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Abstract
The main aim of the present study is to compare the
effectiveness of unified transdiagnostic treatment of emotional
disorders and emotion efficacy therapy on emotion regulation
in adults with stuttering and anxiety disorder. The research
method is applied purposively and the research design is a
quasi-experimental with pre-test-post-test design and control
group with a follow-up period. The statistical population
includes all stuttering adults who visited speech therapy clinics
in Tehran and the Iranian Stuttering Association in 2018–2019.
36 individuals (27 males and 9 females) who stutter were
selected using an available sample and based on inclusion
criteria such as a structured clinical interview. They were then
randomly assigned to the experimental groups and the control
group. For the treatment groups, each intervention was based
on two-hour sessions, and for the control group, no
intervention was conducted. The tools used in the present study
included the Gratz and Roemer’sDifficulties in Emotion
Regulation Scale (DERS). According to the nature of the study
and measurement in three stages, repeated measures analysis
was used to analyze the data using SPSS 18. From the
remarkable results, we can mention the effectiveness of EET
on reducing all six components of emotion regulation
difficulties (P<0.01) and the effectiveness of UP on reducing
the four components of emotion regulation difficulties
(P<0.01). In general, stuttering therapists can use these two
methods for better emotion regulation.
Keywords: Emotion Regulation, Emotion Efficacy
Therapy, Unified Transdiagnostic Treatment, Anxiety.

لیال قلیچی
چکیده

 بررسی اثربخشی و مقایسة درمان یکپارچه،هدف اصلی پژوهش حاضر
فراتشخیص اختالالت هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر تنظیم
 این پژوهش.هیجان بزرگساالن دارای لکنتزبان مبتال به اختالل اضطرابی است
 گروه- پسآزمون-کاربردی و طرح آن از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون
 جامعة آماری شامل تمامی بزرگساالن دارای لکنتزبان.گواه و دورۀ پیگیری است
مراجعهکننده به کیلینیکهای گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تهران
) زن9  مرد و27(  فرد36  تعداد نمونه. است1398 و انجمن لکنت ایران در سال
واجد شرایط داوطلب است که براساس نمونهگیری از نوع دردسترس انتخاب و
براساس مالکهای ورود به پژوهش مانند مصاحبة بالینی ساختاریافته وارد مطالعه
،شدند و بهصورت تصادفی در گروه درمان یکپارچه فراتشخیص اختالالت هیجانی
 برای.گروه درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی و یک گروه گواه قرار گرفتند
 جلسة دوساعته بود و برای گروه گواه مداخلهای12  مداخلهها،گروههای درمانی
 پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روئمر، ابزار پژوهش.صورت نگرفت
 با توجه به نوع مطالعه وSPSS  برای تحلیل دادهها از نرمافزار.) بودDERS(
اندازهگیری در سه مرحله از تحلیل واریانس با رویکرد اندازهگیری مکرر استفاده
 از یافتههای قابلتوجه پژوهش میتوان به اثربخشی درمان فراتشخیص.شد
)P<0/01( کارآمدی هیجانی بر کاهش هر شش مؤلفة دشواری در تنظیم هیجان
و اثربخشی درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی بر کاهش چهار مؤلفة
 درمجموع درمانگران حیطة.) اشاره کردP<0/01( دشواری در تنظیم هیجان
لکنت میتوانند با بهکارگیری این دو روش زمینه را برای تنظیم هیجان فراهم
.کنند
 فراتشخیص اختالالت، کارآمدی هیجانی، تنظیم هیجان:واژههای کلیدی
. اضطراب،هیجانی

 ایران، کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج،* دانشجوی دکتری گروه روانشناسی
 ایران، کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، استادیار گروه روانشناسی:**نویسندۀ مسئول
 ایران، تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا،***استادیار گروه روانشناسی
 ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم توانبخشی،****استادیار گروه گفتاردرمانی

Email: dr.karbalae1335@gmail.com
Received: 20 Oct 2020

Accepted: 19 Dec 2020

99/09/29 :پذیرش

99/07/29 :دریافت

186

مقایسة اثربخشی درمان یکپارچة...

