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مقدمه :اختالل وسواسی  -اجباری ،با سیر مزمن ،ناهمگنی در عالئم و مقاومت در برابر تغییر و همچنین بهعنوان یکی
از ناتوانکنندهترین اختاللهای اضطرابی ،لزوم پرداختن فزاینده به ماهیت آسیبشناسی چندبعدی ،پیچیده و فراتشخیصی
این اختالل را نمایان میسازد .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی سهم فرآیندهای فراتشخیصی همچون عدم
تحمل بالتکلیفی ،همجوشی شناختی و عدم تحمل آشفتگی در پیشبینی اختالل وسواسی  -اجباری در جمعیت بالینی
است.
روش :در پژوهش همبستگی  -مقطعی حاضر 155 ،آزمودنی مبتال به اختالل وسواسی  -اجباری مراجعهکننده
به درمانگاههای بیمارستان روانپزشکی روزبه ،بیمارستان آیتاهلل طالقانی (بخش روانپزشکی) و بیمارستان
روانپزشکی ایران ،به روش در دسترس انتخاب شدند و نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه وسواسی  -اجباری،
مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی ،مقیاس تحمل آشفتگی و پرسشنامه همجوشی شناختی را تکمیل کردند .دادههای
پژوهش با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج پژوهش نشان داد که عدم تحمل بالتکلیفی ،همجوشی شناختی و عدم تحمل آشفتگی با اختالل وسواسی
 اجباری ،رابطه معناداری داشتند .همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون ،متغیرهای مذکور بهطور کلی قادر بهپیشبینی  69درصد از واریانس اختالل وسواسی  -اجباری شدند که از این میان ،نقش تبیینکنندگی همجوشی شناختی
نسبت به سایر متغیرها بیشتر بود.
بحث و نتیجهگیری :طبق یافتههای پژوهش حاضر ،سازههای فراتشخیصی همچون عدم تحمل بالتکلیفی ،همجوشی
شناختی و عدم تحمل آشفتگی قادر به پیشبینی اختالل وسواسی  -اجباری هستند و این یافته میتواند گام مهمی در
پیشبرد و توسعه پروتکلهای فراتشخیصی در درمان این اختالل محسوب شود.

Clinical
Psychology
& Personality
)(Daneshvar-e-Raftar

Vol. 15, No. 2, Serial 29
Autumn & Winter
2017-2018
pp.: 167-177

کلیدواژهها :اختالل وسواسی  -اجباری ،عدم تحمل بالتکلیفی ،همجوشی شناختی و عدم تحمل آشفتگی.
*Email: m.akbari@khu.ac.ir

167

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 17:15 IRDT on Wednesday August 15th 2018

وسواسی  -اجباری در یک جمعیت بالینی :عدم تحمل بالتکلیفی،

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسي بالیني و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،2پیاپی  ،29پائیز و زمستان  ،1396صص.167-177:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 2, Serial 29, Autumn & Winter 2017-2018 , pp.: 167-177.

1

5

2

6

اجباری1

temporal
evaluative
7 contingency
)8 Acceptance and Commitment Therapy (ACT

)Obsessive Compulsive Disorder (OCD
Salkovskis
3 transdiagnostic
4 cognitive fusion

168

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 17:15 IRDT on Wednesday August 15th 2018

مقدمه
یکی از ناتوانکنندهترین
اختالل وسواسی -
اختاللهای اضطرابی است که با افکار تکرارشونده ،تکانهها،
تصاویر اضطرابزا («وسواسها») یا فعالیتهای رفتاری یا
ذهنی که بیمار احساس میکند باید به شیوهای تکراری و
آیینمند انجام دهد تا اضطرابش کاهش یابد و یا از پیامدهای
اضطرابآور جلوگیری کند («اجبارها») شناخته میشود .این
اختالل با میزان شیوع طول عمر  2/3درصد در جمعیت
عمومی یکی از شایعترین [ ]1و ناتوانکنندهترین اختالالت
روانپزشکی به شمار میآید [ ]2که در چند دههی اخیر ،در
بین سایر اختالالت اضطرابی بعد از اختالل استرس پس از
سانحه بیشترین پژوهشها را به خود اختصاص داده است
[ .]3اختالل وسواسی  -اجباری با آسیب عمده در عملکرد[،4
 ،]5کاهش کیفیت زندگی [ ،]7 ،6افزایش خطر اقدام به
خودکشی [ ،]9 ،8سوءمصرف مواد [ ]10و همچنین افزایش
هزینههای اقتصادی بر جامعه[ ]11همراه است .لذا در چنین
شرایطی ،لزوم درک بیشتر در زمینه آسیبشناسی این
اختالل بهمنظور ارتقاء اثربخشی دستورالعملهای درمانی
موجود برای افرادی که از عالئم اختالل وسواسی  -اجباری
رنج میبرند ،ضروری میباشد.
تا چندی پیش ،در مفهومپردازی و درمان اختالل
وسواسی  -اجباری ،به عوامل رفتاری بیشتر از عوامل شناختی
توجه میشد ،زیرا اثربخشی مداخالت رفتاری برای اختالل
وسواسی  -اجباری بهخوبی تثبیتشده بود .با این حال ،به
دلیل اینکه در مفهومپردازی رفتاری شواهد کافی برای شروع
اختالل وسواسی  -اجباری وجود نداشت ،در دو دهه اخیر
توجه به نقش شناخت در آسیبشناسی و درمان این اختالل
افزایش یافته است[.]12
نتایج پژوهشهای اولیه در زمینه آسیبشناسی شناختی
بر یافتههای سالکوفسکیس ]13[ 2مبنی بر مسئولیتپذیری
و خودسرزنشگری افراطی افراد مبتال به اختالل وسواسی -
اجباری متمرکز بود .با این حال ،منتقدین اعتقاد دارند
ارزیابیها و رفتارهای خنثیساز بهخودیخود توجیهکننده
نابهنجار بودن وسواسهای فکری نیستند .همچنین منتقدین
بر این باورند که مسئولیتپذیری و خودسرزنشگری ،برخی از
مضامین اختالل وسواسی  -اجباری (از قبیل ،افکار خشونت
آمیز ،جنسی و کفرآمیز) را بیشتر از مضامین دیگر (از قبیل،
ترس از آلودگی ،آیینمندیهای شستشو) توجیه میکند
[ .]12نهایتاً ،منتقدین تأکید دارند مداخله موفقیتآمیز (از

