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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to
investigate the effectiveness of transdiagnostic
treatment on experiential avoidance, cognitive
emotion regulation in patients with obsessivecompulsive disorder and its comparison with
exposure and prevention response therapy.
Method: The present study is a pre-test and post-test
semi experimental design. The study population in
this study was all obsessive compulsive patients
referring to Qazvin psychological services centers in
2018. 40 patients were selected by purposeful
sampling method and randomly assigned to 2 groups
of 20 (the first group was treated with transdiagnostic
treatment and the second group was treated with
ERP). In this study, variables such as age and sex
were controlled. The tools used in the present study
were Yale Brown Obsessive Compulsory Inventory
(YBOCS), Obsessive-Compulsive Questionnaire
(OBQ), Multidimensional Experiential Avoidance
qquestionnaire (MEAQ) and cognitive emotional
regulation questionnaire (CERQ). The collected data
were analyzed by covariance analysis and paired ttest.
Results: The results showed that transdiagnostic
treatment significantly decreased experiential
avoidance and also improved, cognitive emotion
regulation, in patients with OCD (p<0/001). On the
other hand, the effectiveness of transdiagnostic
therapy on these variables (except obsessive
thoughts) was different in ERP patients (p<0/05) and
transdiagnostic treatment in reducing and
experiential avoidance and improvement in,
cognitive emotion regulation, are more effective than
ERP treatment.
Conclusion: The results of the present study were
discussed with regard to the studies conducted in this
field and the content of the transdiagnostic treatment
protocol and ERP treatment.
Keywords: Obsessive - compulsive disorder,
transdiagnostic treatment, Exposure and Prevention
response therapy.

 تنظیم شناختی،و مواجهسازی – بازداری پاسخ بر اجتناب تجربهای
.هیجان در بیماران با اختالل وسواس فکری – عملی بود
 پژوهش حاضر با روش نیمه آزمایشی و با استفاده از یک:وش
 جامعه مورد.طرح دوگروهی پیشآزمون ـ پسآزمون انجام شد
مطالعه شامل کلیه افراد مبتال به اختالل وسواس فکری – عملی
6931 مراجعه کننده به مراکز خدمات روانشناختی قزوین در سال
 بیمار با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به طور04 .بودند
 نفری (گروه اول تحت درمان فراتشخیصی24  گروه2 تصادفی به
و گروه دوم تحت درمان مواجه سازی ـ بازداری از پاسخ) گمارده
 پرسشنامه: ابزارهای به کار رفته در پژوهش عبارت بودند از.شدند
 پرسشنامه چندبعدی اجتناب تجربهای و،وسواس ییل براون
 دادههای جمعآوری شده با استفاده.مقیاس تنظیم شناختی هیجانی
از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار
.گرفت
 نتایج به دست آمده نشان داد که اثر بخشی درمان:وافتهها
فراتشخیصی در مقایسه با درمان مواجه سازی و پیشگیری از پاسخ
در بهبود اجتناب تجربهای و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتال
. به طور معناداری بیشتر استOCD به
 رویکرد فراتشخیصی در درمان با مدنظر قرار دادن:نتیجهگیری
رویکرد ابعادی و هدف قرار دادن سازههای فراتشخیصی میتواند
. اثرگذار باشدOCD در بهبود عالیم
 درمان، عملی-  فکری-  اختالل وسواسی:واژههای کلی ی
. درمان مواجهسازی و پیشگیری از پاسخ،فراتشخیصی
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فرار از آنها را در بر میگیرد( .)9به بیان دیگر ،هر رفتاری
که انجام میدهیم تا از هیجانات و حسهای منفی درونی
رها شویم به عنوان اجتناب تجربهای محسوب میشود.
برای مثال ،میبارگی ،پرخوری ،سوءمصرف مواد ،سیگار
کشیدن و ...نمونههای بارز اجتناب تجربهای هستند که به
طور جدی سالمت فرد را به خطر میاندازند(.)0
نظمبخشی هیجان 5به عنوان فرآیند آغاز ،حفظ ،تعدیل یا
تغییر در بروز ،شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان
مرتبط با فرآیندهای اجتماعی – روانی ،فیزیکی در به انجام
رساندن اهداف فرد تعریف میشود .نظمبخشی هیجانی
شامل هر استراتژی مقابلهای است که افراد ،هنگام مواجهه
با هیجانات شدید استفاده میکنند( .)5یکی از جنبههای
مهم فرآیند نظم جویی هیجان ،تنظیم تجارب هیجانی از
طریق به خدمت گرفتن عناصر شناختی است .به اعتقاد
محققان چگونگی ارزیابی دستگاه شناختی فرد در هنگام
روبهرو شدن با حوادث منفی از اهمیت باالیی برخوردار
است .به عبارتی ،سالمتروانی افراد ناشی از تعاملی
دوطرفه میان استفاده از انواع خاصی از راهبردهای تنظیم
شناختی هیجانات و ارزیابی درست از موقعیتها است .این
مفهوم در متون روانشناسی ،نظمجویی شناختی هیجان1
نامیده میشود .نظم جویی شناختی هیجان داللت بر شیوه
دستکاری ورود اطالعات فراخواننده هیجان دارد( .)1نظم
جویی شناختی هیجان معادل مدیریت شناختی اطالعات
برانگیزاننده هیجانی است( .)7در واقع راهبردهای نظم
جویی شناختی هیجان پاسخهای شناختی به وقایع فراخوان
هیجان هستند که به صورت هشیار یا ناهشیار سعی در
تعدیل شدت و یا نوع تجربه هیجانی یا خود واقعه دارند
( .)7راهبرهای نظمجویی شناختی هیجان را میتوان به دو
دسته راهبرهای سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم نمود .از
جمله راهبردهای سازگارانه میتوان به ارزیابی مجدد مثبت
پذیرش ،دیدگاه گیری ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی اشاره
نمود و راهبردهایی مانند مالمت خود ،نشخوارگری ،مالمت
دیگران ،فاجعهسازی در دسته راهبرهای ناسازگارانه قرار
میگیرند که هر کدام پیامدهای خاص خود را خواهند
داشت( .)1راهبردهای منفی نظمجویی شناختی هیجان

