و زنجيرهوار باشد ( .)Barlow et al., 2011هدف
فرضيه فراتشخيصی يکپارچه شناسايی عوامل فراتشخيصی و يا سازههايی است که نقش مهمی در
شروع و يا نگهداری اختاللهای مختلفی بازی میکنند ( .)Fernandez, Jazaieri & Gross, 2016با
توجه به اين پيشرفتها ،Barlow et al. (2001) ،پروتکل يکپارچهای را برای درمان فراتشخيصی
اختاللهای هيجانی وضع کرد .پروتکل يکپارچه ،يک درمان فراتشخيصی و شناختی-رفتاریِ
متمرکز بر هيجان محسوب میشود که بر ماهيت سازگارانه و کارکردی هيجانها تأکيد دارد و
بدنبال شناسايی و تصحيح تالشهای ناسازگارانه برای تنظيم تجارب هيجانی در نتيجه تسهيل
پردازش مناسب و خاموش کردن پاسخهای مفرط هيجانی به نشانههای درونی و بيرونی است و
برای دامنه گستردهای از اختاللهای هيجانی قابليت کاربرد دارد (

Payne, Ellard, Farchione,

.)Fairholme & Barlow, 2014; Farchione et al., 2012
) Mohamadi, Birashk and Gharabi (2013در پژوهشی به مقايسه اثربخشی گروه درمانی
فراتشخيصی يکپارچه و گروه درمانی شناختی بر عواطف مثبت و منفی و فرايندهای تنظيم هيجان
پرداختند .نتايج نشان داد که در هر دو گروه ،روش درمانی بر مؤلفههای تنظيم هيجان و عواطف
مثبت و منفی اثرگذار بوده است .همچنين ،نتايج نشان دهنده اثربخشی بيشتر گروه درمانی
1- Unified Transdiagnostic Treatment
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فراتشخيصی بر بهبود ارزيابی مجدد و افزايش عاطفه مثبت بود (.)Zemestani & Imani, 2016
) Boisseau, Farchione, Fairholme, Ellard and Barlow (2010کارآمدی اين روش درمانی
را در يک مطالعه موردی برای درمان يک بيمار وسواس مبتال به اضطراب منتشر و هراس تأييد
کرد ) Ellard, Fairholme, Boisseau, Farchione and Barlow (2010در اولين مطالعه
مقدماتی به منظور بررسی کارايی نسخه اوليه پروتکل درمان يکپارچه به صورت مقدماتی در
نمونه  98نفری از بيماران با تشخيص اوليه يکی از اختالالت هيجانی شامل اختالل اضطراب
فراگير ،اختالل وسواسی اجباری ،اختالل اضطراب اجتماعی ،اختالل استرس پس از سانحه و
اختالل افسردگی اساسی و افسرده خويی مورد ارزيابی قرار گرفت .اين درمان به کاهش قابل
مالحظهای در فراوانی و شدت اختاللها پس از درمان نسبت به پيش از درمان منجر شد .نتايج
مطالعه ) Farchione et al. (2012نيز حاکی از اثربخشی اين درمان بر اختالالت وسواسی-
اجباری ،اضطراب فراگير ،اختالل وحشتزدگی و اختالل اضطراب اجتماعی میباشد .درمان
فراتشخيصی يکپارچه در کاهش حساسيت اضطرابی موثر بوده

(Abdi, Bakhshipour-

 )Rudsari & Mahmood-Alilou, 2010و همچنين اين درمان بر عدم تحمل پريشانی مؤثر
میباشد (.)cited in Laposa et al., 2015
با توجه به يافتههای تحقيقاتی که در زمينه وسواسی-اجباری و عوامل مؤثر بر آن و
درمانهای موجود انجام شده ،خالءهای موجود در درک محققين از عواملی که به نظر میرسد
در ايجاد و حفظ عالئم  OCDنقش دارند .همچنين با بررسی منابع در دسترس تا کنون پژوهشی
که تأثير اين درمان را بر حساسيت اضطرابی و تحمل پريشانی در افراد دچار  OCDبسنجد ،يافت
نشد .بنابراين ،مسئله اساسی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخيصی يکپارچه بر
حساسيت اضطرابی ،تحمل پريشانی و عالئم وسواسی-اجباری در افراد مبتال به  OCDبود.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع آزمايشی با طرح پيش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود.

جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری اين پژوهش را کل بيماران مبتال به اختالل وسواسی– اجباری شهر سنندج
تشکيل دادند .به منظور انتخاب نمونه پژوهشی مطالعه ،از بين بيمارانی که به کلينيکهای
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درمانی شهر سنندج مراجعه کرده بودند 05 ،نفر مراجع زن و مرد با تشخيص اختالل
وسواسی– اجباری بر اساس مصاحبه بالينی ساختار يافته برای اختاللهای اضطرابی ،خلقی و
اختالل وسواسی-اجباری و اختالالت مرتبط بر اساس ،)Tolin et al., 2016( DSM -5
مالکهای تشخيصی  DSM-5و از طريق نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند ،سپس به
صورت تصادفی در دو گروه  90نفره قرار گرفتند .گروه اول تحت درمان فراتشخيصی
يکپارچه قرار گرفتند و گروه دوم ،گروه کنترل (ليست انتظار) بودند .به منظور تجزيه و تحليل
دادهها از تحليل کوواريانس استفاده شد .مالکهای ورود در پژوهش عبارتند از رضايت از
شرکت در پژوهش ،داشتن سن حداقل  ،98تحصيالت حداقل ديپلم بود .مالکهای خروج نيز
شامل عدم شرکت مداوم در جلسات ،مبتال بودن به بيماری جسمی (به عنوان نمونه کم کاری
تيروئيد) ،ابتال به يکی از اختالالت شخصيت و يا تحت رواندرمانی بودن ،بود.

ابزارهای پژوهش
در اين پژوهش برای ارزيابی متغيرها از مقياسهای زير استفاد شد:
 -9پرسشنامه وسواس ییل براون ( :)Y-BOCsپرسشنامه وسواس ييل براون 9که در سال
 1986توسط  Goodman, Price, and Rasmussenابداع شده است دارای  95ماده است که 0
ماده برای ارزيابی افکار وسوسی و  0ماده برای ارزيابی اعمال اجباری در نظر گرفته شده
است .اين مقياس ،شامل مدت زمان صرف شده ،ميزان تداخل ،ميزان ناراحتی ،ميزان مقاومت و
ميزان کنترل است و عاليم افکار وسواسی و اعمال وسواسی را جداگانه می سنجد
( .)Goodman et al., 1986هر ماده از صفر تا چهار نمرهگذاری میشود .دامنه نمرهگذاری
برای هر خرده مقياس (وسواس  -اجبار) از  5تا  25و برای کل مقياس از  5تا  05است .از
يک نقطه برش  90و باالتر در مطالعات دارويی استفاده میشود .وقتی از هر دو خرده مقياس
 Y_BOCSاستفاده میشود بيماران مبتال به وسواس متوسط نمره در حدود  20و باالتر و
بيماران با وسواس شديد باالتر از  05و نمره بيماران با وسواس بسيار شديد باالی  00میگيرند
( .)Izadi, 2012ضريب آلفای کرونباخ در پژوهشهای ) Goodman et al. (1989و

Jacobsen

) (2003به ترتيب  5/89و  5/85به دست آمد (.)cited in Izadi, Abedi & Samaneh, 2012
)1- the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS
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در ايران ،پايايی بين مصاحبه کنندگان برای اين مقياس  5/98؛ ضريب همسانی درونی آن 5/89
و پايايی آن به روش بازآزمايی در فاصلهی دو هفته  5/80و اعتبار تشخيصی آن به ترتيب
 5/00و  5/09گزارش شده است (.)Izadi et al., 2012
9

 -6مقیاس حساسیت اضطرابی ( :)ASI-Rمقياس حساسيت اضطرابی يک پرسشنامهی
خود گزارشدهی است اين پرسشنامه توسط  Reissدر سال 9980ساخته شده که دارای 90
گويه است .هر گويه ،اين عقيده را که احساسات اضطرابی به صورت ناخوشايند تجربه شده و
توان منتهی شدن به پيامد آسيبزا را دارد ،منعکس میکند .ساختار اين پرسشنامه از سه عامل
ترس از نگرانیهای بدنی ( 8گويه) ،ترس از عدم کنترل شناختی ( 0گويه) و ترس از مشاهده
شدن اضطراب توسط ديگران ( 0گويه) تشکيل شده و نمرهگذاری بر اساس مقياس پنج
درجهای ليکرتی ( 5تا  )0از خيلی کم تا خيلی زياد است .درجه تجربه ترس از نشانههای
اضطرابی با نمرههای باالتر مشخص میشود .دامنه نمرهها بين  5تا  00است .بررسی
ويژگیهای روانسنجی اين مقياس ،ثبات درونی و اعتبار بازآزمايی باالی آن را نشان داده است
(.)Fluid, 2005 cited in Moradi Manesh, Mirjafari, Goudarzi & Muhammad, 2007
پايايی در نمونه ايرانی براساس سه روش همسانی درونی ،باز آزمايی و دو نيمه کردن به
ترتيب  5/90 ،5/90و  5/97گزارش شده است ( .)Moradi & Manesh et al., 2007روايی
همزمان از طريق اجرای همزمان با پرسشنامه « » SCL-90انجام شد که ضريب همبستگی 5/00
حاصل آن بود .ضرايب همبستگی با نمره کل در حد رضايتبخش و بين  5/70تا  5/88متغير
بود .همبستگی بين خردهمقياسها نيز بين  5/05تا  5/08متغير بود

