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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to examine the effectiveness of transdiagnostic
treatment on anxiety sensitivity, thought fusion, and obsessive symptoms in patients with
obsessive-compulsive disorder.
Method: The research methodology was a semi-experimental design with pretest-posttest
and a control group. From the target population (all women suffering from obsessivecompulsive disorder in Isfahan province in 2019), using the voluntary sampling method, 30
women were selected based on the inclusion and exclusion criteria of the research and clinical
interview and were then randomly divided into experimental and control groups.The
instruments applied in the current study encompassed the Yale-brown Obsessive Scale, the
Anxiety Sensitivity Scale, and the Thought Fusion Questionnaire. After implementing the
pre-test, the experimental group received ten 60-minute group sessions of transdiagnostic
treatment while the control group received no intervention. Finally, after implementing the
post-test, the data were analyzed using an analysis of covariance.
Findings: The results of this study demonstrated that transdiagnostic treatment was
significantly effective in reducing anxiety sensitivity, thought fusion, and obsessive
symptoms of the people with obsessive-compulsive disorder in the experimental group
compared to the control group. According to the findings of this research, therapists can use
this treatment method to reduce the symptoms of anxiety sensitivity, confusion of thoughts,
and obsessive symptoms of people suffering from obsessive-compulsive disorder.
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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش بررسي اثربخشي درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار و کاهش عالئم افراد
مبتال به وسواس فکري عملي بود.
روش :طرح پژوهش از نوع نيمه آزمایشي و به صورت پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .در این پژوهش از روش
نمونهگيري داوطلبانه استفاده شد .بدین منظور تعداد  30زن ،از بين جامعه آماري پژوهش که کليهي زنان مبتال به وسواس فکري عملي
استان اصفهان در سال  1399بودند ،بر اساس معيارهاي ورود و خروج از پژوهش و مصاحبه باليني انتخاب شده و به طور تصادفي در
دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از پرسشنامه وسواس یيلبراون،
مقياس حساسيت اضطرابي و پرسشنامه درآميختگي افکار .پس از اجراي پيشآزمون ،شرکتکنندگان در گروه آزمایش طي 10
جلسه  60دقيقهاي به صورت گروهي تحت آموزش درمان فراتشخيصي قرار گرفتند و شرکت کنندگان گروه کنترل مداخله اي را
دریافت نکردند .در نهایت پس از اجراي پسآزمون ،دادهها با استفاده از روش تحليل کوواریانس مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیهوتحليل دادهها نشان داد که درمان فراتشخيصي موجب کاهش حساسيت اضطرابي ،درآميختگي
افکار و عالئم افراد مبتال به وسواس فکري عملي در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است و این تغييرات از نظر
آماري معنادار هستند .با توجه به یافته هاي این پژوهش ،پيشنهاد مي شود که درمانگران از این روش درماني براي کاهش نشانههاي
حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار و عالئم افراد مبتال به وسواس فکري عملي استفاده کنند.
واژههای کلیدی :وسواس فکري عملي ،حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار ،درمان فراتشخيصي
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مقدمه
اختالل وسواس فکري عملي 1به عنوان یکي از اختاللهاي روانشناختي آسيبزا ،به وسيله افکار تکرار
شونده ،مقاوم و رفتارهاي تکراري همراه با اضطراب شناخته ميشود .عموم افراد مبتال ،داراي هر دو عالئم
فکري و عملي هستند .افکار و اعمال تکراري حاصل از اختالل وسواس فکري عملي ،اموري لذتبخش و
ارادي نيستند .این افکار به شکل غيرارادي بروز کرده و معموالً در افراد ایجاد نگراني و اضطراب ميکند
( .)McCabe et al., 2019همبودي اختالل افسردگي و عالئم وسواس فکري عملي ميتواند به عالئم
آسيبشناسي روانشناختي و خطر خودکشي در افراد منجر شود ( & Jones, Mair, Riemann, Mugno,

 .)McNally, 2018در صورت عدم درمان ،سيري مزمن با نوسان عالئم پيدا ميکند .در بعضي افراد سير
دورهاي دارد و تعداد کمي هم به سمت تباهي ناتوانکنندهاي پيش ميروند .سير بيماري در صورت وجود
سایر اختالالت ،پيچيدهتر ميشود ( .)Association, 2013بررسيهاي صورت گرفته در داخل کشور شيوع
اختالل

وسواس فکري عملي را در زنان  9/37درصد برآورد کردهاند ( Amani, Abolghasemi, Ahadi,

.)& Narimani, 2013

یکي از متغيرهاي مهم در ارتباط اختالل وسواس فکري عملي ،حساسيت اضطرابي است که در این
پژوهش مورد بررسي قرارگرفته است ( Timpano, Raines, Shaw, Keough, & Schmidt,
 .)2016حساسيت اضطرابي که به عنوان یک متغير شناختي ،نشاندهنده تفاوتهاي فردي است که به وسيله
ترس از احساسات اضطرابي (ترس از ترس) مشخص ميشود و نشاندهنده گرایش به فاجعهنمایي در رابطه
با پيامدهاي چنين احساسهایي است (.)Richey, Schmidt, Hofmann, & Timpano, 2010
یافته ها روي بيماران مبتال به اختالل وسواس فکري عملي حاکي از آن بود که حساسيت اضطرابي همبستگي
معنيداري با مؤلفه هاي وسواس فکري (افکار مرتبط با آلودگي ،تردید مرضي و چک کردن) دارد که این
خود اضطراب باال و غيرقابل کنترل را براي بيمار به همراه دارد ( & Raines, Oglesby, Capron,
 .)Schmidt, 2014فرد داراي حساسيت اضطرابي باال نه تنها رویدادهاي استرسزا ،بلکه وقایع نسبتاً عادي
را نيز فاجعهآميز تلقي ميکند ،درحاليکه فرد داراي حساسيت اضطرابي پایين این رویدادها را نامطلوب
تلقي کرده ولي در مورد آنها دست به فاجعهسازي نميزند؛ بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت که ارزیابي فرد
از یک موقعيت استرسزا در پيامدهاي بعدي آن نقشي تعيينکننده دارد .یک رویداد خاص را دو فرد به
صورتهاي متفاوتي ادراک ميکنند و این امر بستگي به ارزیابي آنها از موقعيت مورد نظر دارد و به نظر