مق مه
طبق پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی ،6اختالل وسواسی  -جبری )OCD(2یک
اختالل ناهمسان است که ویژگیهای مختلف بالینی و
پیامدهای درمانی مختلفی دارد .شیوع این اختالل در
ایاالت متحده  6/9درصد و به طور مشابهی ،شیوع شیوع
بینالمللی  6/6تا  6/1درصد گزارش شده است .در صورت
عدم درمان ،فرد مبتال سیری مزمن با نوسان عالیم پیدا
میکند و همراه با آن اختالل عمده در کارکرد اجتماعی،
شغلی یا سایر حوزههای مهم کارکردی پیدا میکند(.)6
عالوه بر این ،طبقهبندی آماری منتشر شده از سوی
سازمان بهداشت جهانی 9نشان میدهد که در فهرست 64
بیماری که سبب ناتوانی عمده میشود ،چهار بیماری
مربوط به اختالالت روانی است که یکی از این اختالالت،
 OCDمیباشد(.)2
اختالل وسواسی  -جبری با حضور افکار وسواسی یا اعمال
جبری زمانبر ،آزارنده و ناتوانکننده مشخص میشود .در
واقع وسواسها ،افکار ،امیال یا تصاویر تکراری هستند که
ماهیتی مزاحم و ناخواسته داشته و در اغلب افراد به
اضطراب یا پریشانی منجر میشوند .این وسواسها با
تالش فرد در جهت سرکوب یا خنثیسازی آنها از طریق
عمل جبری همراه است .اعمال جبری اقدامات ذهنی یا
آشکار تکراری هستند که در پاسخ به یک فکر وسواسی یا
مطابق با یک قاعده که بایستی دقیقاً اعمال شود ،خود را
نشان میدهند و هدف آنها پیشگیری یا کاهش اضطراب یا
پریشانی و نیز جلوگیری از وقوع یک رویداد ترسناک
میباشد .در عین حال ،عمل جبری با پیامدی که برای
پیشگیری از آن طراحی شده است ،ارتباط واقعبینانهای
ندارد و یا به وضوح افراطی است(.)2
اجتناب تجربهای 0یکی از عالیم موجود بیماران OCD
است .اجتناب تجربهای فرآیندی است که شامل ارزیابی
های منفی افراطی از حسها ،احساسات و افکار خصوصی
ناخواسته بوده و فقدان تمایل به تجربه کردن این
رویدادهای خصوصی و تالشهایی عمدی برای کنترل یا
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders-5
2. Obsessive-Compulsive Disorder
)3. World Health Organization (WHO
4. experiential avoidance

5. emotion regulation
6. cognitive emotion regulation
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سیستمهای تشخیصی سنتی که متکی بر عالئم رفتاری
هستند ،روشی سودمندتر برای تشریح ارتباط مغز و رفتار
فراهم میآورد(.)64
کارگروههای پروژه  RDoCچند حوزه را شناسایی کردهاند
که عبارتند از :سیستمهای شناختی؛ سیستمهای جاذبه
مثبت و منفی2؛ سیستمهای برانگیختگی و تنظیمکننده؛ و
سیستمهای مرتبط با فرآیندهای اجتماعی .البته حوزه
ششم ،یعنی فرآیندهای حسی  -حرکتی نیز در حال توسعه
است .این حوزهها خود به ساختارها و زیرساختارهای متعدد
تقسیم میشوند(.)66
مشخصههای بارز  ،OCDافکار ،تصاویر یا امیال
(وسواسهای فکری) و رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی
هستند که شخص احساس میکند مجبور به انجام آنهاست
(وسواسهای عملی) .عالئم  OCDعموماً موجب اضطراب
و ناراحتی برای فرد مبتال هستند .کسر قابل توجهی از
مبتالیان به  OCDگزارش میکنند که هر سه ویژگی این
اختالل را توأمان دارند – یعنی ،وسواسهای فکری،
وسواسهای عملی و اضطراب(.)64
اکثر مدلهای پاتوفیزیولوژی  OCDبر بیشفعالی در مدار
کورتیکو – استریاتو  -تاالمو کورتیکال )CSTC( 9تأکید
میکنند که قشر حدقهای  -پیشانی[ 0اربیتوفرونتال] ،قشر
کمربندی قدامی 5و جسم مخطط 1را در بر میگیرد ،هر
چند در پاتوفیزیولوژی  ،OCDبه کژکاری در برخی
مدارهای دیگر از جمله مدار آمیگداال  -کورتیکال 7نیز
اشاره شده است .این مدارها در طیف گستردهای از
فرآیندهای ذهنی شامل توجه ،کنترل شناختی [مثل،
فرآیندهای انتخاب هدف ،بازداری ،نظارت بر عملکرد]،
پاسخ به تهدید احتمالی و تهدید شدید و یادگیری پاداش و
ارزیابی ،نقش دارند .برخی از این فرآیندها ،که آمده است،
بهطور خاص با وسواسهای عملی و برخی دیگر با
اضطراب در ارتباط بودهاند(.)66
طبق فرضیههای درمان شناختی رفتاری که درمان رایج در
اختالل وسواس هستند ،افکار مزاحم نرمال با نظامهای باور

مانند مالمت خود ،نشخوارگری و فاجعهسازی پیشبینی
کننده اختالالت روانشناختی از جمله  OCDمیباشند(.)5
عدم درمان  ،OCDآسیبهای روانی و عوارض اجتماعی و
اقتصادی بسیاری برای بیماران ایجاد میکند .یافتن
درمانهای مؤثر برای این اختالل که با اثربخشی بیشتر،
اثر باالتری نسبت به دارونما ،عوارض جانبی کمتر و مقرون
به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی ،زمینه فعال پژوهشهای
روانشناختی است .بر اساس پژوهشهای صورتگرفته در
زمینه علل اختالل وسواس ،به نظر میرسد که با توجه به
ارتباط بین عوامل مختلف زیربنای اختالل وسواس ،اتخاذ
دیدگاهی کلی برای در نظر گرفتن علل و درمان اختالل
وسواس ضروری مینماید .از نظر هاریس ( )2466بیشتر
مدلهای درمانی بر کاهش نشانگان تمرکز دارد .اگرچه
کاهش نشانه در کوتاه مدت مؤثر است ،اما در حقیقت تغییر
و اصالح عوامل رایج زیربنای ایجاد و نگهدارنده اختالالت
هیجانی مهم است.
همچنین با توجه به دیدگاه ابعادی در مقابل رویکرد
طبقهای اختالل وسواس ،اختالل وسواس فکری و عملی،
یک شرایط پیچیده است که شامل طبقههایی با
ویژگیهای رفتاری و روانی است .نشانگان وسواس اغلب
با الگوهای غیرهمپوشان ناهمسان هستند .تحقیقات بالینی،
ژنتیک ،عکسبرداری عصبی و مطالعات پاسخهای درمانی
پیشنهاد میکنند که وسواس از طریق تحلیل عاملی و زیر
گروههای ابعادی ،بهتر فهمیده میشود( .)3گرایش کنونی
در جامعه علمی تغییر از رویکرد نشانه محور و اختالل
خاص با درمانهای مختلفی برای اختالالت مجزا ،به
سمت رویکردی است که بر فرآیندهای روانشناختی
مشترک زیربنای اختالالت مختلف به عنوان عوامل سبب
شناختی و آسیب شناسانه تأکید دارد(.)64
پروژه معیارهای دامنه تحقیقاتی )RDoC(6اقدام نوآورانه
مؤسسات ملی سالمتروان ایاالت متحده است که طی آن
روشهای جدیدی برای طبقهبندی اختالالت روانی برای
اهداف پژوهشی ،بر اساس ابعاد مرتبط با کارکردهای
عصبی و رفتاری چند حوزه مختلف ارائه میشود .در واقع،
پیشفرض پروژه مذکور این است که کژکاری یا اختالل
عملکرد در حوزههای مطرحشده ،زمینهساز اشکال مختلف
آسیبروانی است و تمرکز بر این حوزهها ،در مقایسه با