( & cited in Amir Khani

.)Haghayegh, 2017
 -3پرسشنامه تحمل پریشانی ( :)DTSپرسشنامه تحمل پريشانی 2يک شاخص خودسنجی
تحمل پريشانی هيجانی است که توسط  Simons and Gaherدر سال  2005ساخته شد .اين
مقياس دارای  90ماده و چهار خرده مقياس به نامهای تحمل پريشانی هيجانی ،جذب شدن به
وسيله هيجانات منفی ،برآورد ذهنی پريشانی ،و تنظيم تالشها برای تسکين پريشانی است.
گزينههای اين مقياس بر اساس مقياس پنج درجهای ليکرت نمرهگذاری میشوند .نمره يک به
)1- Anxiety Sensitivity Index-Revised (ASI-R
)2- Distress Tolerance Scale (DTS
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معنای توافق کامل با گزينه مورد نظر و نمره پنج به معنای عدم توافق کامل با گزينه مورد نظر
میباشد .نتايج حاکی از وجود يک عامل کلی در مقياس دارد  .در اين پژوهش از نمره کل اين
پرسشنامه استفاده شد .همبستگی درون طبقهای پس از گذشت  0ماه5/09 ،

بود ( Ward, Swan

 .)& Jack, 2001 cited in Azizi, Mirzaei & Shams, 2010بر اساس دادههای حاصل از
پژوهش ) Azizi et al. (2010ميزان آلفای کرونباخ اين پرسشنامه  5/07و ضريب پايايی به
روش بازآزمايی برای کل مقياس  5/89و برای خردهمقياسهای تحمل ،جذب ،ارزيابی و تنظيم
به ترتيب  5/77 ،5/09 ،5/79و  5/70میباشد .همبستگی درون طبقهای پس از گذشت شش
ماه 5/09 ،گزارش شده است.

روش مداخله
در اين پژوهش از درمان فراتشخيصی که توسط ) Barlow et al. (2011طراحی شده است،
استفاده شد .برنامه درمانی شامل  92جلسه مداخله بود که طی جلسات  05دقيقهای و در طی
 92هفته متوالی به شيوه فردی در کلينيک دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج اجرا گرديد.
جلسات فردی هفتهای يک جلسه و بر اساس چهارچوب جلسات که در جدول زير آمده است
برگزار شد .به منظور يکسان بودن شرايط درمان برای آزمودنیها سعی شد فضای درمان ،ساعت
برگزاری جلسات و محتوای جلسات يکسان باشد .شرح جلسات در جدول  9آمده است.
Table 1.
Summary of twelve sessions for treatment

