راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش عالئم وسواس فکری و عملی
دوفصلنامه علمی  -پژوهشی

(دانشور رفتار)

 .5استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .2استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

چکیده
مقدمه :اخیراً رفتاردرمانی دیالکتیکی بهعنوان درمانی برای اختالالت اضطرابی مقاوم به درمان بکار رفته است .تحقیق
حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اصالح راهبردهای تنظیم هیجانی
و کاهش عالئم وسواس فکری و عملی انجام شده است.

دوره  ،14شماره  ،2پياپي 27
پایيز و زمستان 1395
صص125-134:.

روش :نمونه مورد مطالعه  03نفر زن مبتال به اختالل وسواس فکری -عملی میباشد که از طریق مصاحبه بالینی
انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند .قبل از شروع اولین جلسه درمانی و
بعد از پایان آخرین جلسه درمانی ،آزمودنیهای هر دو گروه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و مقیاس وسواس
فکری -عملی یل براون را تکمیل کردند .گروه آزمایشی رفتاردرمانی دیالکتیکی را در  52جلسه درمانی  03دقیقهای
دریافت کردند .دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

تاریخ دریافت1394/12/19 :

نتایج :نتایج تحقیق نشان داد که به استثناء وسواس جنسی و وسواس وارسی ،کاهش عالئم زیرمجموعه
وسواسهای فکری و عملی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل بهطور معناداری بیشتر بوده است.
همچنین راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل بهطور معناداری افزایش
یافته بود.

تاریخ پذیرش1395/04/22 :

بحث و نتیجهگیری :رفتاردرمانی دیالکتیکی با آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی ،تحمل و پذیرش هیجانات منفی،
میتواند به بیماران وسواسی کمک کند تا یاد بگیرند با افکار وسواسی خود بهطور مؤثری کار کنند.
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مقدمه
یکی از اختالالت
اختالل وسواس
اضطرابی است که ویژگیهای بارز آن شامل افکار و
آیینهای وسواسی است که عامل مهمی در ایجاد آشفتگی
در افراد مبتال به آن میباشد و غالباً در عملکرد و سازگاری
اجتماعی این افراد اختالل ایجاد میکند .افکار وسواسی
پیوسته موجب پریشانی بیمار میشوند و فرد مبتال با تالش
ناموفق ،درصدد مقابله با آنها برمیآید .اعمال یا آیینهای
وسواسی بهصورت رفتارهای کلیشهای درمیآیند که بیمار
مدام آنها را تکرار میکند [ .]1اختالل وسواس فکری-
عملی اغلب اختالل ناهمگن و تضعیفکننده است که معموالً
در اواخر دوره نوجوانی و اوایل بزرگسالی شروع میشود
[ .]2در چندین مطالعه شیوع این اختالل در جمعیت
عمومی بیشتر از  2درصد بوده است [ ]5 ،4 ،3و شیوع
اختالل وسواس فکری عملی در بین زنان اندکی بیشتر بوده
است [ .]7 ،6 ،2درمانهای شناختیـ رفتاری و مواجهه و
جلوگیری از پاسخ از نظر تجربی بهعنوان روشی انتخابی
برای اختالل وسواس فکری-عملی تائید شده است [ ]8و
برای بسیاری از بیماران بهبودی بالینی مهمی را با استفاده
از مواجهه و جلوگیری از پاسخ نشان دادند [ .]11 ،11 ،9با
وجود این ،درصد مهمی از بیماران دارای اختالل وسواس
فکری عملی از شروع درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ
سرباز میزنند یا درمان را بهطور زودهنگام قطع میکنند.
حتی درصد زیادی از بیمارانی که بهبودی داشتند بعد از
درمان موفق ،افکار مزاحم ناخواسته و مشکالتی در سازگاری
داشتهاند [ .]12یک مطالعه فراتحلیل نشان داده است که از
بین بیماران مصمم به درمان حدود نیمی از آنها بهبودی را
نشان دادند و از بین آنها تنها  25درصد بهبودی کامل را
نشان دادند [.]13
پژوهشگران معتقدند که عدم پاسخ درمانی مناسبِ
بخشی از بیماران به این روشهای درمانی میتواند به دلیل
چالشهای زیر باشند:
 -1ایجاد تمرکزِ درمانی روی اضطراب مشکل یا
غیرممکن است،
 -2بسیاری از مراجعان مجموعه پیچیدهای از نشانهها،
هم ابتالیی 2یا عدم کنترل شدید رفتار را نشان میدهند که
مشکالتی را برای اجرای پروتکلدرمانی ایجادمی کند،
 -3همچنین مراجعان ممکن است نقایصی در
مهارتهای سازگاری داشته باشند که مانع پیشرفت درمان
میشود،
فکری-عملی1
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 -4چالش اصلی دیگر ،الزامات مربوط به خودِروش
درمان است .در درمان شناختی-رفتاری الزم است که
مراجع فعاالنه در درمان مشارکت داشته باشد که معموالً
مواجه مستقیم با حالتهای هیجانی مشکل میشود و -5
بسیاری از مراجعان درباره تغییر ،دوسوگرایی را تجربه
میکنند [.]14
عالوه بر این ،گاه بیماران بصیرت اندکی به بیمعنا بودن
وسواسها یا اجبارهای خود نشان میدهند .مسئلهای دیگر
ممکن است این باشد که بیمار مداخله شناختی را همچون
راهبردی خنثیساز برای کاهش اضطراب ناشی از افکار
وسواسیاش به کار ببرد.
در واقع شواهد روزافزونی وجود دارد که افراد مبتال به
اختالل وسواس فکری-عملی مشکالتی در تنظیم هیجانی
دارند .اولتمن و گیبس [ ]15اشاره کردند که تالشها برای
کنترل واکنشهای هیجانی (برای نمونه راهبردهای ضعیف
تنظیم هیجانی) ممکن است مؤلفه ضروری در رشد افکار
وسواسی باشد .بهعالوه ،هولوای و هیمبرگ [ ]16اشاره
کردهاند که افراد مبتال به اختالل وسواس فکری-عملی برای
مدیریت و تعدیل تجربیات هیجانی بهطور مؤثر و موفق
نقص دارند.
3
رفتاردرمانی دیالکتیکی رویکرد شناختی -رفتاری است
که توسط لینهان [ ]17در ابتدا برای درمان اختالل
شخصیت مرزی ابداع شد .این رویکرد ،مداخالت مربوط به
درمانهای شناختی-رفتاری را که مبتنی بر اصل تغییر
میباشند با آموزهها و فنون فلسفه شرقی ذن که مبتنی بر
اصل پذیرش میباشند در آمیخته و بر این اساس چهار
مؤلفه مداخلهای را در شیوه درمان گروهی خود مطرح
میکند :ذهن آگاهی 4و تحمل تنیدگی 5بهعنوان مؤلفههای
پذیرش و تنظیم هیجانی و کارآمدی بین فردی 6بهعنوان
مؤلفههای تغییر .رفتاردرمانی دیالکتیکی ابتدا بر پذیرش
رفتار تأکید دارد و این واقعیت در درمانهای شناختی کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .پذیرش بیمار آن طور که هست
برای درمان خوب و تعیینکننده است .در این روش بر
ضرورت آموزش بیمار برای پذیرش خویش و دنیای خود
همانطور که در آن لحظه است ،تأکید میشود .از این نظر
رفتاردرمانی دیالکتیکی یک گام جلوتر از درمان شناختی-
رفتاری است .همچنین رفتاردرمانی دیالکتیکی روی درمان
رفتارهای مخل درمان تأکید میکند که بسیار شبیه تأکید

اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اصالح راهبردهای ................

روش
نوع پژوهش

روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع آزمایشی با طرح
پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل میباشد .در این
پژوهش روش آموزش مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی
بهعنوان متغیر مستقل ،راهبردهای تنظیم هیجانی و عالئم
وسواس فکری و عملی بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر
گرفته شدند.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه مورد مطالعه را کلیه زنان
جوان مراجعهکننده به مراکز مشاوره و رواندرمانی تشکیل
میداد که دارای عالئم اختالل وسواس فکری-عملی بودند.
ب) نمونه پژوهش :از زنان مراجعهکننده به مراکز
مشاوره و رواندرمانی ،برای تشخیص اختالل وسواس
فکری-عملی ،مصاحبه بالینی سازمان یافته توسط
روانشناس بالینی به عمل آمد .با توجه به اینکه در
روشهای آزمایشی حداقل حجم نمونه برای هر گروه 15
نفر توصیه شده است [ .]25از میان افرادی که تشخیص
اختالل وسواس فکری عملی را دریافت کرده بودند 31،نفر
بهصورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایشی
( )n=15و گروه کنترل ( )n=15نفر گمارده شدند.
مالکهای ورود افراد مبتال به وسواس به گروهها شامل
موارد زیر بودند :حداقل تحصیالت دبیرستان ،عدم دریافت
تشخیص اختالالت سایکوتیک ،عدم مصرف داروهای
روانپزشکی ،فقدان بیماری جسمی مزمن ،دامنه سنی 21
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Readiness Treatment