2. negative and positive valence
3. cortico-striato-thalamocortical
4. orbitofrontal cortex
5. Anterior cingulate cortex
6. striatum
7. amygdalo-cortical circuitry

1. Research Domain Criteria Project
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اثربخشی درمان فراتشخیص بر ابعاد مختلف اختالل
وسواس فکری  -عملی پرداختهاند و به عالوه این موضوع
بررسی نشده است که درمان فراتشخیصی چه تأثیری بر
مؤلفههای گوناگون هیجانی و عملکردی در مبتالیان به
وسواس دارد .بنابراین پژوهش حاضر بدر صدد فهم این
مسئله است که آیا این روش درمان ،تأثیر یکسانی بر
مؤلفههای مذکور در مبتالیان به  OCDدر مقایسه با سایر
درمانها دارد؟ و با توجه به آنچه گفته شد ،این پژوهش به
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی با درمان مواجهسازی
و بازداری از پاسخ ( )ERPبر اجتناب تجربهای و تنظیم
شناختی هیجان در افراد مبتال به  OCDمیپردازد.
وش

ناسازگار برای مفهوم خود خطرناک یا مضر ارزیابی
میشوند و باعث ایجاد راهبردهای مقابله به منظور کاهش
اضطراب ناشی از ارزیابی این افکار مزاحم میشود .اگرچه
درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ یک روش مناسب از
روشهای رواندرمانی قرن بیستمی برای درمان وسواس
است ،با این وجود وسواس برای رفع کامل نشانهها و
درمان ،یک اختالل مقاوم به درمان است .همچنین
درمانهای شناختی رفتاری هم مشکل در تبعیت درمان به
خصوص در افراد مبتال به اختالالت محور  Iبه ویژه
افسردگی عمیق و نوع خاصی از وسواس دارند .طبق
تحقیقات یک سوم از بیماران درمانشده با درمان مواجهه و
جلوگیری از پاسخ و دارو ،ناتوانی و تخریب در عملکرد را
نشان میدهند .همچنین رفتار درمانی برای همه بیماران
وسواس مناسب نیست و  94درصد از بیماران درمان را رها
میکنند .طبق تحقیقات یک سوم از بیماران وسواس ،به
طور معنادار با درمان شناختی رفتاری بهتر نمیشوند .این
موضوع زمانی اهمیت دوچندان مییابد که پژوهشهای
حاکی از آن هستند که اختالالت و نشانگان مختلف با هم
همبود هستند و تمرکز صرف بر درمان برای اختاللهای
خاص از کارایی الزم برخوردار نیست .دیدگاه فراتشخیصی
به طور خاص در مطرح کردن همبودهای روانپزشکی
مشخص شده است و مبتنی بر اصول رویکردهای مختلف
درمانی است که یک رویکرد جدید درمانی را ایجاد کردهاند.
رویکرد فراتشخیصی ،پایه یک رویکرد عملکردی است که
محدودیتهای رویکرد طبقهای مانند  DSMرا ندارد و به
ترکیب اصول مشترک و نظری مدلهای درمان و
تشخیصی برای ایجاد یک سیستم ترکیبی کمک میکند
( )64و با توجه به حذف اختالل وسواس از طبقه اختالالت
اضطرابی در  DSM-5و مدل ابعادی ،نیاز به یک رویکرد
درمانی برای در نظر گرفتن متغیرهای فراتشخیصی در
وسواس و راهکارهای درمانی آن میباشد که در غیر این
صورت احتمال عود اختالل زیاد است .عوامل فراتشخیصی
مانند راهبردهای مقابله نقش مهمی در طبقههای
تشخیصی مانند اضطراب ،افسردگی ،خشم مزمن ،اختالل
شخصیت مرزی و اختالل استرس پس از سانحه دارد .به
عبارت دیگر ،عامل فراتشخیصی یک راهبرد مقابله
ناسازگار ،مسبب بیشتر ناراحتیهای هیجانی ما و اختالالت
مزمن است( .)66با این وجود مطالعات کمی به بررسی

طرح پژوهش :طرح پژوهش حاضر در زمره
پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی پیشآزمون
پس آزمون است که به منظور مقایسه درمان فراتشخیص و
درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ در بهبود اجتناب
تجربهای و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتال به اختالل
وسواس فکری عملی است.
قزمردن ها :جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر کلیه
افراد مبتال به وسواس مراجعهکننده به مراکز خدمات
روانشناختی قزوین در سال  6937بودند 04 .بیمار با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 2
گروه  24نفری (گروه تحت درمان فراتشخیصی و گروه
تحت درمان مواجهسازی و پیشگیری از پاسخ) قرار گرفتند.
در گروه درمان فراتشخیص اکثریت افراد را زنان (4/55
درصد) ،متأهل ( 4/14درصد) ،بین  25تا  04سال (4/05
درصد) با تحصیالت لیسانس ( 4/14درصد) تشکیل دادهاند.
در گروه درمان مواجه سازی و پیشگیری از پاسخ نیز
جنسیت به صورت برابر ،اکثریت افراد مجرد ( 4/14درصد)،
دارای سن کمتر از  25سال ( 4/55درصد) با تحصیالت
لیسانس ( 4/55درصد) بودهاند .معیارهای ورود و خروج
افراد مورد مطالعه عبارت بودند از  .6تشخیص ابتال به
اختالل وسواس فکری عملی با توجه به نمره باالتر از 61
در پرسشنامه وسواس ییل براون و بر اساس مصاحبه
تشخیصی ( )SCID-Iو ضوابط تشخیصی DSM-5؛
 .2عدم مصرف هیچگونه داروی روانپزشکی در هر دو
گروه؛  .9عدم وجود هرگونه بیماری حاد جسمانی که به
نشانههای  OCDقابل استناد باشد؛  .0وجود عالئم و
۲۸
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 .2پرسشنامه چندبعدی اجتناب تجربهای ):66)MEAQ
پرسشنامهی چندبعدی اجتناب از تجربه 12 ،ماده دارد و
توسط گامز و همکاران اعتباریابی و ساخته شد( )60این
پرسشنامه ،شش خرده مقیاس تحت عنوان اجتناب رفتاری،
بیزاری از آشفتگی روانی اهمالکاری ،سرکوبی و حواس
پرتی ،انکار و تحمل آشفتگی دارد .پاسخها روی یک
مقیاس لیکرت از به شدت مخالفم تا کامالً موافقم()1
درجهبندی میشود .نمرات هر بعد ،از جمع کردن نمرههای
افراد در تعدادی از آیتمهای پرسشنامه به دست میآید.
نمرات باالتر ،نشان دهندهی اجتناب بیشتر است .پرسشنامه
ی مذکور در جمعیتهای بالینی و غیربالینی اعتبار و پایایی
مطلوبی نشان داده است .گامز و همکاران ،اعتبار و پایایی
خارجی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کردند .ضریب
آلفای کرونباخ در پژوهش اسماعیلیان و همکاران ،برای
هریک از ابعاد ناآگاهی هیجانی ،بیزاری از آشفتگی روانی،
به تعویق انداختن فعالیتها ،اجتناب شناختی ،تحمل فشار
روانی و اجتناب روانی به ترتیب ،4/17 ،4/39 ،4/13 ،4/32
 4/16و  4/10بود .ضریب آلفای کرونباخ نمرهی کل
پرسشنامهی اجتناب از تجربه  4/13به دست آمد که نشان
دهندهی پایایی مطلوب این پرسشنامه است(.)65
62
 .9مقیاس نظمجویی شناختی هیجانی ( : )CERQاین
پرسشنامه به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد
بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرسهای زندگی
به کار میبرد ابداع شده است .این پرسشنامه دارای 91
سؤال بوده که عالوه بر نمره کلی نظمجویی شناختی
هیجان ،مؤلفههای آن را نیز (شامل مالمت خویش،
پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر
برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاهگیری ،فاجعه
سازی ،مالمت دیگران) را میسنجد( .)1طیف پاسخگویی
آن از نوع لیکرت است .در بررسی مشخصات روانسنجی
این آزمون ،پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ به ترتیب برابر با  39/4 ،17/4 ،36/4به دست
آوردند .در ایران نیز روایی آزمون از طریق همبستگی نمره
کل با نمرات خرده مقیاسها آزمون بررسی شد که دامنهای
از  04/4تا  11/4با میانگین  51/4را دربر میگرفت که