مقدمه
لکنت 1اختاللی ارتباطی است که با تکرار ،2کشش غیرارادی ،3وقفه یا گیر غیرارادی 4در صداها ،هجاها و
کلمهها جریان آهنگین و نرم گفتار را مختل میکند (برینگنل و همکاران .)2020 ،این اختالل ارتباطی5
چندوجهی است و میتواند تأثیر چشمگیری بر تواناییهای ارتباطی فرد داشته باشد (آمستر و کلین.)2018 ،
دشواری در تنظیم هیجان یکی از پیامدهای لکنت است که تداوم آن میتواند بسیاری از مشکالت روانشناختی
را به همراه بیاورد (کلمبو و همکاران .)2019 ،در این باره ،پژوهشهای تجربی متعددی نشان دادهاند که افراد
با لکنتزبان یا بدون آن ،در تنظیم هیجان تفاوتهای معناداری دارند (تریلیون ،بوهر ،کوچارسکی و کالسون،
) 2018؛ برای مثال افراد مبتال به لکنت در مقایسه با افرادی که دچار لکنت نیستند ،در تکالیف پیچیده خشم و
ناکامی بیشتری نشان میدهند و زمانی که فعالیتی خوشایند را پیشبینی میکنند ،با هیجان مثبت بیشتری
مواجه میشوند (ایگر ،دنیل و واندن برگ .)2012 ،تنظیم هیجان ،فرایندی است که در آن اعمال بهگونهای
جهت داده میشوند که هیجانهای نامطلوب به سمت هیجانهای مطلوب میروند (تمیر ،ویشکین و گوتنتگ،
 .)2020زمانی که این فرایند دچار اختالل میشود ،هیجانها یا بیشازحد انتظار یا کمتر از حد معمول جهتدهی
میشوند و بدین ترتیب فرد در رسیدن به هیجان متناسب دچار اشکال میشود و بهدنبال آن پیامدهایی مانند
رفتارهای تکانشی ،خشم ،اضطراب بیشازحد و موارد دیگر را به همراه میآورد (لهنر ،میلر و استیت.)2016 ،
این فرایند مکانیسم مهمی در شکلگیری و تداوم اختاللهای اضطرابی و هیجانی است (کمپل سیل ،بارلو،
براون و هافمن2006 ،؛ ساکیریز و برل .)2019 ،در بخش نظریههای علمی لکنت ،همیشه بر اهمیت تنظیم
هیجان 6تأکید شده است (آمستر و کلین .)2018 ،در الگوی دوگانة حساسیت-استرسور 7فرض بر این است که
افراد دارای لکنتزبان بهدلیل آسیبپذیری سیستم گفتارشان ،در برابر محرکهای جدید واکنشپذیرتر هستند
و بهدلیل اینکه در موقعیتهای مختلف امکان مواجهه با محرکهای جدید همیشه وجود دارد ،این بزرگساالن
دچار اضطراب بیشتری میشوند که تنظیم هیجان آنها را دچار مشکل میکند (والدن و همکاران.)2011 ،
برای لکنت که اختاللی رشدی-عصبی 8است و پیامدهای آن مانند دشواری در تنظیم هیجان ،درمان قطعی
وجود ندارد .درمانهایی که به مداخالت رفتاری محدود هستند ،نتایج بسیار تغییرپذیری دارند و معموالً دارای
نرخ بازگشت باالیی بهویژه در بزرگساالن هستند (اوراد و هابل )2018 ،و حتی در موارد خاصی میتوانند موجب
کاهش روانی گفتار 9در شرایطی شوند که گوینده میکوشد خود را با نشانههای ریتمیک بیرونی 10مانند
1. stuttering
2. repetition
3. involuntary prolongations
4. involuntary repetitions
5. speech disorder
6. emotion regulation
7. dual diathesis-stressor model
8. neurodevelopmental disorder
9. speech fluency
10. external rhythmic cues
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مترونوم 1همگام کند که این مطلب به دشواری در تنظیم هیجان فرد مبتال دامن میزند .همچنین موفقیت