درمان بادوام برای افراد مبتال به اختالل وسواس فکری-
عملی باشد .بررسی نقش تنظیم هیجان در کاهش عالئم
اختالل وسواس فکری-عملی میتواند راهگشای تحقیقات
آتی در زمینه درمان اختالل وسواس فکری -عملی باشد و
شواهد محکمی را برای روش درمانی رفتاردرمانی
دیالکتیکی فراهم کند .همچنین باید ذکر شود که تاکنون
رفتاردرمانی دیالکتیکی در یک طرح آزمایشی و بهصورت
گروهی برای درمان اختالل وسواس فکری –عملی مورد
استفاده قرار نگرفته است .لذا سؤال اساسی مطالعه این است
که آیا آموزش مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش
عالئم وسواس فکری-عملی کارآمداست؟ آیا آموزش مفاهیم
رفتاردرمانی دیالکتیکی میتواند در بیماران دارای اختالل
وسواس فکری عملی ،راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی را
افزایش داده و راهبردهای منفی تنظیم هیجانی را کاهش
دهد؟
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روانکاوی روی رفتارهای انتقال است .تمرکز اساسی
رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تعهد و کمک به افرادی است که
بهطور سنتی مقاوم به درمان درنظرگرفته شدند .فرض
اساسی این تئوری آن است که مشکالت عمیق در تنظیم
هیجانی میتواند از درگیری مطلوب در درمان جلوگیری
کند .رفتاردرمانی دیالکتیکی بهعنوان درمانی برای مراجعان
با مشکالت متعدد و پیچیده مطرح شده است .رفتاردرمانی
دیالکتیکی با سطوح مختلف برای درمان اختالالت مختلف
به کار رفته است .به دلیل طوالنی بودن و فشردگی زیاد این
روش درمانی ،بیشتر مطالعات درمانی فقط از چند راهبرد
رفتاردرمانی دیالکتیکی بهره میگیرند و نتایج مطالعات
مختلف حاکی از آن است که رفتاردرمانی دیالکتیکی در
کاهش رفتارهای مخل درمان ،افزایش مشارکت بیمار و
کاهش هیجانات منفی بیمار در جریان مواجهه سازیها
مؤثر بوده است [.]17
وان دایک و پوالرد [ ]18و پوالرد [ ]14درمان آمادگی1
را مطابق با سطح دوم رفتاردرمانی دیالکتیکی که شامل
ذهن آگاهی ،تنظیم هیجانی و تحمل تنیدگی بود ،برای
درمان اختالل وسواس فکری-عملی ایجاد کردند .ارزیابی
اولیه نشان داده است که بهطور معناداری رفتارهای مخل
درمان در  7نفر از  11مراجع دارای اختالل وسواس فکری-
عملی مقاوم به درمان کاهش یافته است .باوجوداین ،مهارت
پذیرش واقعیت بهعنوان یک درمان استاندارد معین برای
اختالالت اضطرابی به نظر میرسد کامالً مفید باشد و
راهبردهای تحمل تنیدگی در چندین رویکرد درمانی
اختصاصی توصیف شده است [.]21 ،21 ،19
نتیجه تحقیق آلن و بارلو [ ]22نشان داد که اکتساب
موفقیتآمیز مهارتهای تنظیم هیجانی با کاهش نشانههای
وسواس فکری-عملی مرتبط است .اگرچه دادههای آزمایشی
کنترل شده برای مداخالت تأکیدکننده روی تنظیم هیجانی
بهعنوان ویژگی اصلی اضطراب هنوز در دسترس نیست ،اما
مسیر جدیدی در حوزه اختالالت اضطرابی ظاهرشده که
نقش احتمالی را برای رفتاردرمانی دیالکتیکی ،بهعنوان یک
درمان اثبات شده برای تنظیم مشکالت هیجانی در
مشکالت بالینی ،پیشنهاد میکند [ .]23در واقع منین []24
هم بیان میکند که رفتاردرمانی دیالکتیکی احتماالً برای
اصالح درمانهای اختالالت اضطرابی نسبتاً مناسب خواهد
بود .محتمل است مداخلهای که آموزش تنظیم هیجانی،
تحمل و پذیرش هیجانات منفی را فراهم میکند میتواند به
افراد بیمار کمک کند تا یاد بگیرند به هیجانات خود بهطور
مؤثر کار کنند؛ بنابراین رفتاردرمانی دیالکتیکی ممکن است

مالحت امانی و عباس ا بوالقاسمی
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روش مداخله
آموزش مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر
مهارتها برای اختالل وسواس فکری -عملی بر اساس
رفتاردرمانی دیالکتیکی لینهان [ ]17و با الهام از مطالعه
موردی پوالرد [ ]14طراحی شده است .روش مداخله
ترکیبی از روش مواجهه سازی و جلوگیری از پاسخ و
آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی میباشد .بعد از
مفهومسازی مشکل ،مهارتهای ذهن آگاهی ،تحمل
تنیدگی و تنظیم هیجانی به مراجعان آموزش داده شد و
وقتی توانایی مراجعان برای شناسایی و تعدیل هیجانات
افزایش یافت ،درمان مواجهه  -جلوگیری از پاسخ شروع
گردید.
در جلسه اول دالیل شرکت در گروه ،ماهیت
وسواسهای فکری–عملی و رفتاردرمانی دیالکتیکی توضیح
داده شد .در جلسه دوم و سوم به مراجعان دو دسته
مهارتهای ذهن آگاهی آموزش داده شد تا با تمرین این
مهارتها ذهن آگاهی و مشارکت در زندگی روزانه خود را
افزایش دهند .دسته اول مهارتهای "کدامین "1است که
شامل مهارتهای مشاهده ،توصیف و مشارکت میباشد.
دسته دوم مهارتهای "چگونگی "2میباشد که فرد نحوه
انجام مهارتهای کدامین را توضیح میدهد ،این دسته
مهارتها شامل غیر قضاوتی بودن ،3ذهن آگهی منفرد4
(تنفس آگاهانه) و کارآمد بودن 5است .در جلسه چهارم و
پنجم به بیماران دودسته مهارتهای تحمل تنیدگی آموزش
داده شد .دسته اول مهارتهای بقا در بحران 6میباشد که
شامل مهارتهای استفاده از حواس پنجگانه برای
خودتسکینی ،7مهارت بهسازی لحظات و تکنیک سود و
زیان است .دسته دوم مهارتها مربوط به مهارتهای
پذیرش واقعیت 8است که شامل مهارتهای توجه برگردانی
انتخابی ،مشاهده تنفس ،تنفس عمیق ،تمرین لبخند،
تمرینهای آگاهی و چرخش ذهنی میباشد .در جلسه پنجم
و ششم برای آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی ،ابتدا
آگاهسازی از خودپایی 9جسمی سپس مهارتهای فهم