نشانههای روانپریشی همچون توهم و هذیان؛  .5وجود
سابقه سوءمصرف یا وابستگی مواد در حال حاضر یا
گذشته؛  .1وجود افکار خودکشی؛ و  .7وجود اختاللهای
شخصیتی.
ابزا
 .6پرسشنامه وسواس ییل براون ( :6 )YBOCSپرسشنامه
وسواس ییل براون توسط گودمن 2و همکاران( )62ساخته
شده است .این ابزار دارای سه بخش است .در بخش اول
مصاحبهکننده اختالل وسواس بیاختیاری را برای مراجع
تعریف میکند و چند مثال می زند .در بخش دوم ،سیاهه
نشانهها ( ،9)SCارزیابی میشود و در بخش سوم شدت
نشانهها ( 0)SSدرجهبندی میشود .بخش اول که یک
مصـاحبه نیمهساختاریافته 5است به منظور ارزیابی شدت
وسـواسهـا و اجبارهـا ،بدون توجه به فراوانی و محتوای
وسواسها و اجبارهـای کنـونی تدوین شده است .سیاهه
نشانهها (بخش دوم) متشکل از  61گویه است که در
مقیاس لیکرت پنج درجهای و به صورت خودگزارشی پاسخ
داده میشـوند .درشدت نشانهها (بخش سوم) نیز هــر
یــک از وســواسهــا و اجبارهــا در پــنج بعــد
میــزان آشفتگی ،1فراوانی ،7تداخل ،1مقاومت 3و کنترل
نشانهها 64برآورد میشود .مقیاس اخیر سه نمره به دست
مـیدهـد که شامل شـدت وسواسها ،شدت اجبارها و
یـک نمـره کـل کـه دربرگیرنـده تمامی گویهها است .در
مطالعه گودمن و همکاران همسانی درونی در مورد سیاهه
نشانهها و شدت نشانهها به ترتیب  4/37و  4/31و اعتبار
بازآزمایی  4/31گزارش شده است .در مطالعه اصفهانی و
همکاران نیز در مورد سیاهة نشانهها و شدت نشانهها،
همسانی درونی به ترتیب  4/37و  4/35و اعتبار بازآزمایی
 4/33گزارش شده است(.)69

1. Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale
2. Goodman
3. Symptom Checklist
4. Severity Scale
5. semi-structured
6. distress
7. frequency
8. intervention
9. resistance
10. symptoms control

11. Multidimensional Experiential Avoidance
Questionnaire
12. Cognitive Emotional Regulation questionnaire
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( )61اقتباس شده است .در حین اجرای این بسته آموزشی،
بیمار آموزش میبیند که به صورت تدریجی با محرکی که
سبب ایجاد اضطراب در وی شده است روبرو شود و با
جلوگیری از انجام رفتار وسواسی به صورت مواجه ،به
تدریج میزان اضطراب ناشی از افکار وسواسی در بیمار
کاهش یافته و به تبع آن اعمال وسواسی نیز کاهش پیدا
میکند .در این روش ،پس از آشنایی بیمار با درمان مواجهه
و پیشگیری از پاسخ ،سلسله مراتب افکار و رفتار وسواسی
بیمار شناسایی و مراحل رویارویی تجسمی و واقعی با
مادههای سلسله مراتبی انجام میشود و رویارویی نیز تا
اندازهای انجام میشود .طی اجرای این مراحل ،اضطراب
بیمار در هر مرحله کاهش یافته و مواجهه با ماده بعدی
شروع و به همین ترتیب تا خوگیری کامل مراجع ادامه پیدا
میکند .در جدول  ،2خالصهای از دستورالعمل جلسات
اجرایی درمان مواجهه و جلوگیری از بازداری برگرفته از
کتاب استکتی ارائه شده است(.)61
ون اجرای پژوهش :روش اجرای تحقیق به این
شکل بود که ابتدا پرسشنامه وسواس ییل  -براون بین 74
نفر از مراجعان با شکایت وسواس پخش شد و سپس
افرادی که نمرهشان بر روی این پرسشنامه در دامنه
اختالل قرار داشت انتخاب و با استفاده از مصاحبه بالینی
ساختاریافته افراد از نظر برخورداری از ضوابط تشخیصی
 DSM-5مورد بررسی قرار گرفتند .سپس افراد نمونه (04
نفر) به طور تصادفی در  2گروه  24نفری گمارده شدند.
قبل از انجام درمان در هر دو گروه پرسشنامههای پژوهش
تکمیل شد .سپس به مدت سه ماه بعد از درمان مجدد این
پرسشنامهها تکمیل و تفاوت نمرات دو گروه تحلیل شد .در
ادامه ،دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS
و با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه
نمرات پیشآزمون با پسآزمون تحلیل شد.
وافتهها
در ابتدا و پیش از انجام تحلیلهای اصلی ،وضعیت
متغیرهای پژوهش با کمک شاخصهای توصیفی نظیر
میانگین و انحراف معیار بررسی شد .نتایج این تحلیل در
جدول  9ارائه شد ه است.