ابزارهای الکترونیکی و بازخورد آنها معموالً نتایج کوتاهمدتی به همراه دارند و درمانهای دارویی نیز دارای
عوارض جانبی هستند که کاربست این روش را دچار اشکال میکنند (گارنت ،چوی ،چو و چانگ.)2019 ،
همچنین درمان استاندارد بازسازی گفتار 2جنبههای شناختی و هیجانی اختالل لکنت را شامل نمیشود و درمان
شناختی رفتاری 3نیز برای همة افراد مبتال به لکنت اثربخشی الزم را ندارد و با محدودیتهایی مواجه است
(اسچریا ،بیدال و وانریکمب .)2019 ،با توجه به مطالب گفتهشده برای بهبود دشواری در تنظیم هیجان ،موسز
و بارلو ( )2006معتقدند راهحل چنین مشکلی ایجاد رویکرد درمانی مشترک است (موسز و بارلو.)2006 ،
درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی 4و درمان فراتشخیص اختاللهای هیجانی( 5پروتکل یکپارچه) از
جمله رویکردهای درمانی مشترکی هستند که با هدف قراردادن مکانیسمهای زیربنایی و مشترک این اختاللها
زمینه را برای کاهش دشواری در تنظیم هیجان افراد مبتال به لکنت که اختاللهای هیجانی همبود 6دارند،
فراهم میکنند .درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی یافتههای حاصل از درمانشناختی رفتاری سنتی ،علوم
عواطف ،7درمانهای موج سوم 8و نظریههای مرتبط با یادگیری انسان را ترکیب میکند .درواقع این روش
درمانی براساس چندین درمانشناختی رفتاری توسعه مییابد و مؤلفههای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد9
( )ACTو رفتاردرمانی دیالکتیک )DBT( 10را با درمان مبتنی بر مواجهه 11یکپارچه میکند .در این روش
درمانی بر پایة رفتاردرمانی دیالکتیکی از طیف گستردهای از روشهای درمان شناختی و رفتاری برای گسترش
مهارتهای تنظیم هیجانی استفاده میشود (فاسبیندر ،شوایگر ،مارتیوس ،برند دی وایلد و آرنتز .)2016 ،در این
میان ،درمانجویان بر پایة رویکرد  ACTمیآموزند بهجای تالش برای کنترل پریشانی آن را بپذیرند و متعهد
شوند تا براساس ارزشهای خود عمل کنند (هیز ،استروسال ،بنتینگ ،توهینگ و ویلسون .)2010 ،نتایج حاصل
از پژوهش بر درمان کارآمدی هیجانی نشان میدهد ،این رویکرد درمانی در افزایش کارآمدی در مقابله با
هیجانهای منفی ،افزایش تحمل پریشانی که نوعی توانایی مقاومت در برابر رویدادهای ناخوشایند درونی است
(گالگوآ ،مک هیوگ ،ویالتک و الپاالیننا )2020 ،و کاهش اجتناب هیجانی اثربخش است (مککی و وست،
 .)2016همچنین درمان فراتشخیص یکپارچة اختاللهای هیجانی 12مبتنی بر نظریههای شناختی رفتاری است
 :Metronome . 1ابزاری که با فاصلههای منظم تولید صدا میکند.
2. speech restructuring treatment
3. cognitive behavioral therapy
4. emotion efficacy therapy
5. the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders
6. comorbid emotional disorder
7. emotion sciences
8. third waves therapies
9. acceptance and commitment therapy
10. dialectical behavior therapy
11. exposure therapy
12. unified transdiagnostic treatment of emotional disorders