ابزارهای پژوهش
مصاحبه بالینی
 )1مصاحبه بالینی
برای اختالالت روانی که مطابق چهارمین ویراست تجدید
نظر شده راهنمای آماری تشخیصی 12تهیه شده است ،برای
تشخیص گذاری اختالالت محور یک به کار میرود .در
مطالعهای بسکو و همکارانش به این نتیجه رسیدند که این
مصاحبه میتواند برای تضمین یک تشخیص پایا و دقیق در
کلینیکهای بهداشت روانی مورد استفاده قرار گیرد و
خصوصاً استفاده از آن برای بیمارانی که پیچیدهاند و اغلب
به این کلینیکها مراجعه میکنند ارزشمند است .در این
مطالعه ،تشخیصی که توسط یک روان پرستار با استفاده از
مصاحبه بالینی ساختاریافته داده شده بود با تشخیصی که
نتیجه مصاحبه یک درمانگر بود مورد مقایسه قرار گرفت و
به این نتیجه رسید که تشخیص مصاحبه بالینی
ساختاریافته دقیقتر و جامعتر است [.]26
13
 )2مقیاس وسواس فکری-عملی یل-براون  :این
مقیاس برای بررسی فراوانی و شدت عالئم وسواس فکری
عملی در پیشآزمون و پسآزمون استفاده شده است .این
مقیاس در سال  1989توسط گودمن و همکاران [ ]27تهیه
و تدوین شده است .مقیاس یل براون شدت عالئم وسواس
فکری-عملی را مورد سنجش قرارمی دهد و در مورد
بیمارانی به کارمی رود که به سؤاالت مصاحبه بالینی اولیه
در رابطه با وسواس جواب دادهاند .مقیاس یل براون شاخص
بالینی  11آیتمی است که هر آیتم از صفر تا  4در رابطه با
ساختاریافته:11

1

what
how
3
nonjudgmental
4
One-mindful
5
effective
6
Crisis survival
7
Self-soothing
8
Reality acceptance
9
Self- care
2

10

Opposite action
Structured clinical interview for DSM-IV
12
Diagnostic and Statistical Manual of Mental
)Disorders- 4th (DSM–IV
13
Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
11
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تا  41ساله و رضایت داوطلبانه بیمار.
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هیجانات ،توصیف هیجانات ،برچسب زدن به هیجانات ،ذهن
آگاهی مثبت (تمرینهای تجسمی) ،ایجاد هیجانات مثبت و
فعالیت متضاد 11با هیجان آموزش داده شد .در جلسه هفتم
تکلیف ثبت افکار و اعمال وسواسی و رتبهبندی با توجه
بهشدت اضطراب انجام شد .در جلسه هشتم برنامه مراجعین
برای توقف رفتارهای تشریفاتی یا الگوهای تفکر که اضطراب
را کاهش میدهد بررسی گردید .در جلسه نهم و دهم
چگونگی انجام تمرینات جلسات مواجهه سازی روزانه
بررسی شد .در جلسه یازدهم سلسلهمراتب موقعیتهای
فراخوان اضطراب برای هر وسواس فکری و عملی جدید
اصالح شد .در جلسه دوازدهم چگونگی انجام طرحها و
فعالیتهای جایگزین افکار و اعمال وسواسی بررسی گردید
[.]23

اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اصالح راهبردهای ................