همگی آنها معنادار بودند .پایایی این پرسشنامه در فرهنگ
ایرانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل
مقیاسهای شناختی  12/4گزارش شده است(.)61
محتوای درمان فراتشخیص :با توجه به محتوای درمانهای
فراتشخیصی موجود و ساختارهای  RDOCو عوامل آن در
وسواس و پیشینه پژوهش در این زمینه ،محتوای جلسات
درمانی به شرح ذیل برای درمان وسواس طراحی گردید.
الزم به ذکر است که محتوای جلسات برگرفته از کتاب
های رویکرد فراتشخیصی به وسواس و اختاللهای مرتبط
و کتاب کیس فرمولیشن طبق رویکرد فراتشخیصی و
مقاالت مربوط در این زمینهها میباشد( 67و .)66
در رویکرد فراتشخیصی مبتنی برسیستم  RDOCدرمان
وسواس ،در سه مرحله انجام میشود که عبارتند از:
الف) مرحله اول ،جلسات اول تا پنجم را در بر میگیرد .در
جلسات اول و دوم ،به منظور بررسی انگیزه بیمار برای
درمان ،مصاحبه انگیزشی و صورتبندی مورد طبق رویکرد
فراتشخیصی انجام میشود .جلسات سوم تا پنجم نیز برای
درمان اختالل وسواس با توجه به مدل فراتشخیصی ،برای
مدیریت اضطراب میتوان از تکنیکهای مهارت استرس
در رفتار درمانی دیالکتیکی ،مداخله مواجه دروننگری و
مداخالت مربوطه به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
( )ACTاستفاده کرد.
ب) مرحله دوم درمان شامل اصالح خطاهای شناختی می
باشد .جلسات ششم تا هشتم در مورد افکار وسواسی می
تواند در سیستم شناختی و با توجه به نقص سیستم
شناختی در کنترل افکار از مداخالت درمانهای فراشناختی
و شناختی ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTاستفاده
کرد.
ج) مرحله سوم درمان هم میتواند شامل تغییر در اهداف و
رفتار و سبک زندگی بیمار باشد .این مرحله ،جلسات نهم و
دهم را شامل میشود .نقص در بازداری هم در وسواس
های فکری و هم در وسواسهای عملی میتواند نقش
داشته باشد .نقص در بازداری در دو بعد شناختی و رفتاری،
که نقص در بازداری شناختی با وسواسهای فکری و نقص
در بازداری رفتاری با وسواس عملی مرتبط است.
محتوای درمان مواجه سازی و بازداری از پاسخ (:)ERP
بسته درمانی مواجه سازی و بازداری پاسخ ،محتوی
مجموعهای از روشهای درمانی است که از کتاب استکتی
۳۰
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ج ول (1محترای جلسات د مان فراتشخیص
عنوان
مصاحبه انگیزشی
فرمولبندی کیس و آشنایی بیشتر
با بیمار

جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم تا پنجم

مداخالت مربوط به هیجان

جلسه ششم تا هشتم

مداخالت مربوط به شناخت

جلسه نهم تا دهم

مداخالت مربوط به تعیین اهداف
و ارزشها

جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم تا هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

محتوا
مصاحبه انگیزشی و بررسی انگیزه و بینش بیمار نسبت به مشکل وسواس فکری و عملی
صورتبندی مورد طبق رویکرد فراتشخیص و تعیین مؤلفههای هیجانی ،شناختی و رفتاری
مربوط به اختالل وسواس فکری و عملی
مواجه دروننگری ،مداخالت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و مداخالت تحمل استرس در
رفتار درمانی دیالکتیکی که هدف آن آشنایی با هیجانها ،تفاوت آنها و آشنایی بیمار با
رفتارهای ناشی از هیجان و ارتباط آن با شروع و تداوم اختالل وسواس فکری و عملی
تکنیکهای شناختی و فراشناخت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که هدف آن اصالح
خطاهای شناختی و آموزش بیمار برای شناخت تفاوت فکر و عمل و تغییر پاسخ بیمار به افکار
ناسازگار
تعیین اهداف و ارزشهای بیمار برای تغییر سبک زندگی بیمار

ج ول (2محترای جلسات د مان مراجهه و پیشگیری از پافخ
محتوا
عنوان
آشنایی با منطق درمان و مشخص ساختن قوانین کلی و ثابت جلسههای درمان و
آشنایی با درمان مواجهه و پیشگیری از
تنظیم قرارداد
پاسخ و ایجاد رابطه صمیمانه با مراجع
تمرین و آمادگی برای رویارویی تجسمی
خوگیری مراجع در هنگام جلسههای درمان
مواجهه تخیلی با مادههای اولیه سلسله مراتب و کمک به مراج جهت توقف رفتارهای
مواجهه تخیلی با افکار مزاحم
وسواسی
آموزش تکنیک مواجهه به همراه جلوگیری از پاسخ
ارائه تکنیکهای مواجهه
بازبینی برگه  5ستون افکار ،پر کردن برگه  7ستنونی افکار و نوشتن مزایا و معایب
ارزیابی اجتناب از تکالیف خانگی
افکار مزاحم
زمایش رفتاری برای عمل خنثی سازی افکار ،استفاده از تکنیک محاسبه احتمال و
ارائه آزمایشهای رفتاری برای افکار
پرسشگری سقراطی برای برآورد بیش از حد خطر
وسواسی
بحث و جمعبندی فنون درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ ،ارزیابی مجدد توسط
مرور و جمعبندی تکنیکها و اتمام جلسه
پرسشنامههای پژوهش ،تقدیر و تشکر و اعالم پایان جلسه

ج ول )3میانگین و انحراف افتان ا د متغیرهای پزوهش به ت کیک گروه نررنه
گروه درمان مواجهسازی و بازداری از پاسخ
گروه درمان فراتشخیصی
مراحل
متغیرها
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
4/97
0/96
4/90
0/46
پیشآزمون
اجتناب تجربهای
4/12
9/51
4/60
6/56
پسآزمون
4/04
2/42
4/25
6/31
پیشآزمون
تنظیم شناختی هیجان
4/97
2/74
4/63
0/02
پسآزمون

نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنف حـاکی از آن بـود کـه
ســطح معنــاداری بــرای متغیــر اجتنــاب تجربــهای در گــروه
آزمایشی ( )Z=4/431 ، P≥ 4/45و در گروه گواه (P≥ 4/45
 )Z=4/645 ،و متغیــر تنظــیم شــناختی هیجــان در گــروه
آزمایشی ( )Z=4/622 , P≥ 4/45و در گروه گواه (P≥ 4/45
 )Z= 4/63 ،میباشـد .لـذا فرضـیه صـفر آزمـون مـذکور رد