قبیل کاهش احساس مسئولیت و خودسرزنشگری) دال بر
علیت نیست؛ به عبارت دیگر ،نمیتوان اینگونه نتیجهگیری
کرد که چون کاهش مسئولیتپذیری افراطی منجر به
موفقیت درمانی شده ،پس دلیل ایجاد وسواسهای فکری
است [.]12
3
با ظهور پارادیم فراتشخیصی در درمان و سببشناسی
اختاللهای هیجانی و در ادامه تمرکز بر نقش شناخت در
آسیبشناسی و درمان اختالل وسواسی  -اجباری ،تأکید
پژوهشگران در دو دهه اخیر ،بر اهمیت سازههای فراتشخیصی
شناختی سطح باال معطوف شده است تا بتوانند شناخت
عمیقتر و گستردهتری هم بر این اختالل و هم اختاللهای
همبود آن به دست آوردند؛ بنابراین تمرکز پژوهش حاضر،
بررسی سهم متغیرهای فراتشخیصی شناختی برآمده از مدل
های جدید حوزه شناختی رفتاری در پیشبینی عالئم اختالل
وسواسی  -اجباری است که در ادامه به آن پرداخته خواهد
شد [.]14
یکی از متغیرهای فراتشخیصی مهم در تبیین آسیب
شناسی اختاللهای هیجانی بهویژه اختالل وسواسی -
اجباری« ،همجوشی شناختی »4است که بر تنظیم بیش از
حد و نامناسب رفتار توسط فرآیندهای کالمی مانند قواعد
کالمی و شبکههای رابطهای که از این فرآیندها اشاره دارد.
در بافتارهایی که این همجوشی بیشتر میشود ،شبکههای
کالمی نسبتاً غیر انعطافپذیری ،به رفتار انسان جهت می
دهند و در نتیجه ،ممکن است رفتار فرد ناهماهنگ و ناسازگار
با چیزی باشد که محیط در ارتباط با ارزشها و اهداف
انتخابشده ،ارائه میدهد []15؛ به عبارت دیگر ،وقتی
فرآیندهای چارچوب رابطهای مانند چارچوبهای زمانمند 5و
ارزیابانه 6شکل میگیرند ،زبان در تنظیم رفتار تا حد زیادی
درگیر میشود که باعث میگردد تجربهی مستقیم جهان
برای فرد دشوار شود چون روابط محرکها و قواعد کالمی بر
تنظیم رفتار غالب میشود .در چنین حالتی ،عدم همخوانی
قواعد کالمی با وابستگیهای 7دنیای واقعی باعث میشود که
رفتار فرد انعطافناپذیر شود [ .]16از دیدگاه رویکرد شناختی
مبتنی بر تعهد و پذیرش ،8تغییر شکل کارکرد محرکها می
تواند باعث ایجاد احساسات فیزیولوژیکی و روانشناختی
دخیل در بروز یک رفتار از طریق روابط شود .فرد میتواند
نتیجه ی اجبارها را صرفاً با فکر کردن در مورد آن بهطور
غیرمستقیم تجربه کند .در واقع ،اینگونه تصور میشود که
فکر کردن مثل انجام آن« ،بد» است .وقتی فکری به ذهن ما
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خطور میکند احساسات جسمی و احساسات مرتبط با آن را
تجربه نمیکنیم .برای مثال ،اگر کسی که مبتال به اختالل
وسواسی  -اجباری نیست ،در مورد آسیب دیدن مادرش فکر
کند ،کمی احساس غم میکند ،اما این احساس موقتی است
و مثل آن نیست که واقعاً این اتفاق رخ داده باشد .این موضوع
نتیجهی کنترل بافتاری و کارکردهای اعمال رابطهی شخص
است .این فکر بهصورت «قابل باور »1و یا «واقعی »2تجربه
نمیشود .افراد مبتال به اختالل وسواسی  -اجباری ،وسواس
فکری خود را به شکل بافتاری واقعیتر نسبت به افراد غیر
مبتال به این اختالل تجربه میکنند []17؛ به عبارت دیگر،
هر گونه تالشی برای کاهش وسواس فکری توسط بیمار و
درمانگر ،به شکل متناقضی ،باعث حمایت از این بافتار و
بافتارهای دیگر مثل کنترل هیجانی یا استدالل میشود.
هدف قرار دادن این افکار ،باعث تقویت این بافتار میشود،
چون تالش برای تغییر این بافتارها آنها را طوری نشان می
دهد که افکار پرمعنا بوده و یا واقعی و قابل باورند .از سوی
دیگر ،باعث تقویت چارچوبهای زمانمند و ارزیابانه میشود
که این امر به افزایش پیروی از قواعد کالمی ،انعطافناپذیری
رفتار و کاهش خزانهی رفتارهای فرد منجر میشود؛ بنابراین،
هر گونه تالش برای اثبات نادرستی این افکار وسواسی یا
تغییر آنها باعث تقویت بافتارهایی میشود که وسواس فکری
را ایجاد میکنند .همچنین باعث میشود تا این افکار با قدرت
بیشتری رفتار فرد را تنظیم و کنترل نمایند [ .]17این فرضیه
با مدل فراشناختی [ ]18که نشان دادند تالش برای کاهش
افکار ناخواسته به افزایش بروز این افکار منجر میشود،
هماهنگ میباشد.
از دیگر سازههای فراتشخیصی شناختی که در دو دهه
اخیر نقش آن در سببشناسی اختاللهای روانشناختی،
بهویژه اختاللهای اضطرابی برجسته شده است« ،عدم تحمل
آشفتگی »3است که بـه ناتوانـایی تجربـه و تحمل موقعیت
های روانشناختی منفی اطالق میگردد .آشفتگی ممکن
است ماحصل فرآیندهای فیزیکی و شناختی باشد ،لـیکن
بازنمایی آن بهصورت حالت هیجانی است که اغلب با تمایل
به عمل ،جهت رهایی از تجربه هیجانی مشخص میگردد
[ .]19افراد دارای تحمل آشفتگی پایین ،اوالً هیجان را غیر
قابل تحمل میدانند و نمیتوانند به آشفتگی و پریشانیشان
رسیدگی نمایند ،ثانیاً این افراد وجود هیجان را نمیپذیرند و
از وجود آن احـساس شرم و آشفتگی میکنند ،زیرا که توانایی
هـای مقابلـهای خـود بـا هیجانات را دستکم میگیرند.