نتایج
یافتههای جمعیتشناختی نشان داد که در گروه
آزمایشی از نظر تحصیلی  33/3درصد زیر دیپلم 61،درصد
دیپلم 6/7 ،درصد کاردانی بودند .از نظر وضعیت تأهل 46/7
درصد مجرد و  53/3درصد متأهل بودند و از نظر شغلی
 33/3درصد بیکار 53/3،درصد خانهدار و  13/4درصد
دانشجو بودند .در گروه کنترل از نظر تحصیلی  21درصد
زیر دیپلم 53/3،درصد دیپلم 6/7،درصد کاردانی و 21
درصد لیسانس بودند .از نظر وضعیت تأهل  73/3درصد
مجرد و  26/7درصد متأهل بودند و از نظر شغلی 26/7
درصد بیکار 26/7،درصد خانهدار و  33/3درصد دانشجو و
 13/3درصد کارمند بودند .همچنین دامنه سنی گروه
آزمایش  21تا  38سال با میانگین  26/73و انحراف
استاندارد  5/41و دامنه سنی گروه کنترل  21تا  38سال با
میانگین  25/26و انحراف استاندارد  5/96میباشد.
جدول  1دادههای توصیفی مربوط به هر یک از
زیرمجموعههای وسواس فکری – عملی و راهبردهای تنظیم
هیجانی را در پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
پسآزمون کل وسواس فکری  21/81±13/51در گروه
آزمایشی نسبت به پسآزمون گروه کنترل 35±18/98
متفاوت بود و همچنین پسآزمون کل وسواس عملی
 16/81±11/21گروه آزمایشی نسبت به پسآزمون گروه
کنترل  26/81±13/24تفاوت یافته بود که برای بررسی
معناداری این تفاوت از تفاضل نمرات پیشآزمون-
پسآزمون استفاده شد ،زیرا دادههای جمعآوری شده
مفروضات تحلیل کوواریانس را رعایت نمیکرد.
در جدول  2نتایج آزمون المبدای ویلکز را نشان میدهد
که تفاوت بین گروهها در زیرمجموعههای وسواس فکری
عملی معنیدار بود ( .)p>1/1111در راهبردهای تنظیم
هیجانی نیز بهطور معنیداری بین گروهها تفاوت وجود
داشت (.)p>1/113
تحلیل هر یک از تفاضل نمره پیشآزمون -پسآزمون
زیرمجموعه وسواس فکری عملی با استفاده از آلفای میزان
شده بن فرونی ( )1/116نشان داد که تفاضل پیشآزمون-
پسآزمون در وسواسهای فکری آلودگی ،پرخاشگری،
شستن ،شمردن ،مرتب کردن و وسواس مذهبی در بین دو
گروه بهطور معناداری متفاوت است ( .)P>1/1111اندازه اثر

روند اجرای پژوهش
تعداد  31نفر از زنانی که از طریق مصاحبه بالینی
تشخیص اختالل وسواس فکری– عملی را دریافت کرده
بودند بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار
داده شدند .پیشآزمون برای ارزیابی شدت و فراوانی عالئم
وسواس فکری و عملی و راهبردهای تنظیم هیجانی به عمل
آمد .مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بهصورت  12جلسه
درمانی  91دقیقهای برای گروه آزمایشی آموزش داده شد؛
اما گروه کنترل ،آموزشی را دریافت نکردند .در پایان
پسآزمون از هر دو گروه به عمل آمد.
شیوه تحلیل دادهها
تفاضل نمرات پیشآزمون -پسآزمون زیرمجموعههای
وسواس فکری عملی و راهبردهای تنظیم هیجانی با استفاده
CognitiveEmotion Regulation Questionnaire

1

)Sciences Statistical Package for the Social (SPSS
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از روش تحلیل واریانس چندمتغیری و با کمک نسخه 16
نرمافزار آماری برای علوم اجتماعی (اس .پی .اس .اس)2.
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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شدت ،فراوانی ،مدت زمان عالئم و میزان مقاومت بیمار در
انجام تشریفات درجهبندی میشود .ضریب پایایی بین
ارزیابان مختلف در  41بیمار  1/98و ضریب همسانی درونی
از طریق ضریب آلفای کرونباخ  1/89گزارش شده است.
دیکون و آبرامووتیز [ ]28ضریب همبستگی مقیاس یل
براون را با پرسشنامه تجدید نظرشده وسواس فکری -عملی
 ،1/45مقیاس باورهای براون  ،1/34پرسشنامه افسردگی
بک  ،1/46مقیاس اضطراب زونگ  1/38و مقیاس ناتوانی
شیهان  1/55به دست آوردند .این ضرایب بیانگر اعتبار
خوب و باالی این مقیاس میباشد.
1
 )3پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان  :این
پرسشنامه توسط گارنفسکی ،کرایج و اسپینهوون []29
بهمنظور ارزیابی نحوه تفکر بعد از تجربه رخدادهای
تهدیدکننده یا استرسزای زندگی تهیه شده است .این
پرسشنامه دارای  36ماده است که نحوهی پاسخ به آن بر
اساس مقیاس پنجدرجهای از هرگز تا همیشه قرار دارد.
پایایی کل "راهبردهای مثبت "" ،منفی " و "کل شناختی
" با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با ،1/91
 1/87و  1/93به دست آمده است [ .]29یوسفی []31
اعتبار و پایایی این مقیاس را در نوجوانان ایرانی مورد
بررسی قرار داده است .ضریب پایایی راهبردهای منفی
 ،1/78راهبردهای مثبت  1/83و کل راهبردهای شناختی
 1/81و ضریب اعتبار مقیاس  1/85به دست آمده است.
روایی ساختاری و پایایی این مقیاس در ایران با استفاده از
تحلیل عامل تأییدی مورد تائید قرار گرفته است و پایایی آن
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از
زیرمقیاسها مابین  1/64الی  1/82گزارش شده است [.]31