188

مقایسة اثربخشی درمان یکپارچة...

و از ترکیب و تجمیع اصول مشترک رواندرمانیهای مبتنی بر حمایت تجربی ایجاد شده است .این رویکرد
درمانی بر بازسازی ارزیابیهای شناختی ناسازگارانه ،1پیشگیری از اجتناب هیجانی 2و استفاده از روندهای
مواجهه با هیجانها 3تأکید میکند .همچنین از حوزۀ علم هیجان تأثیر میگیرد و بر نقش نقص تنظیم هیجان4
تأکید دارد؛ بدینصورت که در این رویکرد درمانی تالش میشود با استفاده از تکنیکهای مختلف بر نحوۀ
پاسخدهی افراد به هیجانهایشان تأثیر گذاشته شود (بارلو و همکاران.)2011 ،
دربارۀ درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی و مؤلفههای
اصلی و تشکیلدهندۀ آن ،یعنی رفتاردرمانی دیالکتیک ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمانهای
ذهنآگاهانه 5تاکنون پژوهشهای مختلفی انجام نشده و اثربخشی آنها بر متغیرهای مختلف تأیید شده است.
نصری ،درتاج و احدی ( )1396اثربخشی درمان یکپارچة فراتشخیص اختاللهای هیجانی را بر تنظیم هیجان
تأیید کردهاند .در پژوهشهای انصاری ( ،)1397علیپور ،حسنی ،بداقی ،محتشمیراد و سعیدپور (،)1395
سعیدمنش و بابایی ( ،)1396امامی میبدی ،بنیجمالی ،یزدی ،شفیعی و مؤذن ( )1394و عبدی ،بخشی و علیلو
( )1392اثربخشی درمانهای فراتشخیص بهنحوی تأیید شده است .همچنین نکسیو ،ابرلی ،کرامر ،ویسمن و
لینهان ( )2014و فیتزپاتریک ،بیلی و ریزوی ( )2019نشان دادند ،مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک بر
بدتنظیمی هیجانی مؤثر است .پژوهشهای هربرت و همکاران ( ،)2018استیل و همکاران ( ،)2018وب ،برد،
کرتز ،هسو و بجورگیوسن ( ،)2016بویل ( ،)2011بیلبی ،بیرنس و یاروس ( )2012و ساین ،هانکوک ،هاینوورث
و بومن ( )2013از دیگر پژوهشهای مؤید این مطلب هستند.
با وجود شواهد تحقیقاتی از مشارکت واکنشپذیری هیجانی 6شدید و تنظیم هیجان در اختالل لکنت
(اسمیت و وبر ،)2017 ،مرور پیشینة پژوهشی بیانگر نبود پژوهش دربارۀ درمان تنظیم هیجان و اثربخشی این
دو روش در کاهش دشواری در تنظیم هیجان بزرگساالن دارای لکنت است که انجام این پژوهش را ضروری
میکند .همچنین کاربست این دو روش درمانی از این حیث ضروری است که بزرگساالن دارای لکنت مبتال
به اختالل اضطرابی را هدف قرار میدهد .مرور پیشینة پژوهشی نشان میدهد ،اضطراب ،وضعیتی متداول در
بزرگساالن دارای لکنتزبان است و بهمنزلة مؤلفهای از عوامل تشدیدکنندۀ آن درنظر گرفته میشود (گیتار،
 .)2019درواقع در میان افرادی که لکنت دارند ،وجود اضطراب انتظاری دربارۀ پیشبینی لکنت و تفکر تکراری
دربارۀ تجربههای گذشته لکنت متداول است (گاوریک ،مسکوئیت ،راوا و مککابی .)2017 ،از دیگر
ضرورتهای پژوهش حاضر ناکافی و طوالنیبودن درمانهای موجود و تنوع اختالالت هیجانی همراه با لکنت
است که گاهی همبودی آنها و نیاز به پروتکل اختصاصی برای هر اختالل ،درمان را پیچیده و طوالنی می
1. restructuring maladaptive cognitive appraisals
2. preventing emotion avoidance
3. utilizing emotion exposure procedures
4. lack of emotion regulation
5. mindful therapies
6. emotional reactivity
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کند .در این میان ،کاربست درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی
هیجانی ضروری است؛ زیرا سازوکارهای زیربنایی و مشترک این اختاللها را پوشش داده و در عین کوتاهبودن
بیشتر ابعاد روانشناختی اختالل لکنت را کاهش میدهد؛ بنابراین در حیطة نظری ،نتایج پژوهش حاضر میتواند
نیاز به کاربست دو روش درمانی مؤثر ،فراتشخیص ،یکپارچه و کوتاهمدت را مرتفع کند و در حیطة کاربردی به
درمانگران کمک میکند تا بستر را برای تنظیم هیجان بزرگساالن مضطرب دارای لکنت فراهم کنند .درمجموع
و با توجه به مطالب گفتهشده ،هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت
هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی در تنظیم هیجان بزرگساالن دارای لکنت مبتال به اختالل
اضطرابی و مقایسة این دو روش با یکدیگر بود .هدف از مقایسة این دو روش ،چالش درمانگران در انتخاب
یکی از این دو روش درمانی با توجه به همپوشیهای مختلف میان آنها در درمان بزرگساالن دارای لکنت و
نیز تفاوت اثر هریک از روشها در اختالالت مختلف است.