1. obsessive compulsive disorder
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ميرسد که حساسيت اضطرابي این ارزیابي را تحت تأثير خود قرار ميدهد .بر همين اساس ،بررسيها نشان
ميدهند که حساسيت اضطرابي یک عامل آسيبپذیري در ایجاد و تداوم اختالالت رواني
است ).(McWilliams, Clara, Murphy, Cox, & Sareen, 2008
در دهههاي اخير بررسيهاي بسياري بر روي الگوهاي شناختي و هيجاني در سنجش و درمان اختالل
وسواس ،بر پایه ارزیابي هيجان و افکار انجام شده است .یکي از متغيرهاي دیگري که با این عالئم در ارتباط
است درآميختگي افکار است .باورهایي درباره افکار یا احساسات مزاحم ،در پي اصطالحات معرفي شده از
سوي راچمن ) (Rachman, 1993براي توصيف تحریفهاي شناختي در اختالل « OCDباورهاي آميختگي»
یا درآميختگي افکار نامگذاري شدهاند که عبارتند از باوري مبتني بر اینکه افکار ،احساسات یا تکانههاي
مزاحم به تنهایي ميتوانند فرد را به انجام اعمال ناخواسته و ناشایست وادار سازد یا مبتني بر اینکه یک فکر
مزاحم به تنهایي ميتواند سبب وقوع رویداد خاص شود و یا اینکه افکار و احساسات ميتوانند به اشياء
منتقل شوند ،پيامدي که افکار و احساسات را واقعيتر ،قدرت آسيبزایي آنها را بيشتر و گریزناپذیر
ميسازد یا موجب از بين رفتن اشياء ميشود .این باورها شکل اغراقآميز باورهایي هستند که بسياري از مردم
به نوعي دچار آن هستند و مدام فرد را در یک وضعيت ناراحتي قرار ميدهند (.)Wells, 2009

در تالش براي درک عوامل مؤثر بر  ،OCDتحقيقات نقش هيجانها و افکار و تجربههاي دروني را
مهم ميدانند؛ بنابراین ،نياز به یک پروتکل درماني جامعتر عالوه بر درمانهاي شناختي و رفتاري و
دارودرماني ،احساس ميشود ( .)Robinson & Freeston, 2014یکي از درمانهایي که به تازگي مورد
توجه قرار گرفته ،درمان فراتشخيصي است .پروتکل یکپارچه درمان فراتشخيصي اختاللهاي هيجاني ()UP1
از اصول کليدي درمان شناختي رفتاري سنتي است ( )Barlow & Craske, 2006که از نظر تجربي به اثبات
رسيده و ادغام آن با پيشرفتهاي حاصل شده از مطالعه بر روي تنظيم و بد تنظيمي هيجانها ( Fairholme,

 )Boisseau, Ellard, Ehrenreich, & Barlow, 2010اقتباس شده است .پروتکل یکپارچه همچنان اصول
اساسي  CBTسنتي به اختالالت هيجاني مانند یادگيري خاموشسازي ،از طریق جلوگيري از استراتژيهاي
اجتناب شناختي و رفتاري ،مواجهه رفتاري ،هيجاني و نيز شناسایي و اصالح شناختهاي ناسازگار را مورد
استفاده قرار ميدهد ( .)Barlow et al., 2011هدف اصلي از رویکرد فراتشخيصي این است که درمانگر
عوامل و فرایندهاي مشترک بين اختالالت مختلف را مفهومسازي نماید و راهبردهایي مبتني بر شواهد قبلي

1. unified protocol
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براي حل آنها ارائه دهد .به این ترتيب ،کارآمدي و کارایي درمان افزایش ميیابد و اجراي درمان هم براي
درمانگر و هم بيمار راحتتر ميشود (.)Mennin & Fresco, 2014

نتایج مطالعه ) (Farchione et al., 2012نيز حاکي از اثربخشي این درمان بر اختالالت وسواس فکري
عملي ،اضطراب فراگير ،اختالل وحشتزدگي و اختالل اضطراب اجتماعي است.
بروسل و همکاران ) (Boswell et al., 2013در مطالعه خود به بررسي اثر درمان فراتشخيصي در کاهش
حساسيت اضطرابي و نشانههاي اضطرابي پرداختند .عليرغم آنکه نتایج این مطالعه ارتباط علّي را مطرح نکرد
اما توانست ارتباط معناداري را بين رویارویي با نشانههاي بدني 1با کاهش حساسيت اضطرابي نشان دهد .در
پژوهشي حسنپور ،آقایوسفي ،ضمير و عليپور ( ،)Hasanpoor, Aghausefi, Zamir, & Alipour, 2019به
مقایسه اثربخشي درمان فراتشخيصي و مواجههسازي-بازداري پاسخ بر اجتناب تجربهاي و تنظيم شناختي هيجان
و عالئم در مبتالیان به وسواس فکري عملي پرداختند .جامعهي مورد مطالعه کليهي افراد مبتال به

OCD

مراجعهکننده به مراکز خدمات روانشناختي قزوین بودند .چهل بيمار با روش نمونهگيري هدفمند انتخاب و به
طور تصادفي در  2گروه (گروه اول تحت درمان فراتشخيصي و گروه دوم تحت درمان  )ERPگمارش شدند.
نتایج نشان داد که درمان فراتشخيصي به طور معناداري باعث کاهش اجتناب تجربهاي و همچنين ،بهبود در
تنظيم شناختي هيجان و کاهش عالئم در افراد مبتال به  OCDشده است.