جلسه نخست :افزايش انگيزه ،مصاحبه انگيزشی برای مشارکت و درگيری بيماران در طول درمان ،ارائه
منطق درمان و تعيين اهداف درمان و اجرای پيش آزمون.
جلسه دوم :ارائه آموزش روانی ،بازشناسی هيجانها و رديابی تجارب هيجانی.
جلسه سوم و چهارم :آموزش آگاهی هيجانی؛ يادگيری مشاهده هيجاانی( ،هيجاانهاا و واکانشهاای
هيجانها) با استفاده از تکنيکهای ذهن آگاهی.
جلسه پنجم :ارزيابی و ارزيابی مجدد شناختی؛ ايجاد آگاهی از تاأثير متقابال باين افکاار و هيجاانهاا،
شناسايی ارزيابیهای ناسازگارانه اتوماتياک و دامهاای شاايع تفکار و ارزياابی مجادد شاناختی و
افزايش انعطافپذيری در تفکر.
جلسه ششم :شناسايی الگوهای اجتناب از هيجان؛ آشنايی با راهبردهای مختلاف اجتنااب از هيجاان و
تأثير آن بر تجارب هيجانی و آگاهی يافتن از اثرات متناقض اجتناب از هيجان.
جلسه هفتم :بررسی رفتارهای ناشی از هيجان ،آشنايی و شناسايی رفتارهاای ناشای از هيجاان و درک
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تأثير آنها روی تجاارب هيجاانی و شناساايی  EDBsناساازگارانه و ايجااد گارايشهاای عمال
جايگزين بواسطه رويارو شدن با رفتارها.
جلسه هشتم :آگاهی و تحمل احساسهای جسمانی؛ افزايش آگاهی از نقش احساسهای جسامانی در
تجارب هيجانی ،انجام تمرينهای مواجهه و رويارويی احشايی به منظور آگااهی از احسااسهاای
جسمانی و افزايش تحمل اين عالئم.
جلسه نهم ،دهم و یازدهم :رويارويی با هيجان مبتنی بر موقعيت؛ آگااهی ياافتن از منطاق روياارويی،
آموزش نحوه تهيه سلسلهمراتب ترس و اجتناب و طراحی تمرينهاای مواجهاه هيجاانی مکارر و
اثربخش به صورت تجسمی و عينی و ممانعت از اجتناب.
جلسه دوازدهم :مرور کلی مفاهيم درمان و بحث در مورد بهبودی و پيشرفتهای درمانی و اجرای پس آزمون.

روش تحقيق اين پژوهش از نوع آزمايشی با طرح پيش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل
بود و به منظور تحليل دادهها از روشهای آمار توصيفی مانند ميانگين و انحراف معيار و از
روش آمار استنباطی مانند تجزيه و تحليل واريانس چند متغيری  MANOVAاستفاده شد.

یافتهها
يافتههای توصيفی نشان داد آزمودنیهای پژوهش از نظر سن در دامنه سنی  29تا ( 00با
ميانگين  02/00و انحراف معيار  )0/7سال قرار داشتند .از نظر جنسيت  05درصد ( 98نفر)
آزمودنیها زن و  05درصد ( 92نفر) مرد بودند؛ گروه آزمايشی شامل  9زن و  0مرد و گروه
کنترل نيز شامل  9زن و  0مرد بود .آزمودنیها از نظر وضعيت تأهل در گرو آزمايشی شامل 9
نفر مجرد و  0نفر متأهل و در گرو کنترل  8نفر مجرد و  7نفر متأهل بودند .جدول  2ميانگين
و انحراف معيار متغيرها را در دو گروه نشان میدهد.
Table 2.
In the experimental and control groups, the mean and standard deviation of anxiety
sensitivity, distress tolerance and obsessive-compulsive symptoms by pre-test and post-test
Experimental group
Control group
Posttest
Mean
)(SD
)(9.12
46.05
)(0.62
3.62
)(4.91
24.40

Pretest
Mean
)(SD
)(8.93
45.95
)(0.62
3.60
)(4.06
24.66

Posttest
Mean
)(SD
13.75
)(35.26
)(0.97
2.76
)(4.08
10.13

Pretest
Mean
)(SD
)(17.67
47.46
)(0.73
3.78
)(4.06
29.46

Variables

Anxiety Sensitivity
Distress Tolerance
Obsessive-Compulsive Symptoms
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قبل از اجرای تحليل کواريانس يکسان بودن واريانسها و شيبهای خط رگرسيون بررسی
شد .نتايح آن در جدول  0گزارش شده است.
Table 3.
Levin test for homogeneity of variances
sig

df2

df1

F

0.29
0.38
0.53

28
28
28

1
1
1

5.28
4.72
0.40

Variable

Anxiety Sensitivity
Distress Tolerance
Obsessive-Compulsive Symptoms

همان گونه که در جدول  0مشاهده میشود ،نتايج آزمون همگنی واريانسهای دو گروه
(آزمون لوين) در رابطه با متغيرهای حساسيت اضطرابی ،تحمل پريشانی و عالئم وسواسی-
اجباری معنیدار نشد و در نتيجه دو گروه همگن بودند .همچنين ،آزمون ام باکس جهت
بررسی شرط همگنی ماتريسهای واريانس-کواريانس به عمل آمد که با توجه به عدم
معنیداری آن در اين پژوهش ،اين شرط رعايت شده است .)p>5/208 ،F=9/092(.برهمين
اساس نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف (جدول  )0بيانگر عدم تخطی دادههای پيشآزمون
و پسآزمون از شاخصهای مورد بررسی فرض نرمال بود (معنیداری بيشتر از  5/50است).
Table 4.
Kolmogorov-Smirnov test
Posttest
Static
Sig
0.075
0.200