روششناسی
پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون -گروه گواه و دورۀ پیگیری بود .جامعة
آماری همة بزرگساالن دارای لکنتزبان مراجعهکننده به کیلینیکهای گفتاردرمانی شهر تهران و انجمن لکنت
ایران در سال  1398را شامل میشد که درمانهای بازسازی گفتار را دریافت کرده بودند .از میان این بزرگساالن
با استفاده از نمونهگیری از نوع دردسترس 47 ،فرد واجد شرایط ابتدایی الزم یعنی داشتن لکنت رشدی ،داشتن
 18سال و داشتن حداقل تحصیالت سوم راهنمایی بودند و برای شرکت در آزمایش داوطلب شدند که از این
تعداد  11نفر شرط ثانویة ورود به پژوهش ،یعنی وجود اختالل اضطرابی براساس مصاحبة بالینی ساختاریافته
برای اختاللهای روانی  DSM-5را نداشتند؛ بنابراین  36فرد مطابق با نظر ونورهیس و مورگان دربارۀ حجم
نمونه وارد پژوهش شدند (ونورهیس و مورگان .)2007 ،این بزرگساالن بهصورت تصادفی در گروه درمان
یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی ،گروه درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی و یک گروه گواه گمارش
شدند .نمونههای گروه گواه در صورت تمایل ،در فهرست انتظار برای درمان قرار گرفتند .مالکهای خروج از
پژوهش دربردارندۀ عقبماندگی ذهنی و بیماریهای جسمانی مزمن ،دریافت رواندرمانی یا دارو یا گفتاردرمانی
در طول دورۀ درمان و غیبت بیش از دو جلسه بود.

روش اجرا
در مرحلة اول ،از میان نمونههای واجد شرایط مراجعهکننده به کیلینیکهای گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی
ایران در شهر تهران و انجمنهای لکنت ایران و تهران ،بزرگساالن داوطلب انتخاب شدند و وجود لکنتزبان
رشدی آن ها با مصاحبه و ارزیابی متخصص گفتاردرمانی تشخیص داده شد .در مرحلة دوم ،پس از کسب
رضایت آگاهانه از مراجعان ،با استفاده از مصاحبة بالینی ساختاریافته برای اختاللهای راهنمای تشخیصی و
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آماری بیماریهای روانی )DSM-5( 1توسط روانشناس بالینی ،بزرگساالن دارای اختالل اضطراب فراگیر و
اضطراب اجتماعی مشخص شدند .سپس ارزیابیهای الزم از مراجعان صورت گرفت و در پرونده آنها ثبت و
نگهداری شد؛ بدینترتیب که فرد دیگری غیر از درمانگران به آن دسترسی نداشته باشند .در مرحلة سوم،
مراجعان بهصورت گمارش کامالً تصادفی به سه گروه دوازدهنفره تقسیم شدند و پس از آشنایی با مجری
پژوهش ،فواید و مضرات تحقیق و ارائة توصیههای ایمنی الزم ،اهداف پژوهش ،ارائة دستورالعملهای یکسان
دربارۀ شرکت در پژوهش ،کسب رضایت آگاهانه و درنظرگرفتن مالکهای ورود و خروج وارد پژوهش شدند و
در سه گروه بهصورت تصادفی قرار گرفتند .جلسات درمان بهصورت گروههای سهنفره برگزار و پیشآزمون یک
روز قبل از آغاز جلسات درمانی از شرکتکنندگان پژوهش گرفته شد .در مرحلة چهارم هریک از درمانها به
مدت دوازده جلسه دوساعته اجرا شد (در هر هفته تنها یک جلسه برگزار میشد) .هر دو برنامة درمانی را دو
روانشناس اجرا کردند .گروه گواه مداخلهای دریافت نکردند و اگر تمایل داشتند در لیست انتظار قرار داده
میشدند .نتایج در سه مرحله قبل از درمان ،بعد از درمان و پیگیری (سه ماه) اندازهگیری و ثبت شد .دلیل
انتخاب پیگیری سهماهه بنا به گفتة لولین بنت ،بومن و بولبیال ( )2016نشاندادن مزایای بالقوه و کارآمدیهای
روشهای درمانی در گذر زمان بود .در پژوهش حاضر ،مالحظات اخالقی که شامل رضایت آگاهانه ،تضمین
حریم خصوصی و رازداری میشد ،کامالً رعایت شد .در ادامه گزیدهای از مطالب آموزش داده شده در جدولهای
 1و  2آمده است.

درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی ()EET
این برنامة درمانی براساس پروتکل یکپارچة درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیک که مککی
و وست ( )2016ارائه کردهاند ،اجرا شد .این برنامة درمانی شامل دوازده جلسة دوساعته بود که گزیدهای از
جلسات آن در جدول  1آمده است.
جدول  .1گزیدهای از جلسات درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی ()EET
شمارۀ جلسه
جلسة اول و دوم

جلسة سوم

جلسة چهارم

شرح جلسه

خوشامدگویی و تکمیل ابزارهای اندازهگیری پیش از درمان ،معرفی رهبر و اعضای گروه ،معرفی مختصر درمان
فراتشخیص کارآمدی هیجانی و ساختار آن ،آموزش روانی دربارۀ هیجانها و آگاهی از هیجان ،تمرین تماشای
هیجان ،معرفی تمرین مهارتها و ثبت نتایج مهارتها و تکلیف مهارتها
مرور تمرین مهارتها ،آموزش روانی دربارۀ پذیرش ذهن آگاهانه ،تمرین پذیرش ذهنآگاهانه ،معرفی اجتناب
هیجانی ،آموزش دربارۀ چرخة عمر نسبتاً کوتاه هیجان ،بدون اجتناب و نشخوار فکری و عملی مبتنی بر هیجان،
آموزش روانی دربارۀ مواجهه و تمرین ،تکلیف خانگی تمرین مهارتها
تمرین پذیرش ذهنآگاهانه و بازخورد ،مرور تمرین مهارتها ،آموزش روانی دربارۀ لحظة انتخاب ،معرفی عمل
مبتنی بر ارزشها ،تمرین وایتبرد با ارزشها و موانع هیجانی ،تمرین عمل مبتنی بر ارزشها با استفاده از مواجهة
تصوری و بازخورد ،تعیین تکلیف تمرین مهارتها
1. diagnostic and statistical manual of mental disorders
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شمارۀ جلسه
جلسة پنجم
جلسة ششم و
هفتم

جلسة هشتم و نهم

جلسة دهم
جلسة یازدهم و
دوازدهم
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شرح جلسه