همينطور بهرامخاني ) (Bahramkhani, 2016به بررسي اثربخشي پروتکل یکپارچه درمان فراتشخيصي
بر اختالالت هيجاني پرداخت .نتيجه حاکي از آن است که پروتکل یکپارچه اثر معناداري بر کاهش عالئم هر
چهار اختالل (وسواس فکري عملي ،اضطراب اجتماعي ،اضطراب فراگير و افسردگي) در گروه آزمایش داشته
است و در پژوهش دیگري اثربخشي درمان فراتشخيصي بر تحمل ابهام و کاهش آميختگي افراد مبتال به
وسواس فکري عملي تأیيد شد ).(Sedigh, Haghayegh, Mousavi, & Farhadi, 2021

در این راستا ،بر اساس آنچه بيان شد ،به دليل ماهيت بسيار مقاوم و غيرمنطقي حاالت وسواس فکري
عملي و مشکالت زیاد این اختالل براي فرد و جامعه ،درمان این اختالل و متغيرهاي دخيل در آن یکي از
بزرگترین چالشهاي پيش روي متخصصان بهداشت روان است و نيز ازآنجایيکه زیربناي وسواس فکري
عملي ،اضطراب است و نقص در تنظيم هيجان باعث تداوم اختالل ميگردد و همپوشي قابلتوجهي بين
انواع اختاللهاي اضطرابي و خلقي وجود دارد ،پروتکل درمان فراتشخيصي درمان جامعي است که عالوه
بر تنظيم هيجان و اصالح شناختهاي ناسازگار ،ميتوان آن را براي درمان همزمان اختاللهاي هم وقوع به

1. interoceptive exposure
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کار برد و به نظر مي رسد بر کاهش حساسيت اضطرابي و درآميختگي افکار و عالئم وسواس مؤثر واقع
گردد .همچنين از آنجا که بر اساس بررسي هاي محقق اکنون پژوهشي به بررسي اثربخشي درمان
فراتشخيصي بر عالئم وسواس و متغيرهاي مهم در این اختالل از جمله حساسيت اضطرابي و درآميختگي
افکار نپرداخته است و در این زمينه خأل وجود دارد؛ لذا ،پژوهش حاضر در راستاي هدف و ضرورت خود
درصدد پاسخگویي به این سؤال است که آیا درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار
و کاهش عالئم افراد مبتال به اختالل وسواس فکري عملي مؤثر است؟
روش
جامعه آماري پژوهش حاضر کليهي زنان مبتال به وسواس فکري عملي استان اصفهان در سال 1399
بودند .روش نمونهگيري این پژوهش به صورت داوطلبانه بود .به دليل شرایط به وجود آمده از بيماري کرونا
پرسشنامهها به صورت آنالین تنظيم گردید و از طریق واتسآپ و تلگرام در اختيار چند مرکز مشاورهي
استان اصفهان و همچنين گروههاي دانشجویي قرار گرفت .سپس طي مدت  2ماه پرسشنامهها توسط 49
تکميل و ارسال گردید .بعد از محاسبه نمرات به دست آمده از اجراي آنها ،از بين زناني که به طور داوطلبانه
تمایل به شرکت در پژوهش داشتند و با توجه به نمره برش باالتر از  9در پرسشنامهي وسواس یيلبراون 42
نفر گزینش گردیدند .در نهایت  30نفر که نمرات باالتري نسبت به بقيه افراد در پرسشنامههاي وسواس
یيلبراون و حساسيت اضطرابي و درآميختگي افکار به دست آورده بودند و با توجه به مصاحبه باليني و
معيارهاي ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند.
مالکهاي ورود در پژوهش عبارتاند از تشخيص اختالل وسواس فکري عملي بر اساس مصاحبهي باليني
و مالکهاي ) ،(DSM-5کسب نمرهي بيشتر از  9در پرسشنامه یيلبراون و داشتن نمره باال در پرسشنامههاي
حساسيت اضطرابي و درآميختگي افکار؛ عدم مصرف داروهاي روانپزشکي و عدم دریافت
رواندرماني هاي دیگر حين انجام پژوهش؛ حداقل تحصيالت سوم راهنمایي براي قابليت درک و فهم مطالب
ارائه شده و رضایت از شرکت در پژوهش .مالکهاي خروج نيز شامل غيبت بيش از دو جلسه در گروه
آزمایش؛ عدم همکاري و انجام ندادن تکاليف مشخص شده در کالس.
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش براي دستیابي به اطالعات مورد نياز از پرسشنامههاي زیر استفاده شد:
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پرسشنامه وسواس ییل براون :1این مقياس توسط گودمن 1986 2تدوین شده است و یک مصاحبه نيمه
ساختار یافته است که دو بخش دارد :یکي سياهه نشانه ( )SC3و دیگري مقياس شدت ( 16 .)SS4گویه SC

در مقياس ليکرت پنج درجهاي و به صورت خود گزارشدهي پاسخ داده ميشود 10 .گویه در  SSهر یک
از وسواسها و اجبارها در پنج بُعد ميزان آشفتگي ،فراواني ،تداخل ،مقاومت و کنترل نشانهها برآورد ميشود.

محققان عالوه بر ده ماده مقياس ،گویه یازدهم را براي سنجش بينش استفاده کردهاند

( Onen, Karakas

 .)Ugurlu, & Caykoylu, 2013در آخرین پژوهش راجزي اصفهاني ،متقيپور ،کامکاري ،ظهيرالدین و
جان بزرگي (  )Rajezi Esfahani, Motaghipour, Kamkari, Zahiredin, & Janbozorgi, 2012اعتبار
همگراي این ابزار را از طریق همبستگي آن با خرده مقياس وسواس فکري عملي  scl-90بررسي کردند و
ضریب همساني دروني کندال عامل وسواس فکري  ،scعامل وسواس عملي  scو نمرهي کل  scو  ssبا نمره
خرده مقياس وسواس فکري عملي  scl-90را به ترتيب  0/48 ،0/46 ،0/47و  0/22گزارش کردند .همچنين
اعتبار همگراي  Y-BOCSبا تشخيص وسواس فکري عملي را برابر با  0/69گزارش کردند .این محققين
ثبات دروني دو بخش سياهه نشانه و مقياس شدت را به ترتيب  0/97و  0/95و پایایي بازآزمایي را 0/99
گزارش کردند .بر اساس پرسشنامه وسواس فکري عملي یيلبراون نقطهي برش  9معرف بيماري است .در
نسخهي اصلي (غير فارسي) یيلبراون ،نقطه برش توسط گودمن  1986معرف بيماري  16ذکر شده است
).(Bahrammasiri & Kiyan-Ersi, 2019
مقیاس حساسیت اضطرابی :5این پرسشنامه توسط ریس 1986 6طراحي شده که داراي  16گویه است
و به صورت مقياس پنج درجهاي ليکرت است .ساختار این پرسشنامه از سه عامل ترس از نگرانيهاي بدني،7
ترس از عدم کنترل شناختي 8و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران تشکيل شده که بر اساس
مقياس پنج درجهاي ليکرت ( 0تا  )4از خيلي کم تا خيلي زیاد است .درجهي تجربهي ترس از نشانههاي
اضطرابي با نمرات باالتر مشخص ميشود .دامنهي نمرات بين  0تا  64است .بررسي ویژگيهاي روانسنجي
این مقياس ،ثبات دروني و اعتبار بازآزمایي باالي آن را نشان داده است ( Floyd, Garfield, & LaSota,