Pretest
Static
Sig
0.106
0.200

Anxiety Sensitivity

0.164

0.136

0.200

0.123

Distress Tolerance

0.200

0.148

0.200

0.112

Obsessive-Compulsive Symptoms

Variable

برای بررسی تأثير درمان فراتشخيصی بر حساسيت اضطرابی ،تحمل پريشانی و عالئم
وسواسی-اجباری در افراد دچار اختالل وسواسی-اجباری از تحليل کوواريانس چندمتغيری
استفاده شد .نتايج در جدول  0آمده است.
مندرجات جدول شماره  0نشان میدهد که بين دو گروه حداقل در يکی از متغيرهای
وابسته تفاوت معنیداری وجود دارد .جهت پی بردن به اين تفاوت تحليل کوواريانس تک
متغيری در متن مانکوا در جدول  0نشان داده شده است.
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Table 5.
Quadruple tests of multivariate covariance analysis
Sig

Error df2

Hypothesizes df1

F

Value

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

26
26
26
26

3
3
3
3

4.634
4.634
4.634
4.634

0.982
0.018
53.471
53.471

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

Table 6.
The results of one-variable covariance analysis in Mancova text on the mean posttest scores of anxiety sensitivity, distress tolerance and obsessive-compulsive
symptoms in two groups with pre-test control
Partial
Type III Sum Df
Mean
Variable
F
p
Eta
of Square
Square
Squared
0.21

0.01

8.048

809.203

1

809.203

Anxiety Sensitivity

0.24

0.007

8.578

5.800

1

5.800

0.79

0.001

106.366

1602.384

1

1602.384

Distress Tolerance
Obsessive-Compulsive
Symptoms

همانطور که در جدول  0مشاهده شد ،با کنترل پيش آزمون بين دو گروه آزمايشی و کنترل،
در حساسيت اضطرابی ،تحمل پريشانی و عالئم وسواسی-اجباری تفاوت معنیدار وجود
داشت .به عبارت ديگر درمان فراتشخيصی بر کاهش حساسيت اضطرابی ،کاهش عالئم
وسواسی-اجباری و افزايش ميزان تحمل پريشانی تأثير معنیداری داشته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش اثربخشی درمان فراتشخيصی بر حساسيت اضطرابی ،تحمل پريشانی و
عالئم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختالل وسواسی-اجباری بود .نتايج تحليل کواريانس
چندمتغيری نشان داد که با کنترل پيشآزمون بين نمرههای پسآزمون حساسيت اضطرابی در
گروه آزمايشی و کنترل تفاوت معنیداری وجود داشت؛ به اين معنی که درمان فراتشخيص بر
کاهش حساسيت اضطرابی است

تأثير گذاشته است .اين نتيجه در راستای يافتههای Abdi et al.