به منظور بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی در مقایسه با
درمان به روش مواجهسازی و بازداری از پاسخ ،روی تنظـیم
شــناختی هیجــان و اجتنــاب تجربــهای از آزمــون تحلیــل
کوواریانس استفاده شده است .با توجه بـه اینکـه اسـتفاده از
تحلیل کوواریـانس مسـتلزم برقـراری مجموعـهای از پـیش
فرضهـای آمـاری اسـت ،بنـابراین پـیش از انجـام تحلیـل
کواریانس ،پیشفرضهای مورد نظر بررسی شد.
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اجتنــاب تجربــهای ،معنــادار اســت (679/012 ، P<4/4446
= .)Fبه عبارتی پس از کنترل اثر پیشآزمون ،مشخص شـد
که دو گروه در زمینـه میـزان اجتنـاب تجربـهای متفـاوت از
یکدیگرند ،مراجعه به میانگینهای نشان میدهد که میانگین
اجتناب تجربهای گروه درمـان فراتشخیصـی بـه طـور قابـل
توجهی پایینتر از گروه درمـان مواجـه سـازی و بـازداری از
پاســخ اســت .ایــن نتیجــه بــدین معنــی اســت کــه درمــان
فراتشخیص بر بهبود اجتنـاب تجربـهای در افـراد مبـتال بـه
اختالل وسواس  -اجباری مؤثر بوده است.
نتیجه آزمون تحلیل کواریانس در مورد متغیر تنظیم شناختی
هیجان در جدول  5خالصه شده است .نتیجه آزمون تحلیـل
کواریانس بیانگر آن است کـه اثـر گـروه بـر متغیـر تنظـیم
شناختی هیجان معنادار اسـت (.)F=055/471 ، P<4/4446
به عبارتی پس از کنترل اثر پیش آزمون ،مشخص شد که دو
گروه در زمینه میـزان تنظـیم شـناختی هیجـان متفـاوت از
یکدیگرند ،مراجعه به میانگینهای نشان میدهد که میانگین
متغیر تنظیم شناختی هیجان گروه درمـان فراتشخیصـی بـه
طور قابـل تـوجهی بـاالتر از گـروه درمـان مواجـهسـازی و
بازداری از پاسخ است .این نتیجه بدین معنی است که درمان
فراتشخیص بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در افـراد مبـتال
به اختالل وسواس  -اجباری مؤثر بوده است .مالحظـه مـی
شود که اثر گروه بر نمره معنـیدار اسـت ،بـدین معنـی کـه
درمان فراتشخیص بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در افـراد
مبتال به اختالل وسواس  -اجباری مؤثر بوده است.

نمیشود و ادعای بهنجار بودن نمرات پـسآزمـون پذیرفتـه
میشود.
برای بررسی مفروضه برابری واریانس از آزمون لوین استفاده
شد .و مالحظه شد که سطح معنـیداری آزمـون لـون بـرای
نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای اجتناب تجربهای و
تنظیم شناختی هیجان بیشتر از  4/45است لذا فـرض صـفر
آزمون تأیید و نمرات پیشآزمون و پسآزمون دارای واریانس
همگون هستند .در بررسی مفروضـه همسـانی واریـانسهـا،
مقادیر  Fنمرات متغیر تنظیم شناختی هیجـان (، P<4/446
 )F=69/325و اجتناب تجربهای ( )F=0/336 ، P<4/446در
در سطح  4/446معنادار میباشد که نشـان مـیدهـد ،پـیش
فرض همبستگی بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون رعایت
شده است.
برای بررسی فرضیه همگنی شیبهای خط رگرسـیونی الزم
است که مدل رگرسیونی متناظر با اثر تعاملی گروه و نمـرات
پیشآزمون را به مشاهدات مورد برازش قرار دهیم .با توجـه
به این که آماره آزمون برای متغیر تنظـیم شـناختی هیجـان
( )F= 4/156 ، P> 4/45و متغیر اجتناب تجربـهای (>4/45
 )F= 4/125 ، Pاست ،بنابراین پیشفرض همگنی شیب خط
رگرسیونی برقرار گردید.
پس از بررسی مفروضه های انجام تحلیل کواریانس ،آزمـون
تحلیل کواریانس به منظور مقایسه دو گروه در زمینه اجتناب
تجربهای انجام شد که نتایج آن در جدول  0ارائه شده است.
همانطور که در جدول  0مـیتـوان مالحظـه کـرد ،نتیجـه
آزمون تحلیل کواریانس بیانگر آن است که اثر گروه بر متغیر
منبع تغییرات
اثر ثابت
اثر پیشآزمون
اثر گروه (مداخله)
اثر خطا

ج ول )4نتیجه قزمرن تحلیل کروا وانس برای متغیر اجتناب تجربهای
مجموع مربعات درجهآزادی میانگین مربعات آماره آزمون ) (Fسطح معنیداری
4/974
4/129
4/656
6
4/656
4/492
0/336
4/360
6
4/360
4/4446
679/012
96/751
6
96/751
4/619
97
1/779

منبع تغییرات
اثر ثابت
اثر پیشآزمون
اثر گروه (مداخله)
اثر خطا

ج ول )5نتیجه قزمرن تحلیل کروا وانس برای متغیر تنظیم شناخت هیجان
مجموع مربعات درجهآزادی میانگین مربعات آماره آزمون ) (Fسطح معنیداری
4/4446
647/714
7/646
6
7/646
4/446
69/325
4/361
6
4/361
4/4446
055/471
23/311
6
23/311
4/411
97
2/091
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پگاه حسنپور و همکاران

مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و مواجهسازی...

ج ول )6نتیجه قزمرن تحلیل کروا وانس برای مؤل ههای متغیر تنظیم شناخت هیجان

تمرکز مجدد
مثبت  /برنامه
ریزی

ارزیابی مثبت /
دیدگاه وسیعتر

سرزنش خود

سرزنش دیگران

نشخوار فکری

فاجعهآمیز کردن

پذیرش

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجهآزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون )(F

سطح معنیداری

اثر ثابت

11/947

1

11/947

103/835

0/001

اثر پیشآزمون

1/958

1

1/958

18/929

0/001

اثر گروه (مداخله)

27/722

1

27/722

273/779

0/001

اثر خطا

4/175

39

0/113

اثر ثابت

13/939

1

13/939

55/722

0/001

اثر پیشآزمون

2/888

1

2/888

17/839

0/001

اثر گروه (مداخله)

27/107

1

27/107

155/407

0/001

اثر خطا

8/917

39

0/184

اثر ثابت

17/273

1

17/273

174/784

0/001

اثر پیشآزمون

2/024

1

2/024

19/294

0/001

اثر گروه (مداخله)

34/128

1

34/128

271/237

0/001

اثر خطا

4/338

39

0/119

اثر ثابت

25/757

1

25/757

155/992

0/001

اثر پیشآزمون

1/150

1

1/150

9/754

0/007

اثر گروه (مداخله)

31/329

1

31/329

204/022

0/001

اثر خطا

8/751

39

0/184

اثر ثابت

30/398

1

30/398

148/372

0/001

اثر پیشآزمون

2/174

1

2/174

10/387

0/003

اثر گروه (مداخله)

23/157

1

23/157

110/779

0/001

اثر خطا

9/930

39

0/207

اثر ثابت

24/985

1

24/985

137/529

0/001

اثر پیشآزمون

0/042

1

0/042

0/237

0/725

اثر گروه (مداخله)

25/574

1

25/574

173/014

0/001

اثر خطا

7/881

39

0/199

اثر ثابت

42/272

1

42/272

152/725

0/001

اثر پیشآزمون

8/191

1

8/191

22/350

0/001

اثر گروه (مداخله)