سومین مشخصه عمده افراد با تحمل آشفتگی پایین ،تالش
فراوان این افراد برای جلوگیری از هیجانـات منفی و تسکین
فوری هیجانات منفی تجربهشده میباشد .الزم به ذکر است
که اگر این افراد قادر به تسکین این هیجانات نباشند ،تمام
توجهشان جلـب ایـن هیجان آشفتهکننده میگردد و
عملکردشـان بهطور قابلمالحظهای کاهش مییابد [.]20
شواهدی وجود دارد که بیان میکند تحمل آشفتگی بهعنوان
یک عامل آسیبزا برای اختالل وسواسی  -اجباری قابل طرح
است .محققان پی بردهاند که ترس از هیجانات منفی ،بهشدت
با نشانههای اختالل وسواسی  -اجباری مرتبط است [.]21
همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که توجه مهمی بر
تحمل افزایش یافته بر حاالت هیجانی منفی دارد و ممکن
است بهطور غیرمستقیم باعث افزایش تحمل آشفتگی شود
[ ]22و اخیراً در درمان اختالل وسواسی  -اجباری مؤثر واقع
شده است [ .]23شواهد مستقیم از یک مطالعه در مورد
اندازهگیری تحمل آشفتگی نیز بهطور منحصربهفردی
نشانههای کلی اختالل وسواسی  -اجباری را حتی پس از
کنترل اضطراب ،افسردگی و حساسیت اضطرابی پیشبینی
کرد [.]24
4
«عدم تحمل بالتکلیفی » ،سازهای فراتشخیصی شناختی
دیگری است که بر اهمیت این متغیر در آسیبشناسی اختالل
های اضطرابی بهویژه اختالل اضطراب فراگیر و اختالل
وسواسی  -اجباری تأکید بسیاری شده است [ ]25و به یک
ویژگی سرشتی ناشی از یک سری باورهای منفی در مورد
بالتکلیفی و معانی ضمنی آن اشاره دارد [ ]26و میتوان آن
را بهعنوان سوگیری شناختی بر چگونگی ادراک ،تفسیر و
پاسخ فرد به موقعیتهای نامطمئن تعریف کرد که بر روی
سطوح شناختی ،هیجانی و رفتاری فرد تأثیر دارد[ .]27عدم
تحمل بالتکلیفی سازهای شناختی است که ناتوانی افراد در
تحمل موقعیتها ی مبهم و ناشناخته را بیان میکند [.]28
هرچند برخی از تحقیقات بیان میکنند که عدم تحمل
بالتکلیفی مخصوص نگرانی و اضطراب فراگیر است [ ،]26اما
هاالوای و همکاران [ ]29دریافتند که عدم تحمل بالتکلیفی
احتمال دارد یک زمینه مشترک در طیف گستردهای از
اختالالت اضطرابی باشد .توصیفهای نظری این سازه در مورد
اختالل وسواسی  -اجباری به نظریه کار [ ]29برمیگردد که
پیشنهاد میکند بیماران مبتال به اختالل وسواسی  -اجباری،
نیاز شدیدی به قطعیت دارند و ممکن است اضطراب شدیدی
را تا زمانی که قطعیت به دست آورند ،تجربه کنند .تولین 5و
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همکاران [ ]30ادعا کردهاند که عدم تحمل بالتکلیفی ممکن
است نقش اصلی در اختالل وسواسی  -اجباری داشته باشد.
استکتی 1و همکاران [ ]31نیز نشان دادهاند که بیماران مبتال
به اختالل وسواسی  -اجباری ،عدم ،تحمل بالتکلیفی بیشتری
را نسبت به سایر اختاللهای اضطرابی از جمله اختالل
اضطراب فراگیر و افراد عادی گزارش میکنند .نتایج پژوهش
روتج و همکاران [ ]32نشان داد که شدت عدم تحمل
بالتکلیفی با فراوانی رفتارهای وارسی در بیماران مبتال به
اختالل وسواسی  -اجباری ارتباط دارد .لیند و بوشن]33[ 2
نیز نشان داد که عدم تحمل بالتکلیفی در رابطه بین
مسئولیتپذیری و رفتارهای وارسی نقش واسطهای ایفا می
کند .همچنین بولن و کارلتون ]34[ 3و ارین و همکاران []35
در پژوهشی دیگر نشان دادند که افراد مبتال به اختالل
وسواسی  -اجباری ،سطوح باالتری از عدم تحمل بالتکلیفی
را نسبت به گروه کنترل نشان دادند.

ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه وسواسی  -اجباری (تجدیدنظر
شده) :4این مقیاس توسط فوآ 5و همکارانش [ ]36برای
بررسی انواع وسواس ساخته شده است که ابزاری مناسب برای
غربالگری وسواس بوده است .این پرسشنامه دارای  18سؤال
و  6خرده مقیاس شستشو ،فکری ،انباشت ،وارسی ،نظم و
ترتیب و خنثیسازی است و در مقیاس لیکرت  5درجهای
نمرهگذاری میشود .بررسی همسانی درونی توسط فوآ برای
نمره کل  0/81و برای زیر مقیاسها بین  0/34تا  0/93بوده
است .پایایی به روش باز آزمون پس از دو هفته بین  0/74تا
 0/91بوده است .نسخه فارسی این پرسشنامه توسط
قاسمزاده و همکارانش بررسی شده است [ .]37در این مطالعه
آلفا برای نمره کل  0/85و برای خرده مقیاسها بین  0/77تا
 0/86محاسبه شد .همچنین پایایی به روش بازآزمایی و در
طول  2هفته برای نمره کل  0/75و برای خرده مقیاسها بین
 0/62و  0/76بود.
6
ب) مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی  :این مقیاس در
سال  2002توسط بوهر 7و داگاس ]38[ 8برای سنجش میزان
تحمل افراد در برابر موقعیتهای نامطمئن و حاکی از
بالتکلیفی طراحی شد و دارای  27گویه در یک مقیاس
لیکرتی پنجدرجهای است .بوهر و داگاس [ ]38ضریب آلفای
کرونباخ  0/94و ضریب روایی بازآزمایی پنجهفتهای را 0/74
گزارش کردند .در پژوهش اکبری و همکاران آلفای کرونباخ
 0/88و پایایی بازآزمایی سههفتهای  0/76بود [ ]39برای
محاسبه روایی پیشبین از همبستگی این ابزار با پرسشنامه
نگرانی ایالت پنسیلوانیا )0/78( 9و پرسشنامه اجتناب
شناختی )0/71( 10استفاده شده است [.]39

آزمودني
الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش مقطعی
همبستگی حاضر ،شامل کلیه بیماران مبتال به اختالل
وسواسی  -اجباری بودند که در سال  1395به درمانگاههای
بیمارستان روانپزشکی روزبه ،بیمارستان آیتاهلل طالقانی
(بخش روانپزشکی) و بیمارستان روانپزشکی ایران مراجعه
کرده بودند.
ب) نمونه آماری :از بین مراجعهکنندگان به این درمانگاهها،
 155بیمار به روش در دسترس انتخاب شدند .به این ترتیب
که بیماران پس از مراجعه به مراکز مربوطه ،نخست توسط
روانپزشک بیمارستان معاینه شدند .سپس ،بیماران دارای
اختالل وسواسی  -اجباری به روانشناس بالینی ارجاع داده
شدند تا به کمک «مصاحبه بالینی ساختاریافته بر اساس
نسخه تجدیدنظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی» برای تشخیص اختالل موردنظر غربال
گردند .در صورت تأیید تشخیص ،با کسب رضایتنامه کتبی،
از افراد درخواست میشد که در پژوهش شرکت کنند .مالک
های ورود شامل تشخیص اختالل وسواسی  -اجباری بر
اساس «نسخه تجدیدنظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی
و آماری اختاللهای روانی» ،داشتن شرط سنی  18تا 65
سال ،داشتن حداقل سواد دیپلم و مالکهای خروج نیز شامل
وجود سایر اختاللهای همبود روانشناختی محور یک ،دارا