تمرین پذیرش ذهنآگاهانه و بازخورد ،مرور تمرین مهارتها ،تمرین هیوال در اتوبوس ،عمل مبتنی بر ارزشها با
استفاده از مواجهة تصوری و بازخورد ،تعیین تکلیف تمرین مهارتهای جلسة چهارم
تمرین پذیرش ذهنآگاهانه و بازخورد ،مرور تمرین مهارتها ،آموزش روانی دربارۀ مقابلة ذهنآگاهانه ،معرفی
تنآرامی و خودتنآرامی ،تمرین مهارتهای تنآرامی همراه با مواجهة هیجانی و بازخورد ،تمرین مهارتهای
خودآرامسازی همراه با مواجهة هیجانی و بازخورد ،تعیین تکلیف تمرین مهارت
تمرین پذیرش ذهنآگاهانه و بازخورد ،مرور تمرین مهارتها ،آموزش روانی در ارتباط با افکار مقابلهای ،تمرین
افکار مقابلهای از طریق مواجهه با هیجان و بازخورد ،آموزش روانی دربارۀ پذیرش بنیادین ،تمرین پذیرش بنیادین
از طریق مواجهه با هیجان و بازخورد ،تعیین تکلیف
تمرین پذیرش ذهنآگاهانه و بازخورد ،مرور تمرین مهارتها ،آموزش روانی دربارۀ توجه برگردانی و وقت استراحت،
توجه برگردانی همراه با مواجهة تصوری یا هیجانی و بازخورد ،معرفی طرح کارآمدی هیجان فردی ،تعیین تکلیف
تمرین پذیرش ذهنآگاهانه و بازخورد ،مرور تمرین مهارتها ،مرور برنامة کارآمدی هیجانی شخصی ،دریافت
بازخورد و رفع اشکال ،مواجهة تصوری یا هیجانی با استفاده از مهارت درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی و
دریافت بازخورد ،درجهبندی کارآمدی هیجانی ،سخنان پایانی و قدردانی ،اجرای پرسشنامههای پس از درمان

درمان یکپارچة فراتشخیص اختاللهای هیجانی
این برنامة درمانی براساس پروتکلی که بارلو و همکاران ( )2011ارائه دادند ،صورت گرفت .تعداد جلسات دوازده
جلسة پنجاهدقیقهای بود .شرح جلسات در جدول  2آمده است.
جدول  .2گزیدهای از جلسات درمان یکپارچه فراتشخیص اختاللهای هیجانی
شمارۀ جلسه

شرح جلسه

جلسة اول

آشنایی با شرکتکنندگان ،افزایش انگیزه ،مصاحبة انگیزشی برای مشارکت و درگیری مراجعان در طول درمان،
ارائة منطق درمان و تعیین اهداف درمان
ارائة آموزش روانی ،بازشناسی هیجانها و ردیابی تجارب هیجانی و آموزش مدل سه مؤلفهای تجارب هیجان و
مدل پیشامد ،پاسخ و پیامد)ARC( 1
آموزش آگاهی هیجانی ،یادگیری مشاهدۀ تجارب هیجانی ،بهویژه با استفاده از تکنیکهای ذهنآگاهی

جلسة دوم
جلسة سوم و
چهارم
جلسة پنجم
جلسة ششم و
هفتم
جلسة هشتم

ارزیابی و ارزیابی مجدد شناختی ،ایجاد آگاهی از تأثیر و ارتباط متقابل میان افکار و هیجانها ،شناسایی ارزیابیهای
ناسازگارانة اتوماتیک و دامهای شایع تفکر و ارزیابی مجدد شناختی و افزایش انعطافپذیری در تفکر
شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان ،آشنایی با راهبردهای مختلف اجتناب از هیجان و تأثیر آن بر تجارب هیجانی
و آگاهییافتن از اثرات متناقض اجتناب از هیجان
بررسی رفتارهای هیجانی یا ناشی از هیجان )EDBs( 2آشنایی و شناسایی رفتارهای ناشی از هیجان و درک
تأثیر آنها بر تجارب هیجانی ،شناسایی ناسازگارانه و ایجاد گرایشهای عمل جایگزین بهدلیل روبهروشدن با
رفتارها

)1. Antecedents-Responses-Consequences Model (ARC
)2. Emotion Driven Behaviors (EDBS
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شمارۀ جلسه