27/773

1

27/773

127/773

0/001

اثر خطا

5/845

39

0/231

-

-

جدول  1خالصه نتیجه آزمونهـای آنـالیز کواریـانس بـرای
بررسی تفاوت درمان فرا تشخیصی با درمان  ERPدر مـورد
 7مؤلفه تنظیم شناختی هیجان شامل (تمرکز مثبت مجـرد /
برنامهریزی ،ارزیابی مثبت  /دیدگاه وسـیعتر ،سـرزنش خـود،
ســرزنش دیگــران ،نشــخوار فکــری ،فاجعــه آمیــز کــردن و
پذیرش) را نشان میدهـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه تمـامی

اندازه اثر ()η2

4/177

0/537

4/177

4/101

4/754

4/165

4/771

نمرات مؤلفهها برای درک باالتر از اعداد با توجـه بـه تعـداد
گویههای درگیر در هر مؤلفه تحـت طیـف لیکـرت  5تـایی
مورد استفاده ،استاندارد شدهاند .همچنین اعـداد مؤلفـههـای
تنظیم شناختی هیجانی منفی نیز به صـورت معکـوس نمـره
گذاری شدهاند (بدین صورت در هر دو حالت تنظیم شـناختی
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راهبردهای درمانی به بیمار آموزش داده میشود تا چرخـهی
مضاعف اضطراب را که به واسطه اجتنـاب تجربـهای ایجـاد
میشود شناسایی کرده و با روبهرو شدن با منابع اضـطرابزا
این چرخهی معیوب را شکسته و بیهوده بودن افکار وسواسی
اضطرابزا و عـدم رخ دادن پیامـدهای فاجعـهبـار را تجربـه
نمایـد .از طـرف دیگـر ،اجتنـاب تجربـهای بـا مؤلفـههـــای
فراتشخیصـی بسیار دیگری از جمله عدمتحمل بالتکلیفی و
افکـار منفـی تکرار شونده و باورهای فراشـناختی ناکارآمــد
( )20رابطه دارد .از این رو ،پروتکل فراتشخیصی بـا تقویـت
تحمل بالتکلیفی و عدم قطعیت (مطابق با دیگر یافتهی بـه
دست آمده در این پژوهش) و نیز کـاهش افکـار و باورهـای
فراشناختی ناکارآمد (مطابق بـا یافتـهی بـه دسـت آمـده در
خصــوص کــاهش افکــار وسواســی بــه واســطه درمــان
فراتشخیصی) نیز به طور غیرمستقیم منجر به کاهش اجتناب
تجربهای در بیماران مبتال به  OCDمیشود .عالوه بر ایـن،
در خصوص تأثیر بیشتر درمان فراتشخیصی نسبت به درمان
مواجه سازی و بازداری از پاسخ ( )ERPدر کـاهش اجتنـاب
تجربــهای مــیتــوان بیــان کــرد کــه در پروتکــل درمــان
فراتشخیصی با تمرکز بر اجتناب تجربـهای بـه عنـوان یـک
عامل فراتشخیصی در بروز عالیم  OCDسعی مـیشـود تـا
بیماران  OCDبه جای اجتناب رفتاری ،تعلـلورزی ،حـواس
پرتی و توقف و سرکوبی و انکار افکار و هیجانـات خـود ،بـا
آنها مواجه شده و آنها را مورد پذیرش قرار دهند .هرچنـد در
درمان مواجه سازی و بازداری از پاسخ ( )ERPایـن مداخلـه
بیشتر در حوزه توقف اجتناب رفتاری صورت میگیرد( .)66از
این رو ،ممکن است راهبردهای درمانی گسترده و جامع کـه
در پروتکل فراتشخیصی به طور خاص بر اجتنـاب تجربـهای
متمرکزند سبب شود که اجتناب تجربهای بیمـاران  OCDدر
این پروتکل درمانی نسبت به درمان مواجه سازی و بـازداری
از پاسخ ( ،)ERPکاهش بیشتری را نشان دهـد .در پـژوهش
بیلک( ،)26درمان فراتشخیصی بر روی کودکان گـروه سـنی
 62-7سال مبتال به اضطراب و افسردگی به کار گرفته شـد
که نتایج آن بهبود قابل مالحظهای را در بـدتنظیمی حیطـه
های عـاطفی (شـامل نگرانـی ،غمگینـی و خشـم) شـرکت
کنندگان نشان داد .یکـی از مهمتـرین مؤلفـههـا در درمـان
فراتشخیصی ،کار بر روی هیجانهـا و جلـوگیری از اجتنـاب
آنها و مداخالت مربوط به پـذیرش آنهـا مـیباشـد .در ایـن

هیجان مثبت و منفی افزایش نمره به معنـای بهبـود تنظـیم
شناختی هیجان است).
نتیجه آزمون آنالیز کواریانس در مورد مؤلفهی تمرکز مثبـت
مجـرد  /برنامــهریـزی ( ،)F=219/137 ، P<4/446ارزیـابی
مثبت ( ،)F=611/041 ، P<4/446سرزنش خود (P<4/446
 ،)F=236/293 ،ســـــــرزنش دیگـــــــران (، P<4/446
 ،)F=240/422نشخوار فکـری (،)F=664/337 ، P<4/446
فاجعــهآمیــز کــردن ( ،)F=619/460 ، P<4/446پــذیرش
( )F=623/139 ، P<4/446مالحظه میشود که اثر گروه بر
نمره معنیدار است ،بدین معنی که بین دو گروه درمـان فـرا
تشخیصی و درمان  ERPتفاوت معنیداری در بهبود مؤلفـه
ی مذکور وجود دارد .با توجه به میانگین نمرات پـسآزمـون
نیز درمان فرا تشخیصی تأثیر بیشتری بر بهبـود مؤلفـههـای
متغیر تنظیم شناختی هیجان افراد داشته است.
بحث
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر
اجتناب تجربه ای و تنظیم شناختی هیجان در بیماران OCD
و مقایســه آن بــا درمــان مواجــهســازی و بــازداری از پاســخ
( )ERPانجام شد .نتایج به دست آمده نشان داد کـه درمـان
فراتشخیصی به طـور معنـاداری باعـث اجتنـاب تجربـهای و
همچنین ،بهبود در تنظیم شناختی هیجان ،افـراد مبـتال بـه
 OCDشده است و درمان فراتشخیصی در کـاهش ،اجتنـاب
تجربه ای و بهبود در تنظیم شـناختی هیجـان ،و نسـبت بـه
درمان مواجهسازی و بازداری از پاسخ ( )ERPمؤثرتر اسـت.
این یافتـهی پژوهشـی بـا مطالعـاتی کـه اثربخشـی درمـان
فراتشخیصی را بر کاهش عالیـم بیمـاران بـا اخـتاللهـای
اضطرابی ،افسردگی و  OCDنشان داده اند( 20و  29و  22و
 26و  24و  )63و همچنین ،با مطالعاتی است کـه اثربخشـی
بهتر درمان فراتشخیصی را در بهبود عالیم وسواسی نسـبت
به سایر درمانها نشان دادهاند همسو است( .)25در خصوص
اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اجتنـاب تجربـهای بیمـاران
 OCDمیتوان گفت که تالش برای اجتنـاب از رویـدادها و
موقعیتهایی که ممکـن اسـت اضـطراب را آشـکار و فعـال
سازند ،باعث افزایش واکنشهای دفاعی و منفی و بازداری و
محدود شدن دسترسی به فعالیتهای لذتبخـش و رضـایت
بخش شده و بدینترتیب استرس مضاعفی را در فـرد ایجـاد
مــیکنــد .در پروتکــل درمــان فراتشخیصــی بــا اســتفاده از

۳٤

پگاه حسنپور و همکاران

مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و مواجهسازی...