مالحت امانی و عباس ا بوالقاسمی
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آموزش مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بر وسواسهای فوق
در دامنه  1/24تا  1/61بود ،اما تفاضل پیشآزمون-
پسآزمون وسواسهای جنسی و وارسی بین دو گروه
متفاوت نبود ( .)P<1/116در مورد تحلیل تفاضل
پیشآزمون-پسآزمون راهبردهای تنظیم هیجانی با استفاده
از آلفای میزان شده بن فرونی ( )1/12نشان داد که تفاضل
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پیشآزمون-پسآزمون راهبردهای مثبت در بین گروه
آزمایشی و کنترل تفاوت وجود داشت (.)P>1/111
اندازه اثر آموزش مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی  1/35بود ،اما تفاضل
پیشآزمون-پسآزمون راهبردهای منفی بین دو گروه بهطور
معناداری متفاوت نبود (.)P<1/12

جدول  .1میانگین و انحراف معیار زیرمجموعههای وسواس فکری-عملی و راهبردهای تنظیم هیجانی در گروهها

متغیرها

وسواسهای عملی

وسواسهای فکری

پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

شستن

9/26

4/55

4/86

2/64

8/41

4/22

8/33

4/16

وارسی کردن

5/93

3/81

3/66

3/27

7/26

4/36

5/61

4/95

مرتب کردن

2/81

1/94

1/16

1/81

2/66

1/97

2/41

1/18

شمردن

2

1/92

1/47

1/52

1/46

1/74

1/33

1/72

کلی
پرخاشگری
آلودگی
جنسی
مذهبی

32/86
12/86
13/33
4/81
3/16

13/21
5/84
4/89
4/23
1/96

16/81
5
7/13
2/13
1/21

11/12
4/11
5/13
3/75
1/94

29/81
11/93
11/61
3/41
1/81

12/35
6/71
3/41
4/83
1/56

26/81
9/86
11/93
2/86
1/86

13/24
6/71
6/22
4/45
1/55

کلی

44/41

14/19

21/81

13/51

38/81

18/41

35

18/98

مثبت
منفی

18/26
17/33

6/64
4/63

25/13
14/53

4/15
5/97

21/33
21/66

7/84
5/82

21/73
21/73

8/56
6/69

راهبردهای تنظیم هیجان

جدول  .2بررسی تفاوت سطوح متغیر مستقل در ارتباط با متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته
المبدای
ویلکز

ارزش

F

اندازه
 Dfخطا  Dfفرضیه
اثر

sig

زیرمجموعههای وسواس فکری عملی 1/1111 17/21 1/13

21

8

1/86

1/113 7/19 1/35

27

2

1/35

راهبردهای تنظیم هیجانی

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی تفاضل نمرات پیشآزمون -پسآزمون عالئم وسواس فکری عملی در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

وسواسهای فکری

وسواسهای عملی

راهبردهای تنظیم هیجان

میانگین و مجموع مجذورات گروه مجموع مجذورات خطا میانگین مجذورات خطا

F

گروه  Df dfخطا Sig

اندازه
اثر

آلودگی

229/63

693/73

24/77

9/26

1

28

1/115

پرخاشگری

346/81

935/86

33/42

26/15

1

28

1/48 1/1111

جنسی

34/13

627/16

22/39

1/52

1

28

1/15

مذهبی

28/13

1/66

1/21

24/15

1

28

1/61 1/1111

وارسی کردن

2/71

142/26

5/18

1/53

1

28

1/11

شستن

141/83

241/53

8/59

16/39

1

28

1/24 1/1111

شمردن

14/71

9/46

1/33

43/47

1

28

1/61 1/1111

مرتب کردن

16/13

25/86

1/92

17/46

1

28

1/38 1/1111

مثبت

418/13

787/33

28/119

14/87

1

28

1/111

1/35

منفی

61/63

925/33

33/14

1/86

1

28

1/18

1/16
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1/22
1/42

1/25
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گروه رفتاردرمانی دیالکتیکی
پیشآزمون