 .)2005ضرایب همبستگي با نمره کل در حد رضایتبخش و بين  0/74تا  0/88متغير بود .همبستگي بين
1. Yale- Brown obsessive compulsive scale
2. Goodman
3. symptom checklist
4. severity scale
5. anxiety sensitivity index- revision
6. Reiss
7. fear of somatic sensations
8. fear of cognitive dyscontrol
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خرده مقياسها نيز بين  0/40تا  0/68متغير بود ( .)Birami, Akbari, Ghasempoor, & Azimi, 2012کسب
نمره باال و نزدیک به  64در این پرسشنامه به معني آن خواهد بود که فرد حساسيت اضطرابي باالیي دارد و
اخذ نمره  16در این آزمون به معني آن خواهد بود که فرد حساسيت اضطرابي پایيني را تجربه ميکند
(.)Nargesi, Fathi-Ashtiani, Davodi, & Ashrafi, 2018
پرسشنامه درآمیختگی افکار :1پرسشنامه درآميختگي افکار

(Wells, Gwilliam, & Cartwright-

 ،)Hatton, 2001یک آزمون خود سنجي  14گویه است که باورهاي رایج را در زمينهي معني و قدرت
افکار ميسنجد TFR .در مدل فراشناختي داراي سه مقوله معرفي شده است که شامل درآميختگي فکرـ
عمل ،درآميختگي فکرـ رویداد ،درآميختگي فکرـ شيء است .پاسخها بر یک پيوستار  100درجهاي و از
 =0هيچ اعتقادي ندارم تا  =100کامالً معتقدم و به صورت دهتایي نمرهگذاري ميشوند .حداکثر نمره قابل
اکتساب در پرسشنامه 1400 ،است .خرمدل ،ربيعي ،مولوي و نشاط دوست

( Khoramdel, Rabiee,

 )Molavi, & Neshatdoost, 2010در مطالعهاي بر روي  130نفر در یک نمونه ایراني ضرایب پایایي آلفاي
کرونباخ و دو نيمه سازي براي  TFIرا به ترتيب ( 0/87و )0/73گزارش کردند .دادههاي روایي همگرا
ضریب همبستگي بين آزمون درآميختگي افکار و پرسشنامه درآميختگي فکر-کنش را  0/65نشان داد .در
این پژوهش همچنين بيماران  OCDبه طور معنيداري نمرات باالتري از جمعيت بهنجار در  TFIبه دست
آوردند (.)Khoramdel et al., 2010

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ روش نيمه آزمایشي و از لحاظ هدف کاربردي است و به صورت پيشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .پس از پيشآزمون و تعيين و جایگزیني تصادفي در دو گروه ،درمان
فراتشخيصي به شيوه گروهي طي  10جلسه  60دقيقهاي بر روي گروه آزمایش اعمال شد .در پایان جلسات
آموزش ،مجدداً از دو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون به عمل آمد.
جدول  :1دیاگرام پژوهش
گروهها

گمارش تصادفی

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

آزمایش

RE

T1

X1

T2

کنترل

RC

T2

-

T2

1. Thought Fusion Instrument
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شیوهی اجرا

درمان فراتشخيصي توسط بارلو و همکاران ) (Barlow et al., 2011طراحي شده است که به شيوهي
گروهي در این پژوهش اجرا شد .شرح جلسات در جدول شماره  2آمده است:
جدول  :2خالصه جلسات آموزشي بر اساس درمان فراتشخيصي
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

برقراري رابطه با اعضاء گروه ،توضيح در مورد ماهيت اختالل وسواس فکري عملي ،افزایش انگيزه براي
مشارکت بيماران در طول درمان ،ارائه منطق درمان و تعيين اهداف درمان.
آموزش رواني ،شناسایي و ردیابي تجارب هيجاني.
آموزش آگاهي هيجاني؛ یادگيري مشاهده هيجاني (هيجانها و واکنشهاي هيجانها) با استفاده از
تکنيکهاي ذهن آگاهي.
ارزیابي و ارزیابي مجدد شناختي؛ ایجاد آگاهي از تأثير ارتباط متقابل بين افکار و هيجانها ،شناسایي

جلسه چهارم

ارزیابيهاي ناسازگارانه خودکار و دامهاي شایع تفکر و ارزیابي مجدد شناختي و افزایش انعطافپذیري
در تفکر.
شناسایي الگوهاي اجتناب از هيجان؛ آشنایي با راهبردهاي مختلف اجتناب از هيجان و تأثير آن بر تجارب

جلسه پنجم و

هيجاني و آگاهي یافتن از اثرات متناقض اجتناب از هيجان؛ بررسي رفتارهاي ناشي از هيجان ،آشنایي و

ششم

شناسایي رفتارهاي ناشي از هيجان و درک تأثير آنها روي تجارب هيجاني و شناسایي رفتارهاي هيجان-
خواست ناسازگارانه و ایجاد گرایشهاي عمل جایگزین به واسطه رویارو شدن با رفتارها.
آگاهي و تحمل احساسهاي جسماني؛ افزایش آگاهي از نقش احساسهاي جسماني در تجارب هيجاني،

جلسه هفتم

انجام تمرینهاي مواجهه و رویارویي احشایي به منظور آگاهي از احساسهاي جسماني و افزایش تحمل
این عالئم.

جلسه هشتم و
نهم
جلسه دهم

رویارویي با هيجان مبتني بر موقعيت؛ آگاهي یافتن از منطق رویارویي ،آموزش نحوهي تهيه سلسله مراتب
اجتناب هيجاني و موقعيتي ،طراحي تمرینهاي مواجهه هيجاني مکرر و اثربخش به صورت تجسمي و عيني
و ممانعت از اجتناب.
مرور کلي مفاهيم درمان و بحث در مورد بهبودي و پيشرفتهاي درماني و اجراي پسآزمون.