) (2010است که نشان داد درمان فراتشخيصی بر کاهش حساسيت اضطرابی مؤثر بوده است.
در تبيين اين يافته میتوان گفت که همانطور که گفته شد حساسيت اضطرابی ترس از
احساسهای مرتبط با اضطراب میباشد که از باور به اينکه اين احساسات ،تهديد اجتماعی،
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جسمانی يا روانشناختی برای فرد دارد ،ناشی میشود و از آنجايی که يکی از تکنيکهای
موجود دردرمان فراتشخيص ،ارزيابی مجدد شناختی است که از طريق آن فرد از تأثير ارتباط
متقابل بين افکار و هيجانها آگاه میشود و ارزيابیهای ناسازگارانه اتوماتيک شناسايی
میشوند ( ،)Barlow et al., 2011و بنابراين منطقی به نظر میرسد که باعث کاهش حساسيت
به اضطراب شود .از طرفی با توجه به منطق پديدآيی اين روش درمانی ،بهبودی و تغييرات
معنادار بالينی در اين متغير میتواند به واسطه آماج قرار گرفتن عوامل مشترکی همچون تنظيم
هيجانی ،عاطفه مثبت و منفی در مدولهای پروتکل روی آنها تأکيد میشود و همچنين اين
پروتکل بر ماهيت سازگارانه و کارکردی هيجانها تأکيد دارد و بدنبال شناسايی و تصحيح
تالشهای ناسازگارانه برای تنظيم تجارب هيجانی در نتيجه تسهيل پردازش مناسب و خاموش
کردن پاسخهای مفرط هيجانی به نشانههای درونی و بيرونی است (.)Farchione et al., 2012
نتايج تحليل کواريانس نشان داد که با کنترل پيشآزمون بين نمرههای پسآزمون تحمل
پريشانی در دو گروه آزمايشی و کنترل تفاوت معنیدار وجود داشت؛ به اين معنی که درمان
فراتشخيص بر افزايش تحمل پريشانی تأثير معنیدار داشته است .اين نتيجه همسو با مطالعه
) laposa et al. (2015بود .در تبيين اين يافته میتوان گفت که درمان فراتشخيص شامل
تکنيکهايی است که هيجانهای افراد را تعديل میکنند؛ به عنوان نمونه میتوان به بازشناسی
هيجانها ،آموزش آگاهی هيجانی ،يادگيری مشاهده هيجانی ،آشنايی با راهبردهای مختل
اجتناب از هيجان و آگاهی يافتن از اثرات منفی اجتناب از هيجان ،آشنايی و شناسايی
رفتارهای ناشی از هيجان ( )Barlow et al., 2011اشاره کرد .بنابراين ،میتوان گفت آموزش
فراتشخيص با تکيه بر تکنيکهای تنظيم هيجان موجب میشود که بيماران به بازارزيابی
هيجانات و مخصوصاً هيجات منفی خود بپردازند و اين باعث میشود بيماران هيجانها را در
درون خويش بپذيرند که اين امر موجب افزايش تحمل پريشانی در آنان خواهد شد.
بر اساس يافتههای اين پژوهش در عالئم وسواسی-اجباری بين دو گروه آزمايشی و کنترل
تفاوت معنیداری وجود دارد .اين يعنی درمان فراتشخيصی بر کاهش عالئم وسواسی-اجباری
موثر بوده است .اين يافته با پژوهشهای ) Ellard (2010) ،Boisseau et al. (2010و

Farchione et

) al. (2016همخوان میباشد .فرد دچار اختالل وسواسی اجباری ،از عالئم وسواسی –اجباری به
عنوان يک روش ناسازگار برای تنظيم هيجان استفاده میکند .مداخلههای فراتشخيصی باه افاراد
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کماک میکند تا بياموزند چگونه با هيجانهای نامناسب خود روبرو شوند و به شيوه سازگارانهتری
به هيجانهای خود پاسخ دهند .اين روش سعی دارد تا با تنظيم عادتهای نظمبخشی هيجانی،
شادت و وقاوع عاادتهاای هيجاانی را کااهش دهاد ،ميازان آسايب را کام کناد و کاارکرد را
ارتقاا بخشاد .در رويکارد يکپارچه ،افکار ،رفتارها و احساسها با هم تعامل پويايی دارند و هر يک
از آنها در تجربه هيجانی نقش دارند و بار آن تاأثير میگذارند (.)Barlow et al., 2011
بر اساس يافتههای اين پژوهش میتوان نتيجه گرفت که درمان فراتشخيصی يکپارچه باعث
کاهش حساسيت اضطرابی و عالئم وسواسی اجباری و همچنين افزايش تحمل پريشانی در
بيماران مبتال به  OCDشد .اين تحقيق با محدوديتهايی همراه بود؛ عواملی مانند استفاده از
مراجعين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر سنندج ،که تعميم پذيری نتايج را محدود میکند،
نبود يک برنامه درمانی ديگر جهت مقايسه بين انواع درمان ،از جمله محدوديتهای اين
تحقيق میباشد .از محدوديتهای ديگر اين پژوهش استفاده از پرسشنامههای خودگزارشدهی
برای ارزيابی متغيرها بوده است که ممکن است سوگيری در پاسخ دادن به سؤاالت پرسشنامه
را به همراه داشته باشد که در تحقيقات بعدی برای رفع اين محدوديت بهتر است در کنار
پرسشنامهها از مصاحبه نيز استفاده شود .عدم تفکيک اثرات اين درمان بر جنسيتها و عدم استفاده
از مرحله پيگيری از ديگر محدوديتهای مهم اين پژوهش است .پيشنهاد میشود تا در
پژوهشهای آتی پژوهشگران به منظور بررسی دقيقتر اثربخشی اين رويکرد درمانی به مقايسه بين
اين درمان با رويکردهای درمانی ديگر از جمله دارودرمانی ،درمان شناختی رفتاری و  ...بپردازند.
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