ج) مقیاس تحمل آشفتگی :11این ابزار یک مقیاس 15
گزینهای اســت که توسط سیمونز و گاهر [ ]20ساخته شده
است .گزینههای این مقیاس تحمل آشفتگی را بر اساس
توانمندی فرد برای تحمل آشفتگی هیجانی ،ارزیـابی ذهنـی
آشـفتگی ،میـزان توجه به هیجانات منفی در صورت وقوع و

1

7 Buhr

2

8 Dugas

Steketee
Lind & Boschen
3 Boelen & Carleton
)4 Obsessive Compulsive Inventory Revised (OCI-R
5 Foa
)6 Intolerance Uncertainty Scale (IUS

9 Penn

)State Worry Questionnaire (PSWQ
)Avoidance Questionnaire (CAQ
)11 Distress Tolerance Scale (DTS
10 Cognitive
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بودن اختاللهای نورولوژیکی ،مصرف داروهای روانپزشکی،
سابقه دریافت درمانهای روانشناختی بود .برای جلوگیری از
اثر تقدم و تأخر ،پرسشنامهها بهصورت تصادفی در اختیار
شرکتکنندگان قرار گرفت.

بررسی سهم نسبی سازههای فراتشخیصی در پیشبینی اختالل وسواسی  -اجباری در یک جمعیت بالینی.........

شیوه تحلیل دادهها
در این پژوهش عالوه بر شاخصهای توصیفی ،تجزیه
وتحلیل دادهها با کمک نرمافزار آماری «اس .پی .اس .اس4».
و به روش همبستگی پیرسون 5و تحلیل رگرسیون چندگانه6
همزمان انجام شد.

نتایج
میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان  25/13سال
(با انحراف معیار  )2/51بود .از  155آزمودنی 86 ،نفر زن و
 69نفر مرد بودند 27 .درصد از شرکتکنندگان مجرد و مابقی
متأهل بودند .مفروضه نرمال بودن هر چهار مقیاس با آزمون
آماری کولموگروف -اسمیرنف 7تأیید شد .ضریب همبستگی
پیرسون (جدول  )1بین متغیرهای پیشبین و مالک نشان
داد عدم تحمل بالتکلیفی ،همجوشی شناختی و عدم تحمل
آشفتگی با عالئم وسواسی  -اجباری رابطه قوی و مثبت
داشتند .باالترین همبستگی مربوط به همجوشی شناختی با
عالئم وسواسی  -اجباری بود .الزم به ذکر است که در ماتریس
همبستگی متغیرهای پیشبین ،هیچ همخطی ساده و
چندگانه[( ]42یعنی همبستگی باالتر از  )0/75میان
متغیرهای پیشبین دیده نشد ،از اینرو هیچیک از متغیرها
از تحلیل نهایی حذف نشدند.
برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای عدم تحمل
بالتکلیفی ،همجوشی شناختی و عدم تحمل آشفتگی در
پیشبینی عالئم وسواسی  -اجباری ،از آزمون تحلیل
رگرسیون چندمتغیره همزمان استفاده شد .نمره کل مقیاس
عدم تحمل بالتکلیفی ،پرسشنامه همجوشی شناختی و
مقیاس تحمل آشفتگی ،بهعنوان متغیرهای پیشبین و نمره
کلی عالئم وسواسی  -اجباری بهعنوان متغیر مالک وارد مدل
رگرسیون شدند .نتایج پژوهش نشان داد که  Fمشاهده شده
از تحلیل واریانس (جدول  )2و شاخصهای آماری مدل
رگرسیون (جدول  )3برای سه متغیر پیشبین مورد بررسی
در مقایسه با مقادیر بحرانی ،معنادار بودند (،F=163/23
 .)P=0/001شاخص تحمل 8و عامل تورم واریانس 9نیز نشان
داد میان متغیرهای پیشبین هیچ همپوشی و همخطی
معنیداری وجود نداشت و این متغیرها از استقالل باالیی
برخوردار بودند و نیاز به خروج هیچیک از آنها از مدل
رگرسیونی نبود .بر پایه الگوی رگرسیون ،بین متغیرهای
پیشبین سهگانه مورد بررسی با عالئم وسواسی -اجباری
رابطه معنیداری وجود داشت ( )R=0/833و در مجموع 69/3
درصد واریانس افکار تکرارشونده منفی تبیین شد (0/693
= .)R2همچنین در صورت تعمیم یافتههای بهدست آمده از
آزمودنیهای پژوهش به جامعه اصلی ،متغیرهای پیشبین
توان تبیین  68/6درصد از واریانس افکار تکرارشونده منفی را
دارند ( .)R2Adj= 0/686وزن این متغیرها بهترتیب برای

1

6

2

7

multiple regression analysis
Kolmogorov-Smirnov test
8 tolerance index
)9 Variance Inflation Factor (VIF

)Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ
)Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-2
)3 Southampton Mindfulness Scale (SMS
)4 Statistical Package for the Social Science-version (SPSS
5 Pierson correlation
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اقدامهای تنظیمکننده برای تسکین آشفتگی ،مورد سنجش
قرار میدهند .گویههای این ابزار بر اساس مقیاس
پنجدرجهای لیکـرت نمـرهگـذاری میشوند و دارای چهـار
خرده مقیاس تحمل (من نمیتوانم به احـساس آشـفتگیام
رسـیدگی کـنم) ،جذب (هنگامی که آشفته و پریشان هستم،
همواره به این فکـر میکنم که چه احساس بدی دارم)،
ارزیابی (تحمـل آشـفتگی و پریشانی همیشه برای من کار
بـسیار سـختی اسـت) و تنظـیم (من برای جلوگیری از بروز
احساساتم حاضرم هر کاری را انجام دهم) است [ .]20بر
اساس دادههای پـژوهش عزیزی ،میرزایی و شمس []39
میـزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/672برآورد شد.
ضـریب پایـایی بــه روش بازآزمایی برای کل مقیاس 0/81
و برای خرده مقیاسهای تحمل ،جذب ،ارزیـابی و تنظـیم
بـه ترتیـب  0/77 ،0/69 ،0/71و  0/73میباشد .طبق این
پژوهش ،همبستگی مقیاس تحمل آشفتگی با سبکهای
مقابلهای مسئلهمحور و هیجانمحـور به ترتیب برابر  0/21و
 -0/27اسـت [.]39
1
د)پرسشنامه همجوشی شناختی  :پرسشنامه
همجوشی شناختی[ ]40یک ابزار برای سنجش همجوشی
شناختی است .این پرسشنامه  7گویه دارد و بر روی یک
مقیاس  7درجهای از یک تا هفت نمرهگذاری میشود؛
بنابراین ،نمره کل این پرسشنامه در دامنه  7-49قرار دارد.
گیالندرز و همکاران [ ]40ضریب آلفای کرونباخ در یک
جمعیت دانشجویی با حجم نمونه  0/93 ،1040و ضریب
پایایی بازآزمایی را در فاصلهی  4هفتهای  0/80گزارش
کردند .در این پژوهش ضریب همبستگی پرسشنامه
همجوشی شناختی با پرسشنامه تعهد و پذیرش 2و
پرسشنامه ذهن آگاهی ساوتمتون 3به ترتیب برابر  0/72و
 0/70به دست آمد .اکبری و همکاران [ ]41در پژوهش خود
بر روی یک نمونه دانشجویی ،ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه را  0/91و ضریب پایایی بازآزمایی به فاصله  5هفته
را هم  0/86گزارش کردند.

مهدی اکبری
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برابر با  0/44 ،0/53و  -0/41بود (جدول .)3

همجوشی شناختی ،عدم تحمل بالتکلیفی و تحمل آشفتگی

جدول  .1میانگین (و انحراف معیار) و ضریب همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک پژوهش

1
**0/37
** -0/41

1
** -0/45

1

جدول  .2نتایج مدل رگرسیون همزمان و تحلیل واریانس برای رابطه متغیرهای پیشبین با عالئم وسواسی  -اجباری

مدل
همزمان

F
163/23

R
0/833

R2
0/693

R2Adjust
0/686

سطح معناداری
0/001

جدول  .3نتایج مربوط به شاخصهای آماری رگرسیون برای مؤلفههای پیشبینکنندهی عالئم وسواسی  -اجباری

مدل رگرسیون
مقدار ثابت مدل
همجوشی شناختی
عدم تحمل بالتکلیفی
تحمل آشفتگی

B
-0/381
0/087
0/423
-0/257

ß
0/53
0/44
-0/41

S.E.
2/56
0/007
0/04
0/02

t
-0/15
9/34
6/31
-5/45

P-Value
0/001
0/001
0/001

Tolerance
0/56
0/31
0/65

VIF
2/11
1/92
1/27

بحث ونتیجهگیری
پژوهش حاضر بر اساس شواهد موجود در مورد ارتباط
اختالل وسواسی  -اجباری با همجوشی شناختی ،عدم تحمل
بالتکلیفی و تحمل آشفتگی و با هدف یکپارچهسازی این
شواهد در قالب مطالعه مقدماتی برای تطبیق رویکرد
فراتشخیصی برای مداخالت پیشگیرانه و درمانی برای اختالل
وسواسی  -اجباری انجام شده است.
نخستین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان
همجوشی شناختی ،عدم تحمل بالتکلیفی و تحمل آشفتگی
با عالئم اختالل وسواسی  -اجباری بود که نتایج پژوهش
نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری میان این سازهها با
عالئم این اختالل وجود دارد .دومین هدف این پژوهش
بررسی سهم نسبی و کلی این متغیرها در پیشبینی واریانس
عالئم اختالل وسواسی -اجباری در قالب یک مدل رگرسیونی
همزمان بود .تجزیهوتحلیل مدل رگرسیونی نیز نشان داد
ترتیب ورود متغیرهای پیشبین در تحلیل رگرسیون با توجه
به وزن آنها بهترتیب بهصورت همجوشی شناختی ،عدم
تحمل بالتکلیفی و عدم تحمل آشفتگی بود .این متغیرها
بهطور کلی توانستند حدود  69درصد واریانس عالئم اختالل
وسواسی  -اجباری را تبیین کنند.
همجوشی شناختی ،اولین متغیر فراتشخیصی از نظر توان
پیشبینیکنندگی عالئم وسواسی  -اجباری در بیماران مبتال
به این اختالل بود.