کنترل
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم
رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی بر اصالح
راهبردهای تنظیم هیجانی و کاهش عالئم وسواس فکری
عملی انجام شد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که به جزء
وسواس وارسی ،آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه
گروهی بهطور معنیداری منجر به کاهش نمرات
زیرمقیاسهای وسواس عملی در پسآزمون شده است .این
نتیجه با مطالعه پوالرد [ ]14و وان دایک و پوالرد []18
هماهنگ است و با نتیجه مطالعات موردی فیروزآبادی و
شاره [ ،]32سجادیان و همکاران [ ]33و موسوی و همکاران
[ ]34در مورد اثربخشی ذهن آگاهی بر وسواس عملی هم
سو است .با تمرینهای ذهن آگاهی ،بیماران مبتال به
اختالل وسواس فکری-عملی با مشاهده ،توصیف ،تجربه
دقیق توأم با عدم قضاوت در مورد پدیدهها و اشیاء پیرامون
خود مشغول میشوند ،بدین صورت آگاهی و مشارکت در
زندگی روزانه بیماران افزایش مییابد .همچنین تمرینهای
خودتسکینی و استفاده از حواس پنجگانه ،توجه برگردانی،
تنفسها ی عمیق ،تحمل اضطراب ناشی از اجتناب از اعمال
وسواسی را افزایش میدهد .با تمرین راهبردهای تنظیم
هیجانی هم بیماران موفق به فهم هیجانات ،توصیف
هیجانات میشوند ،انجام تمرینهای تجسمی ،ایجاد
هیجانات مثبت و عمل متضاد با هیجان باعث میشود که
بیماران بهجای اجتناب و خنثیسازی با موقعیت تهدیدآمیز
مواجه شده ،ارزیابی جدیدی از هیجانات ناشی از افکار
وسواسی داشته باشند.
درنهایت در این روش درمانی بیمار با درک ماهیت
واقعی افکار ،امیال ،ترس و اضطرابی که اختالل وسواس
فکری -عملی ایجاد میکند ،نحوه کنترل افکار و هیجانات
خود را یاد میگیرد و این مسئله به نوبه خود به بیمار این
امکان را میدهد تا به نحو مؤثرتری پاسخهای رفتاری
خویش را مهار کند.
در مورد عدم اثربخشی آموزش مفاهیم رفتاردرمانی
دیالکتیکی در کاهش نمره وسواس وارسی ،میتوان ذکر کرد
که در وسواس وارسی ،شک معموالً همراه با گناه بوده و
فرد .بهطور فراوان ،نگران است که چون بعضی چیزها را با
دقت کافی وارسی نکرده ،به دیگران صدمه خواهد زد.
مقاومت و تالش برای خودداری از وارسی کردن ،منجر به
مشکل در تمرکز و خستگی از حمله بیپایان تردیدهای
ایرادگیر و سرزنش کننده میشود؛ بنابراین به نظر میرسد
در وسواس وارسی ،به دلیل باال بودن میزان شک ،تردید و
اضطراب حاصل از مقاومت در مقابل اجتناب ،بهرغم کاهش
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میزان وسواس وارسی در این روش درمانی ،تعداد جلسات
درمانی بیشتری الزم است تا کاهش معنیداری صورت
بگیرد .در تائید این مسئله آلن و بارلو [ ]22در بررسی
آزمایشی نشان دادهاند که مواجهه سازی با نشانههای
وسواس و آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی با تغییر نسبتاً
اندک یا بدون تغییر در برخی از وسواسهای عملی همراه
بوده است.
همچنین نتایج نشان داد که روش آموزش مفاهیم
رفتاردرمانی دیالکتیکی به جزء در وسواس جنسی ،بهطور
معنیداری در کاهش نمره زیر مقیاسهای وسواس فکری
اثربخش بوده است .این یافته هماهنگ با مطالعات پوالرد
[ ]14و وان دایک و پوالرد [ ]18است .همچنین نتایج
حاضر با مطالعات مربوط به اثربخشی ذهن آگاهی بر
وسواسهای فکری هماهنگ است [ .]34 ،33 ،32آموزش
ذهن آگاهی احتماالً آگاهی فراشناختی را افزایش میدهد و
فرد در مشاهده دوباره ،تمرکززدایی از افکار و هیجان
توانمند شده و بهجای آنکه افکارش را باورهای دقیقی که
بازنمایی از واقعیت است ،بداند ،آنها را بهعنوان حوادث
ذهنی در حال گذر میبیند [.]35
درروش آموزش مفاهیم رفتاردرمانی دیالکتیکی از
بیماران دارای مشکل بیش برآورد اهمیت افکار وسواسی و
ناخوانده ،خواسته میشود تا مواردی از تفکر مبتنی بر
هیجان و تفکر مبتنی بر منطق خودشان را شناسایی کنند.
بیماران اعتقاد دارند که سطوح باالیی از خطر یا تهدید موقع
تجربه افکار وسواسی حاضر میشود و همچنین بیماران
دارای بینش بهطور همزمان میدانند که افکارشان درباره
خطر یا تهدید غیرمنطقی است [ .]36باوجوداین ،بیشتر
اوقات ،رفتار در پاسخ به افکار وسواسی بیشتر توسط افکار
مبتنی بر هیجان تحت تأثیر قرارمی گیرد (رفتارهای
اجتناب/خنثیسازی در پاسخ به تهدید ادراک شده و
احساسات مرتبط با ترس) تا افکار مبتنی بر منطق
(بیاساس بودن تهدید ادراک شده و مقاومت در مقابل