یافتهها
یافتههاي توصيفي نشان داد که شرکتکنندگان در پژوهش از نظر جنسيت ،زن بودند .آزمودنيها
پژوهش در دامنه سني  20تا  40سال قرار داشتند .ميانگين سني گروه آزمایش  32/02و انحراف معيار 7/64
و ميانگين در گروه کنترل  34/13و انحراف معيار  8/82است .گروه آزمایش از نظر سطح تحصيالت 6/67
درصد زیر دیپلم 33 /33 ،درصد دیپلم و فوقدیپلم 60 ،درصد ليسانس و فوقليسانس و در گروه کنترل
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 13/33درصد زیر دیپلم 20 ،درصد دیپلم و فوقدیپلم 66/67 ،درصد ليسانس و فوقليسانس بودند .از نظر
شغل در گروه آزمایش  26/67درصد خانهدار 20 ،درصد دانشجو و  33/33درصد کارمند 20 ،درصد شغل
آزاد و در گروه کنترل  40درصد خانهدار 6/67 ،درصد دانشجو 60 ،درصد کارمند 13/33 ،درصد شغل
آزاد بودند .در جدول  3ميانگين و انحراف معيار حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار و عالئم وسواس
فکري عملي به صورت مجزا در مرحله پيشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل آمده است.
جدول  :3ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل
گروه آزمایش
متغیر

پیشآزمون

گروه کنترل

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

حساسيت اضطرابي

M
52/73

SD
10/89

M
36/80

SD
9/70

M
53/19

SD
10/42

M
51/98

SD
10/05

درآميختگي افکار

784/33

148/41

554/67

141/37

725/67

129/14

794/33

127/56

عالئم وسواس فکري عملي

16/97

4/53

12/06

3/13

16/23

2/74

16/40

2/56

با توجه به اینکه آزمون فرضيههاي این پژوهش نيازمند استفاده از آزمون تحليل کوواریانس بود ،باید
از رعایت پيشفرضهاي این آزمون اطمينان حاصل کرد .نتایج حاصل از بررسي این پيشفرضها در ادامه
ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون کالموگروف -اسميرنوف در مورد پيشفرض نرمال بودن نمرات کليهي متغيرها در مرحلهي پيشآزمون
متغیر
حساسيت اضطرابي
درآميختگي افکار
عالئم وسواس فکري عملي

گروه

آماره

df

p

آزمایش

0/203

15

0/096

کنترل

0/169

15

0/200

آزمایش

0/203

15

0/095

کنترل

0/200

15

0/111

آزمایش

0/184

15

0/182

کنترل

0/215

15

0/060

همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود ،فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزیع نمرات در همه
متغيرهاي پژوهش باقي است ،یعني توزیع نمرات نمونه نرمال و همسان با جامعه است و کجي و کشيدگي

اثربخشي درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي 67 ...

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

حاصل اتفاقي است ( .)p <0/05با اینکه تعداد دو گروه برابر است و نياز به رعایت پيشفرض برابري
واریانس نيست ،براي افزایش ضریب اعتماد نتایج آزمونهاي پارامتریک ،از آزمون لوین جهت سنجش
برابري واریانس براي تکتک متغيرها استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5نتایج آزمون لوین در مورد پيشفرض تساوي واریانسها در کليهي متغيرها
متغیرهای پژوهش

F

df 1

df 2

p

حساسيت اضطرابي

4/634

1

28

0/056

درآميختگي افکار

0/169

1

28

0/684

عالئم وسواس فکري عملي

3/414

1

28

0/075

چنانکه در جدول  5مالحظه ميشود ،بين واریانس گروهها در هيچکدام از متغيرهاي حساسيت اضطرابي،
درآميختگي افکار و عالئم باليني وسواس در افراد مبتال به اختالل وسواس فکري عملي تفاوت معناداري وجود
ندارد و واریانس گروهها با هم برابر است ( .)p <0/05لذا پيشفرض تساوي واریانسها براي کليهي متغيرها
رعایت شده است و ميتوان از آزمونهاي پارامتریک جهت تجزیه و تحليل دادهها استفاده کرد .براي بررسي
اثربخشي درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار وکاهش عالئم افراد مبتال به وسواس
فکري عملي از تحليل کوواریانس یک متغيره استفاده شد .نتایج در جدول  6آمده است.
جدول  :6نتایج تحليل کوواریانس یک متغيره ( )ANCOVAمربوط به گروه آزمایش و کنترل در متغيرهاي
حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار و عالئم وسواس فکري عملي
متغیر

منبع

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

حساسيت

گروه

131/761

1

131/761

اضطرابي

خطا

38/551

27

1/391

درآميختگي

گروه

21638/934

1

21638/934

افکار

خطا

74189/972

27

3342/369

عالئم وسواس

گروه

117/640

1

117/640

فکري عملي

خطا

69/703

27

2/582

مجذور

توان

اتا

آماری
0/999

F

p

93/306

0/001

0/731

71/729

0/001

0/669

0/999

45/569

0/001

0/628

0/999
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بر اساس نتایج حاصل از جدول  ،6بين دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات حساسيت اضطرابي،
درآميختگي افکار ،عالئم وسواس فکري عملي تفاوت معنيداري وجود دارد ( .)p <0/01در این تحليل
تأثير پيشآزمون مهار شده است .همچنين نتایج جدول فوق نشان ميدهد که تفاوت بين ميانگين باقيمانده
نمرات متغيرها در دو گروه آزمایش و کنترل پس از مهار تأثير پيشآزمون معنيدار است ( .)p >0/01ميزان
این تأثير گروهي به ترتيب  0/669 ،0/731و  0/628بوده است .توان آماري  0/999نيز نشاندهندهي کفایت
حجم نمونه و پایين بودن خطاي نوع دوم است.
نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان فراتشخيصي بر حساسيت اضطرابي ،درآميختگي افکار
وکاهش عالئم افراد مبتال به وسواس فکري عملي انجام شد .از یافتههاي پژوهش حاضر چنين برميآید که
درمان فراتشخيصي بر کاهش حساسيت اضطرابي در افراد مبتال به وسواس فکري عملي مؤثر بوده است.
نتایج حاصل از این فرضيهها با یافتههاي فارچيون و همکاران ( ،)Farchione et al., 2012بهرامخاني
( ،)Bahramkhani, 2016چو و همکاران( ،)Chu et al., 2016تيمپانو و همکاران (،)Timpano et al., 2016
گيالن ،فينبرگ و روبينز( ،)Gillan, Fineberg, & Robbins, 2017نرگسي و همکاران ( Nargesi et al.,