عمران [ ،]44بلوت 1و همکاران [ ،]45توهیگ ،موریسون و
بلوت ،]46[ 2توهیگ و همکاران [ ،]47ماسودا 3و همکاران
[ ]48مبنی بر ارتباط میان این سازه و عالئم اختالل وسواسی
 اجباری همسو است و میتوان آن را چنین تبیین کرد کهطبق رویکرد مبتنی بر تعهد و پذیرش [ ،]49تکنیکهای
گسلش شناختی ،بهعنوان تکنیکهای مؤثر بر همجوشی
شناختی ،تالش دارند تا بهجای اینکه شکل و فراوانی افکار و
سایر رخدادهای خصوصی را تغییر دهند ،در عوض،
عملکردهای ناخوشایند این رخدادها را اصالح کنند [.]49
گسلش شناختی در درمان اختالل وسواسی  -اجباری ،شامل
تغییر کارکرد رخدادهای خصوصی فرد از رخدادهای واقعی
است که به این رخدادهای خصوصی مانند افکار وسواسی
مربوط میشود .در این صورت ،افکار وسواسی و احساسات
اضطرابآور صرفاً بهصورت یک فکر یا یک هیجان تجربه می-
شود .نمونهای از تمرین گسلش که در درمان اختالل وسواسی
 اجباری به کار میرود ،تکرار وسواسهای فکری تا زمانیاست که تمام معنی خود را از دست دهد .این عمل برای
کاهش اثر آن بر فرد مبتال به اختالل وسواسی  -اجباری
نیست ،بلکه به فرد کمک مینماید تا درک کند که یک فکر
عالوه بر ایجاد ترس ،کارکردهای دیگری نیز دارد .گسلش
شناختی ،فرآیند تضعیف تغییر شکل کارکردهای محرک و
کاهش تأثیر تجارب درونی مانند افکار وسواسی و احساسات
منفی در تنظیم رفتار است .طبق رویکرد مبتنی بر تعهد و
پذیرش ،اگر روشهای گسلش شناختی موفقیتآمیز باشد،
وسواسهای فکری احتماالً هنوز هم برای فرد رخ میدهد ،اما

1

3

این یافته با پژوهشهای توهیگ و همکاران [ ،]43پورفرج
Bluett
Twohig, Morrison & Bluett

Masuda

2
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متغیرها
عالئم وسواسی  -اجباری ()1
عدم تحمل بالتکلیفی ()2
همجوشی شناختی ()3
تحمل آشفتگی ()4

1
1
**0/79
**0/86
** -0/77

2

3

4

میانگین (انحراف معیار)
)9/34( 42
)14/11( 112/45
)7/34( 34/17
)3/67( 23/30
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شبیه بسیاری از افراد غیر مبتال به «اُ .سی .دی ».که چنین
افکار ناخواستهای را تجربه میکنند ،فقط بهصورت یک فکر
یا احساس تجربه خواهد شد [ .]47آرمسترانگ ]50[ 1در
پژوهش موردی با استفاده از خط پایهی چندگانه اثربخشی
«اِی .سی .تی »2.را بر روی سه نوجوان مبتال به «اُ .سی.
دی »3.بررسی کرد .نتایج نشان داد «اِی .سی .تی ».در کاهش
عالئم «اُ .سی .دی ».این بیماران مؤثر بود .همچنین تغییرات
در اجتناب تجربهای و گسلش شناختی با تغییرات در شدت
عالئم «اُ .سی .دی ».رابطه داشت [.]50
دومین متغیر فراتشخیصی پیشبینکننده عالئم وسواسی
 اجباری ،عدم تحمل بالتکلیفی است .این یافته با نتایجپژوهشهای ساراوگی 4و همکاران[ ،]51جاکوبی 5و همکاران
[ ،]52جنتس ،مرون و روسیو ،]53[ 6ویتال 7و همکاران
[ ،]54بولن و همکاران [ ،]34ارین 8و همکاران [ ]35و فهیمی
فهیمی و همکاران [ ]55همسو است که این نتیجه احتماالً
بیانگر این حقیقت است که افراد مبتال به اختالل وسواسی -
اجباری بیشتر دچار سوگیری شناختی هستند که همیشه
بهوسیلهی فقدان یا ناکارآمدی دانش ایجاد میگردد که
مربوط به عوامل درونی فرد است که فرد نمیتواند آن را
کنترل کند و این افراد دربارهی حوادث آینده دیدی منفی و
نگران دارند و بر این باورند که نامطمئن بودن ،یک ویژگی
منفی است که باید از آن دوری کرد .همچنین آنها در
موقعیتهای مبهم در عملکردشان مشکل دارند و عدم تحمل
بالتکلیفی روی عقاید و جنبههایی از شخصیت فرد تأثیر می
گذارد که این جنبهها فرد را مستعد هرگونه مشکل
روانشناختی اعم از اضطراب میکند که بهتبع آن فرد احتمال
اینکه اعمال آیینی برای کاهش آن انجام دهد ،وجود دارد
[.]25
یافتهها نشان دادهاند تحمل نکردن بالتکلیفی ویژه یک
اختالل نیست ،به بیان دیگر به هر دو اختالل اضطراب فراگیر
و «اُ .سی .دی ».مرتبط است [.]26
ایـن موضوع با یافتههای پژوهش حاضر هماهنگ است.
شک و تردیـد و رفتارهای وارسی در افراد مبتال به «اُ .سی.
دی ».بیشترین ارتبـاط را بـا مقیاس تحمل نکردن بالتکلیفی
دارد؛ رید ]56[ 9نشان داد شک و تردید در تجربهها و اعمال
یک فرد بهطور مستقیم با نااطمینانی یک موقعیت مبهم در