رفته در پژوهش حاضر برخی جلسـات بـه تنهـایی و برخـی
جلسات در ترکیب با سایر اهداف درمانی در این جهت بودند
کــه بیمــاران را بــا هیجاناتشــان و شــناخت و پــذیرش ایــن
هیجانات سوق دهند .از این رو ،دور از انتظار نخواهد بود که
درمان فراتشخیصی اثربخشی بهتـری را نسـبت بـه مواجـه
سازی و بازداری از پاسخ ( )ERPدر تنظیم هیجانات بیماران
مبتال به  OCDنشان دهد .مـداخالت درمـان فراتشخیصـی
پروتکل مربوطه با توجه بـه کمـک بـه پـذیرش هیجاتنـات
مختلــف و جلــوگیری از اجتنــاب از آنهــا مثــل بســیاری از
پژوهش ها ،این پژوهش نیز با محدودیتهـایی همـراه بـود.
یکی از اصلیترین محدودیتهای این پژوهش تعمیمپـذیری
محدود نتایج آن است .چرا کـه ایـن پـژوهش روی بیمـاران
مبتال به وسواس مراجعهکننده به مراکز خدمات روانشـناختی
قزوین در سال  6937انجام شد که از نظـر طبقـه اجتمـاعی
اقتصادی قابلیت تعمیم نتایج را محدود مـیکنـد .همچنـین،
استفاده از حجم نمونه کوچک نیز تعمیمپذیری دادههـا را بـا
مشکل مواجه میسازد .موانع و محدودیتهای اداری جهـت
کسب مجوزهای الزم در خصوص اجرای پژوهش و مسـائل
غیر مترقبهای که افراد در گروهها با آن مواجه شدند از قبیـل
درگیری در مسائل خانوادگی و سالمتی نیـز از جملـه دیگـر
محدودیتهای پژوهش حاضر بود.
در پایان ،با توجه به نتایج به دست آمده در ایـن پـژوهش و
هماهنگ با یافتههای آن ،به پژوهشگرانی کـه قصـد انجـام
پژوهش در این حیطه را دارند پیشـنهاد مـیشـود بـه دلیـل
کمبود مطالعات داخلی و خـارجی در ایـن حیطـه ،از درمـان
فراتشخیص برای کار با افراد مبتال  OCDو سایر اخـتالالت
روانشناختی استفاده شود .توجه به مؤلفههای فرهنگی مرتبط
با محتوای درمان و تأثیرگذار در فرآیند پژوهش و نیز زمینـه
های اثرگذار جسمی و شخصیتی آزمـودنیهـا حـائز اهمیـت
است .همچنین ،با توجه به مشاهده تفـاوت آمـاری مشـاهده
شده در خصوص اثربخشی بهتر درمان فراتشخیصـی نسـبت
به درمان مواجه سازی و بازداری از پاسـخ ( )ERPپیشـنهاد
میشود تا مراکزی که به انجـام خـدمات بـالینی و آموزشـی
میپردازند رویکردهای فراتشخیصی و کـار درمـانی بـر روی
عوامل فراتشخیصی اختالل های روانی را مـورد توجـه قـرار
دهند.

خصوص مطالعه هومن و همکاران( )29نشان داد که درمـان
فراتشخیصی گروهی در بهبود تنظیم هیجانی کارا می باشـد.
در مطالعه عبدی و همکاران( )21نیـز درمـان فراتشخیصـی
یکپارچــه در کــاهش شــدت عوامــل فراتشخیصــی از جملــه
بازداری رفتـاری (بـه عنـوان یکـی از کارکردهـای اجرایـی)
سببساز در اختالالت هیجانی مؤثر است.
در خصوص اثربخشی درمان فراتشخیصی بـر بهبـود تنظـیم
شناختی هیجان در بیماران  OCDمیتوان گفت که درمـان
فراتشخیصی یـک رویکرد درمانی مبتنی بر هیجـان اســت.
بـه ایـن معنـا کـه ،درمـان طـوری طراحی شده اسـت کـه
به بیماران بیاموزد چگونه با هیجـانهـای ناخوشــایند خـود
مواجه شده و آنها را تجربه کنند و به شیوه سازگارانهتری بـه
هیجـــانهــای خــود پاســخ دهنــد .اســتفاده از رویکردهــای
شناختی رفتاری که چرخه به هم مرتبطِ افکـار ،احساسـات و
رفتار و شیوههای مدیریت استرس را به بیماران مـیآمـوزد و
راهبردهای مبتنی بر ذهنآگاهی و پذیرش و مشـاهدهگـری
احساســات در درمــان مبتنــی بــر پــذیرش و تعهــد (،)ACT
ظرافت و تسـلط بیشـتری را بـرای بیمـاران در شناسـایی و
تشخیص هیجاناتی که تجربه میکنند و نحـوه نظـمبخشـی
این هیجانات فراهم میسازد( .)66از این رو ،بیمـاران مبـتال
به  OCDبعد از گذراندن جلسات درمانی مبتنی بـر رویکـرد
فراتشخیصی در تنظیم هیجانات مثبت و منفـی خـود بهبـود
قابل مالحظهای را نشان خواهند داد و با مداخالت مربوط به
پذیرش هیجانات خود و مواجهه و معنابخشـی بـه هیجانـات
رویکردهای نظمبخشی مثبت هیجان ماننـد تمرکـز مجـدد،
ارزیابی مثبت و پذیرش ،افزایش و با مـداخالت مربوطـه بـه
جلوگیری از اجتنـاب از هیجانـات رویکردهـای منفـی نظـم
بخشی هیجان مانند سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار
فکری و فاجعهسازی کـاهش مـییابـد .عـالوه بـر ایـن ،در
خصوص تأثیر بیشتر درمان فراتشخیصی نسـبت بـه درمـان
مواجهسـازی و بـازداری از پاسـخ ( )ERPدر بهبـود تنظـیم
شناختی هیجان میتوان بیان کرد که برخالف درمان مواجه
سازی و بازداری از پاسخ ( )ERPکه به طور خاص بر مواجه
با افکار وسواسی و اجتنـاب از پاسـخهـای جبـری فکـری و
رفتــاری متمرکــز اســت ،در درمــان فراتشخیصــی ،هیجــان،
شناسایی هیجانهـا و مواجهـه و پـذیرش هیجانـات نقشـی
اساسی در درمان دارد .در طرح درمان فراتشخیصی بـه کـار
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