 ،)2018حسن پور و همکاران ( )Hasanpoor et al., 2019و صدیق و همکاران

(Sedigh (et al., 2021

مبني بر اثربخشي مداخالت فراتشخيصي به عنوان یک درمان اميدوارکننده جهت پيشگيري و کاهش عالئم
اضطراب و افسردگي و تنظيم هيجان و نقش متغيرهاي مربوط در اختالل وسواس ،مشابه و همسو بود.
همانطور که اشاره شد حساسيت اضطرابي از جمله متغيرهاي واسطهاي مهم بين استرس و بيماري است
( )Hale, Goldstein, Abramowitz, Calamari, & Kosson, 2004و ناتواني در تنظيم هيجانات ،سبب
ميگردد افراد هنگام مواجهه با شرایط استرس آور ،نگراني و به تبع آن اضطراب و درماندگي نشان دهند و
براي رهایي از هيجانها و افکار ناشي از این موقعيتها ،راهکاري نامناسب را استفاده کنند .در درمان
فراتشخيصي افراد ميآموزند که هيجانات خود را بيشتر بشناسند و با پایش و ردیابي تجربههاي هيجاني خود،
آگاهي بيشتري از راهاندازها ،نحوهي واکنش و پاسخ خود به هيجانها و پيامدهاي کوتاه و بلندمدت این
پاسخها به مرور کسب کنند تا سبب عدم استفاده از راهبردهاي ناسازگارانه و اجتناب گردد ،زیرا اجتناب
منجر به حفظ الگوهاي فعلي واکنش دهي هيجاني ميشود .شناخت راهبردهاي اجتناب از هيجان و سپس
اصالح آنها ،موجب عادت کردن و مهمتر از آن فرآیند خاموشي ميشود ،همچنين باعث حس کنترل یا
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کارایي در بيمار براي مهار کردن نتيجهاي که بيم آن ميرود و در نهایت بيمار باورهاي موجود را به چالش
ميکشد و باورهاي عقالنيتر در مورد موقعيت از جمله توانایي تحمل هيجانهاي منفي و کاهش اضطراب پيدا
ميکند .همچنين در مهارت آگاهي عيني و غير قضاوتي این امکان را ميدهد تا فرد تعبير فاجعهبار یا ناسازگار
هيجانهاي خود و همچنين واکنشهاي رفتاري ناسازگارانه به آنها را بهتر بشناسد .افزون بر آن با تمرین آگاهي
متمرکز بر حال از تجارب هيجاني خود که به عنوان یک مهارت مهم ،امکان رصد واکنشهاي هيجاني (افکار،
احساسها و حسهاي بدني و رفتارها) را در هنگام رخ دادن در زمينهي کنوني فراهم ميکند .طي ذهن آگاهي
فرد یاد ميگيرد نسبت به تجارب دروني خود پذیرش داشته باشد و با تجارب دروني خود رابطهي بهتري برقرار
کند؛ لذا ،متعاقب آن به نظر ميرسد تغييراتي در زمينه کاهش حساسيت اضطرابي در فرد حاصل شده است.
ویتون ،مهفي ،تيمپانو ،برمن و آبراموویتز ( Wheaton, Mahaffey, Timpano, Berman, & Abramowitz,

 )2012گزارش کردند که افراد دچار  ،OCDدر بازیابي و پردازش محرکهایي که بهگونهاي اضطرابزا هستند
دچار سوءتعبير ميباشند و نتایج و عواقب ترس را بهگونهاي اغراقآميز عامل بروز حوادث مضر و بد ميدانند.
بر این اساس حساسيت اضطرابي بر عملکرد شناختي افراد مبتال به وسواس اثر گذاشته و موجب تحریفهاي
ادراکي نيز ميشود .یک تبيين دیگر ميتواند این باشد که افرادي که افکار وسواسي دارند ترس از قضاوت
شدن توسط دیگران را دارند و به همين دليل سعي در مخفي کردن آنها دارند و فکر ميکنند که اضطراب
آنها ميتواند پرده از افکارشان بردارد و به همين دليل حتي عالئم اضطراب هم در آنها ترس و احساس گناه
ایجاد ميکند و نسبت به اضطراب حساسيت پيدا ميکنند.
بنابراین مي توان به تأکيدي که درمان فراتشخيصي بر افزایش آگاهي از نقش احساسهاي بدني در
تجارب هيجاني دارد ،اشاره کرد .در این پروتکل مجموعهاي از تمرینهاي مواجهه با عالئم بدني اجرا
ميشود تا احساسهاي بدني مشابه با اضطراب و پریشاني را فراخواني کند و این باعث ميشود مراجع نحوهي
اثرگذاري احساسهاي بدني در افکار و رفتارها و تأثير متقابل آنها در احساسهاي بدني را درک کند و
همين باعث ميشود مراجع در جریان مواجهه با عالئم بدني بهتدریج تحمل خود را نسبت به این احساسها
افزایش دهد .در همهي مواجههها تأکيد بر مواجههي کامل با موقعيت است تا الگوهاي اجتناب و سایر
رفتارهاي ایمني شناخته شوند و ضمن تمرین مواجهه این رفتارها کاهش یا حذف شوند تا یادگيري جدید
تسهيل شده و حافظه نویي ایجاد شود .طبق این الگو ،تمایل افراد به انجام رفتارهاي اجتنابي یا سرکوب
هيجاني با تمایل به رویارویي ،جایگزین ميشوند.
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زماني که فرد با افکار وسواسي خود مواجه ميشود به دليل حساسيت اضطرابي یعني ترس از ترسهاي
خود که آنها را فاجعه ميپندارد ،احساس ميکند دیگر نميتواند آنها را کنترل کند و برایش غيرقابل
تحمل است و یا به بيماري بدي دچار شده باشد ،سعي در اجتناب از این افکار دارد و همينطور که ميدانيم
هرگونه اجتناب از افکار باعث فکر بيشتر در مورد آن ميشود و ذهن تمایل بيشتري به فکر کردن درباره آن
را پيدا ميکند .درمانهاي فراتشخيصي با تکنيکهاي مواجههاي ،تنظيم هيجان و درمانهاي شناختي سعي
در کاهش افکار مربوط به این ترسها و تنظيم هيجان ترس و پریشاني را دارد تا فرد دیگر نياز به اجتناب از
آن نداشته باشد و بتواند ترسها و افکار خود را شناسایي کند ،با آنها مواجه شود و سعي در تنظيم این
هيجانات و اصالح باورهاي فاجعهآميز داشته باشد.
نتایج تحليل کوواریانس نشان داد که درمان فراتشخيصي بر کاهش درآميختگي افکار در افراد مبتال
به وسواس فکري عملي مؤثر بوده است .هرچند با بررسي منابع در دسترس ،پژوهشي که به اثربخشي درمان
فراتشخيصي بر درآميختگي افکار در افراد مبتال به وسواس فکري عملي بپردازد یافت نشد ،بااینحال به
صورت غيرمستقيم با یافتههاي حسن پور ،آقایوسفي ،ضمير و عليپور