ارتباط است .تولین و همکاران [ ]30نیز نشـان دادند افراد
مبتال بـه«اُ .سی .دی ».با رفتارهای وارسی نسبت به افراد
بدون این رفتارها ،سطح باالتری از تحمل نکردن بالتکلیفی
را گزارش میکنند .به بیان دیگر شک و تردید موجب
نابردباری بیشتر در برابر بالتکلیفی میشود و رفتارهای وارسی
تالشی برای کـاهش نااطمینانی و پریشانیهای مرتبط است
[.]30
10
در پژوهشی استکتی ،فروست و کوهن [ ]31نشان
دادند که افراد مبتال به اختالل وسواسی  -اجباری ،عدم
تحمل بالتکلیفی بیشتری از افراد مبتال به اختالالت اضطرابی
و گروه بهنجار گزارش کردند .همچنین بولن ،ریجنیتز و
کارلتون [ ]34و ارین و همکاران [ ]35در پژوهشی دیگر نشان
دادند که افراد مبتال به اختالل وسواسی  -اجباری ،سطوح
باالتری از عدم تحمل بالتکلیفی را نسبت به گروه کنترل
نشان دادند .در پژوهشی جنتس ،مرون و روسیو [ ]53نشان
دادند که افرادی که به اختالل وسواس مبتال بودند از عدم
تحمل بالتکلیفی باالیی رنج میبرند .بهعالوه جاکوبی و
همکاران [ ]52نشان دادند که با استفاده از میانگین نمرات
عدم تحمل بالتکلیفی میتوان افراد مبتال به اختالل وسواس
را شناسایی کرد .همچنین نتایج پژوهش ساراوگی و همکاران
[ ]51نشان داد که مؤلفهی عدم تحمل بالتکلیفی با گزارش
اختالل وسواسی  -اجباری از جانب خود افراد ،همبستگی
باالیی دارد.
سومین متغیر فراتشخیصی پیشبینکننده عالئم
وسواسی  -اجباری ،عدم تحمل آشفتگی است .این یافته با
نتایج پژوهشهای بلکی 11و همکاران [ ]14آبرامویتز 12و
همکاران [ ،]12برنستین 13و همکاران [ ،]57کوگل و
همکاران [ ،]58کوگل ،تیمپو و گوئتز ،]59[ 14هزل 15و
همکاران [ ،]60مکاتی 16و همکاران [ ]21و رابینسون و
فریستون ]61[ 17همسو است.
پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که بهطور همزمان
به بررسی نقش سه متغیر فراتشخیصی مهم در پیشبینی
عالئم وسواسی  -اجباری جهت مطالعه مقدماتی برای کاربرد
این مؤلفهها در پیشگیری و درمان این اختالل و تطبیق آنها
در یک رویکرد فراتشخیصی برای این اختالل بررسی کرد.
یافتهها پژوهش حاضر ،همسو با یافتههای قبلی نشان
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 اجباری پدیدهای است که- میدهند که اختالل وسواسی
دارای دامنهای متغیر از نشانهها و با آسیبشناسی متفاوت و
بالطبع درمان های اختصاصی برای آن است که الزم است در
 مؤلفههای متعدد و متفاوتی را،تبیین یا درمان انواع مختلف
 با توجه به مسائل اثربخشی و،مدنظر قرار داشت؛ بنابراین
- شناختی،مشکالت تبعیت درمانی درمانهای رایج رفتاری
 این مؤلفههای جدیدتر میتوانند بهتنهایی،رفتاری و دارویی
یا در ترکیب با مداخالت سنتی برای موارد مقاوم به درمان یا
.افزایش اثربخشی این درمانها بررسی شوند
 جمعیت.پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بود
نمونه این پژوهش از نمونهای داوطلب و در دسترس انتخاب
شده است؛ بنابراین باید به دلیل این محدودیت در تعمیم
 همچنین با توجه به اینکه.یافتهها با احتیاط صورت گیرد
 در زمینه روابط علّی،طرح این پژوهش از نوع همبستگی بود
 به، عالوه بر این.متغیرهای مورد بررسی باید احتیاط شود
 انجام تحلیلهای پیچیدهتر،دلیل تعداد حجم نمونه محدود
نظیر مدلسازی و بررسی روابط متقابل این متغیرها با
 بهطور، اجباری- زیرمجموعههای اختاللهای وسواسی
 پژوهش حاضر با محدودیتهای روششناسی،اختصاصی
روبرو بود؛ بنابراین با توجه به محدودیتهای فوقالذکر
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای نمونهگیری
 همچنین با. گسترده و با جامعیت باال استفاده شود،تصادفی
توجه به اهمیت پژوهشهای مدلسازی و بررسی روابط
متقابل متغیرهای پژوهش با عالئم مختلف اختالل وسواسی
 اجباری در تبیین بیشتر آسیبشناسی فراتشخیصی ایناختالل پیشنهاد میشود پژوهشهایی در قالب مدلسازی
 همجوشی شناختی و،روابط ساختاری عدم تحمل بالتکلیفی
عدم تحمل آشفتگی با زیرمجموعههای این اختالل صورت
.گیرد
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