اجتناب و رفتارهای خنثیسازی) .بیماران تشویق میشوند
تا واکنشهایشان را نسبت به افکار وسواسی ارزیابی کنند و
سپس روی ترکیب اطالعات هیجانی و منطقی کار کنند
[.]21
انجام تمرینهای تجسمی ،ایجاد هیجانات مثبت و عمل
متضاد با هیجان در تمرینات تنظیم هیجانی باعث شده
است که بیماران بهجای اجتناب و خنثیسازی با موقعیت
تهدیدآمیز مواجه شده ،ارزیابی جدیدی از هیجانات ادراک
شده و افکار وسواسی داشته باشند .همچنین راهبردهای
تحمل تنیدگی با آموزش فنون خودتسکینی و توجه
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برگردانی موجب تحمل اضطراب ناشی از افکار وسواسی
شده است.
در مورد عدم اثربخشی روش آموزشی بر وسواس
جنسی ،به نظر میرسد در رفتاردرمانی دیالکتیکی به شکل
گروهی افراد دارای وسواس جنسی به دلیل تابو دانستن این
موضوع و عدم مطرح آن در گروه ،نتوانستهاند بهصورت غیر
قضاوت ی به این افکار برخورد و هیجانات مرتبط با آن را
تنظیم کنند.
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در گروه
آزمایشی میزان راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی نسبت به
گروه کنترل افزایش یافته است ،این یافته با مطالعه فلدمن
و همکاران [ ]37همسو میباشد که در بیماران افسرده بکار
گیری رفتاردرمانی دیالکتیکی منجر به افزایش پردازش
هیجانی شده بود ،زیرا در رفتاردرمانی دیالکتیکی افراد
آموزشهایی را دریافت میکنند تا تجربههای هیجانی خود
را بهطور مؤثر تنظیم کنند .از آنجایی که افراد مبتال به
اختالل وسواس فکری -عملی مشکالتی در تنظیم کردن
هیجانات ناخوشایند در یک روش سازگارانه دارند و
مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی به پذیرش و تحمل انواع
حالتهای خلقی ،بدون بیش درگیر شدن در تجربیات
هیجانی ،آگاهی و تنظیم هیجانات تمرکز میکنند ،بنابراین
منطقی به نظر میرسد تا راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی
افزایش یابد .همچنین نتایج حاضر نشان داد که راهبردهای
منفی تنظیم هیجانی بهطور معنیداری در گروه آزمایشی
نسبت به گروه کنترل تغییر نکرده است .این یافته در
راستای نتایج مطالعه علوی و همکاران [ ]38قرار دارد که
بکار گیری رفتاردرمانی دیالکتیکی به کاهش دشواریهای
تنظیم هیجان در بیماران افسرده منجر نمیشود .در مطالعه
حاضر و همچنین در مطالعه علوی و همکاران [ ]38تعداد 2
جلسه درمانی برای آموزش تنظیم هیجانات اختصاص یافته
بود که به دلیل کم بودن تعداد جلسات آموزشی مشکالت
در تنظیم هیجانی کاهش نیافته بود و برای اثربخشی
مناسب این آموزشها نیازمند جلسات آموزشی بیشتر
میباشد.
بکارگیری رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختالالت
اضطرابی مقاوم به درمان توصیه شده است اما به دلیل
محدودیت در کنترل اثر داروهای متنوع مصرفی بیماران ،در
مطالعه حاضر از نمونه بیمارانی که تحت دارودرمانی و یا
رواندرمانی نبودند ،استفاده شد؛ بنابراین در تحقیقات آتی
توصیه میشود از نمونههای مبتالیان به اختالل وسواس
فکری-عملی که مقاوم به درمان هستند ،استفاده شود.
همچنین در مطالعه حاضر مداخله آموزشی ،صرفاً روی زنان
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جوان بین  21تا  41ساله و با سطح تحصیالت باالی سوم
راهنمایی انجام شد ،لذا پیشنهاد میشود رفتاردرمانی
دیالکتیکی بر روی مردان مبتال به اختالل وسواس فکری
عملی نیز بکار رود .رفتاردرمانی دیالکتیکی در جلسات
طوالنی معموالً بهصورت  61جلسه انفرادی و گروهی در بین
بیماران اجرا میشود اما به دلیل طوالنی بودن جلسات و
جلوگیری از افت آزمودنیها ،تعداد جلسات به  12جلسه
گروهی محدود شد .در تحقیق حاضر ،روش مداخله بر
اساس رفتاردرمانی دیالکتیکی لینهان [ ]17و با الهام از
مطالعه موردی پوالرد [ ]14طراحی شده است ،لذا ضرورت
دارد که در مطالعات آتی در طرحهای آزمایشی کنترل شده
این روش مداخله برای بیماران دارای اختالل وسواس فکری
عملی دوباره مورد بررسی قرار گیرد تا حمایت تجربی کافی
برای آن فراهم گردد .به نظر میرسد عدم اثربخشی
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای وسواس وارسی و جنسی به
دلیل کم بودن تعداد جلسات باشد .توصیه میشود حداقل
در زمینههای بالینی جلسات رفتاردرمانی دیالکتیکی
بهصورت کامل برای بیماران مبتال به اختالل وسواس
فکری -عملی اجرا شود.
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