( Hasanpoor, Aghayousefi,

 )Zamir, & Alipoor, 2019که درمان فراتشخيصي به طور معناداري باعث کاهش اجتناب تجربهاي و بهبود
در تنظيم شناختي هيجان در افراد مبتال به  OCDشده است؛ اکبري و همکاران ( )Akbari et al., 2015مبتني
بر اینکه درمان فراتشخيصي یکپارچه در درمان بيماران مبتال به اختاللهاي اضطرابي و افسردگي و افکار
تکرارشونده در اختالالت هيجاني ،مؤثر بوده است ،همخواني دارد .در تبيين یافتههاي حاصل از این فرضيه
ميتوان گفت که در درمان فراتشخيصي از طریق بررسي ارزیابيها و تغيير ارزیابيهاي شناختي ،به بيماران
نسبت به شيوهي تفسير خود از موقعيتها و درک اینکه افکار چگونه بر روي هيجاناتشان اثر ميگذارند و
همچنين برعکس ،چگونه هيجانها بر روي افکار تأثير ميگذارند ،آگاهي بيشتري ميدهد .تأثير بر پردازش
هيجاني باعث تغيير در ارزیابيهاي شناختي ميشود .وقتي خلق منفي کاهش ميیابد ،سبکهاي تفکر و
ارزیابي ناکارآمد کاهش یافته که این منجر به کاهش باورهاي غيرمنطقي و این امر نهایتاً به کاهش اضطراب
منجر ميشود ( .)Barlow et al., 2011گاهي اوقات ارزیابيها طوري آموخته ميشود که در واقع به طور
خودآیند و بدون آگاهي کامل فرد رخ ميدهند ،در درمان از طریق تکنيک پيکان نزولي دقيقاً شناسایي
مي کنيم که در یک موقعيت خاص فرد به خودش چه چيزي ميگوید و به فرد یاد ميدهيم باورهاي
درآميختگي ،دامهاي شایع تفکر هستند .هدف از این تمرین براي مراجعان این بود که بپذیرند وقتي آنها
فرض مي کنند فکر وسواسي بسيار تهدیدآميز یا خطرناک است ،ارزیابيهاي نادرستي ایجاد ميکنند که
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ميتواند روي شيوه احساس و رفتار آنها تأثير بگذارد .فرد با تکنيکهاي شناختي و رفتاري با این افکار
مواجه ميشود و بدون اجتناب سعي در اصالح آن را پيدا ميکند .زماني که فرد با افکار و تکانههاي وسواسي
خود مواجه مي شود به دليل درآميختگي فکر و عمل که در افراد وسواسي دیده ميشود منجر به اجتناب از
این افکار ميشود تا از عمل این تکانه جلوگيري گردد و همانطور که ميدانيم هرگونه اجتناب از افکار
باعث افزایش فکر و تمایل بيشتر ذهن به فکر کردن دربارهي آن ميشود .درمانهاي فراتشخيصي با
تکنيکهاي مواجههاي ،تنظيم هيجان و درمان هاي شناختي سعي در کاهش افکار مربوط به این ترسها و
تنظيم هيجان ترس و پریشاني را دارد تا فرد دیگر نياز به اجتناب از آن را نداشته باشد و بتواند ترسها و افکار
خود را شناسایي کند ،با آنها مواجه شود و سعي در تنظيم این هيجانات و اصالح باورهاي آميختگي داشته
باشد که قرار نيست هر فکري حتماً در عمل اتفاق بيفتد و فکر کردن در مورد مسئلهاي قرار نيست به اندازهي
انجام آن بد باشد .فرد با تکنيکهاي شناختي و رفتاري با این افکار مواجه ميشود و بدون اجتناب روشي
براي اصالح آنها پيدا ميکند.
همچنين نتایج تحليل کوواریانس نشان داد که درمان فراتشخيصي بر کاهش عالئم وسواس در افراد
مبتال به وسواس فکري عملي مؤثر بوده است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي حسن پور و همکاران
) (Hasanpoor et al., 2019مبني بر اینکه درمان فراتشخيصي به طور معناداري باعث کاهش اجتناب
تجربهاي و بهبود در تنظيم شناختي هيجان در افراد مبتال به  OCDشده است ،همسو است .همچنين در
پژوهشي دیگر نيز اثربخشي درمان فراتشخيصي یکپارچه بر تحمل ابهام و آميختگي افراد مبتال به وسواس
فکري عملي تأیيد شده است و نتيجه نشان داده است که این درمان با بهرهگيري از فنوني همانند شناسایي
هيجانها ،آموزش آگاهي هيجاني ،ارزیابي و شناسایي الگوهاي اجتناب از هيجان و بررسي رفتارهاي ناشي
از هيجان مي تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت افزایش تحمل ابهام و کاهش آميختگي افراد مبتال به
وسواس مورد استفاده قرار گيرد ( .)Sedigh et al., 2021همچنين آلن و همکاران (،)Allen et al., 2010
بيوسيو ،فارچيون ،فارهولم ،االرد و بارلو

( (Boisseau, Farchione, Fairholme, Ellard, & Barlow,

) ،2010فارچيون و همکاران ( ،)Farchione et al., 2012نورتون و بارِرا (،)Norton & Barrera, 2012
عبدي ،بخشيپور رودسري و محمود عليلو

(Abdi, Bakhshipour Roodsari, & Mahmood Aliloo,

 ، (2013بهرامخاني ( )Bahramkhani, 2016و گيالن و همکاران ( )Gillan et al, 2017مبني بر اینکه درمان
فراتشخيصي در بيماران مبتال به اختاللهاي هيجاني مثل اضطراب ،افسردگي ،وسواس مؤثر بوده است،
همخوان است.

 72پژوهشهاي روانشناسي باليني و مشاوره ،دانشگاه فردوسي مشهد

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

در تبيين این یافته ميتوان گفت افراد داراي وسواس فکري عملي در برخورد با یک موقعيت یا محرک
برانگيزنده یکسري افکار مزاحم ،تصاویر ذهني یا تکانه سراغشان ميآید که پریشاني ،ناراحتي و اضطراب
زیادي برایشان ایجاد ميکند ،در پي آن ترس از اضطراب و نشانههاي مرتبط با اضطراب (مثل ،ترس از عدم
کنترل اضطراب ،ترس از مشاهده اضطراب توسط دیگران و یا نگراني از احساسهاي بدني) و درآميختگي
افکار (مثل فکر کردن در مورد یک حادثه باعث رخ دادن آن ميشود ،فکر آلوده بودن اشياء باعث آلودگي
آنها ميشود) در فرد ایجاد ميشود .به دنبال آن پيامدهاي یک واقعه را بزرگنمایي ميکند و توانایي خود
براي مواجهشدن با آن دستکم گرفته و همچنين خطرات را بيشتر از آن چيزي که هست برآورد ميکند
که این احتمال شروع رفتارهاي خنثيکنندهي اضطراب را افزایش ميدهد

( & Saed, RasooliAzad,

)MohammadiBaytmer, 2017؛ بنابراین ،تالش ميکند اجتناب ،اطمينانطلبي ،رفتارهاي تکراري انجام
دهد تا اضطراب کاهش و کنترل بر اوضاع داشته باشد .این سيکل سبب تشدید این چرخه ،باقي ماندن و
افزایش فکر و تکرار اعمال وسواسي ميگردد .زماني که فرد در مورد ترسها و پریشانيهاي خود فکر
ميکند و در مورد آنها اغراق ميکند از این افکار ميترسد و سعي در اجتناب از این افکار و هيجانها را
دارد و یا با رفتارهاي وسواسي سعي در کاهش این پریشاني و افکار را دارد و هر چه قدر اجتنابها و رفتار
وسواسي ناشي از این افکار بيشتر باشد ،عالئم وسواس بيشتر خود را نشان ميدهد و این چرخه همچنان ادامه
پيدا ميکند .درمان فراتشخيصي با شناسایي افکار مربوط به این پریشانيها یعني افکار فراشناختي و اصالح
آنها (قرار نيست هر فکري فاجعه آميز باشد و یا قرار نيست هر فکري منجر به عمل شود) و با شناسایي
هيجانها و ترسهاي افراد و کمک به ابراز و تنظيم آنها (شناسایي ترسهاي فرد از افکار و تکانههاي خود
و ابراز و تنظيم آن بدون فکر کردن فاجعهآميز درباره آن) و همچنين کمک به مواجههسازي به منظور عدم
اجتناب از این افکار و رفتار ،باعث بهبود عالئم وسواسي در فرد ميشود یعني زنجيره این چرخه را در هم
ميشکند.
وقتي فرد زمان و تالش زیادي را صرف اجتناب از تجارب دروني دردناک مانند نگرانيها و هيجانات
مثبت و منفي مي کند ،تماس وي با تجارب حال حاضر کاهش یافته در چنين شرایطي ،حيطههاي زندگي
فرد با نگرانيها و حاالت هيجاني که از سوي وي به صورت منبع درد و رنج دیده ميشود ،محدود شده و
به کاهش کيفيت زندگي فرد منجر ميشود (.)Kashdan, Morina, & Priebe, 2009

با توجه به ارتباط بين فکر ،اضطراب ،عمل وسواسي در درمان فرد ميآموزد تا درک بهتري از تعامل
آنها و تجربههاي هيجاني خود کسب کند و این نکته که تجربههاي هيجاني منفي انزجاري نيستند و نيازي
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به کاهش آنها نيست و حتي ارزش کارکردي و انطباقي دارند و تأکيد بر کاهش واکنشهاي منفي (از جمله
اجبارها) مي شود .بدین ترتيب با کاهش درآميختگي افکار و حساسيت اضطرابي افراد از طریق شناسایي
ارزیابيهاي خودآیند ناسازگارانه تفکر ،ارزیابي مجدد و انعطافپذیري شناختي و انجام تمرینهاي مواجهه
و افزایش تحمل در برابر اضطراب و پریشاني طي جلسات درمان به مراجعان کمک ميشود تا ميزان عالئم
وسواس را کمتر و کارکرد خود را افزایش دهند.
در نهایت با توجه به نتایج که درمان فراتشخيصي به شيوه گروهي به عنوان درماني کوتاهمدت سودمند
شناخته شد ،ميتواند به عنوان درماني مقرون بهصرفه در نظر گرفته شود که در بهبود نشانهها و تعدیل
هيجانهاي افراد دچار  OCDمؤثر است و به محققان آینده پيشنهاد ميشود ميزان اثربخشي این روش را بر
سایر روشهاي مداخالتي مقایسه و ارزیابي نمایند .از جمله محدودیتها ميتوان به شرایط به وجود آمده
از بيماري کرونا و جلب رضایت افراد جهت همکاري براي انجام نمونهگيري و استفاده از روش نمونهگيري
داوطلبانه اشاره کرد و همچنين تنظيم پرسشنامهها به صورت آنالین که ممکن است در دقت پاسخگویي
افراد تأثير گذاشته باشد .محدودیت دیگر تک جنسيتي بودن نمونه که تعميمپذیري نتایج را دشوار ميکند.
پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آینده متغيرهاي مذکور در جامعه مردان موردبررسي قرار گيرد و جهت
بررسي نقاط قوت و ضعف و نيز ارزیابي تداوم تأثير آموزشها در طوالنيمدت ،اجراي آزمونهاي پيگيري
به فواصل منطقي استفاده شود.
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