شرح جلسه

جلسة نهم و دهم

آگاهی و تحمل احساسهای جسمانی ،افزایش آگاهی از نقش احساسهای جسمانی در تجارب هیجانی ،انجام
تمرینهای مواجهه یا رویارویی احشایی بهمنظور آگاهی از احساسهای جسمانی و افزایش تحمل این عالئم
رویارویی احشایی و رویارویی با هیجان مبتنی بر موقعیت ،آگاهییافتن از منطق رویاروییهای هیجانی ،آموزش
نحوۀ تهیة سلسهمراتب ترس و اجتناب و طراحی تمرینهای مواجهة هیجانی مکرر و اثربخش بهصورت تجسمی
و عینی و ممانعت از اجتناب
پیشگیری از عود ،مرور کلی مفاهیم درمان و بحث دربارۀ بهبودی و پیشرفتهای درمانی مراجع

جلسة یازدهم

جلسة دوازدهم

ابزارهای پژوهش
1

پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان ( :)DERSپرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان گراتز و
روئمر ( )2004شامل  36عبارت است که شش خردهمقیاس عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،2دشواری در انجام
رفتار هدفمند ،3دشواری در کنترل تکانه ،4فقدان آگاهی هیجانی ،5دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم
هیجانی 6و عدم وضوح هیجانی 7را در یک مقیاس لیکرت پنجدرجهای « =1خیلی بهندرت» تا « =5تقریب ًا
همیشه» ارزیابی میکند .گراتز و روئمر ( )2004برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/93و ضریب بازآزمایی
 0/87را بهعنوان شاخصی از همسانی درونی 8و روایی سازه 9و پیشبین رضایتبخشی برای این ابزار گزارش
کردند .سؤاالت شمارۀ  34-24-22-20-17-10-8-7-6-2-1معکوس نمرهگذاری میشوند .مقیاس لیکرت
پنجدرجهای است .سؤاالت شمارۀ  29-25-23-21-12-11مربوط به عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،سؤاالت
شمارۀ  33-26-20-18-13مربوط به دشواری در انجام رفتار هدفمند ،سؤاالت شمارۀ -24-19-14-3-33
 27مربوط به دشواری در کنترل تکانه ،سؤاالت شمارۀ  36-35-31-30-28-22-16-15مربوط به سؤاالت
فقدان آگاهی هیجانی ،سؤاالت شمارۀ  36-35-31-30-28-22-16-15مربوط به دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم هیجانی و سؤاالت شمارۀ  9-7-5-4-1مربوط به عدم وضوح هیجانی هستند 1 .بهمعنای
تقریباً هرگز ( 0تا  10درصد) 2 ،بهمعنای گاهیاوقات ( 11تا  35درصد) 3 ،بهمعنای نیمی از مواقع ( 36تا 65
درصد) 4 ،به معنای بیشتر اوقات ( 66تا  90درصد) و  5بهمعنای تقریباً همیشه ( 91تا  100درصد) هستند.
نمرات باالتر بهمعنای دشواری بیشتر در تنظیم هیجانی هستند .مقیاس نمرهای کلی از جمع نمرات همة سؤاالت
و همچنین  6نمره مربوط به زیرمقیاسهاست .حداقل امتیاز  36و حداکثر امتیاز  180است .ویژگیهای
1. difficulties in emotion regulation scale
2. nonacceptance of emotional responses
3. difficulty engaging in goal-directed behavior
4. impulse control difficulties
5. lack of emotional awareness
6. limited access to emotion regulation strategies
7. lack of emotional clarity
8. internal consistency
9. construct validity
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روانسنجی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان شامل همسانی درونی ،پایایی بازآزمایی و روایی سازه و پیشبین
در نمونههای بالینی و غیربالینی در پژوهشهای خارجی و داخلی تأیید شده است (گراتز و تول2010 ،؛ بشارت
و بزازیان)1393 ،؛ برای مثال ،نیومن ،ون لیر ،گراتز و کوت ( )2010برای این ابزار در نمونهای شامل نوجوانان
 11تا  17سال ضریب آلفای کرونباخ  0/90گزارش کردند و به همان عوامل و ساختار عاملی دست یافتند که
گراتز و روئمر ( )2004دست یافته بودند .این مقیاس از همسانی درونی باالی  0/93برخوردار است .هر شش
مقیاس آلفای کرونباخ بیش از  0/80دارند .همچنین  DERSSهمبستگی باالیی با مقیاس تنظیم خلق منفی1
( )NMRو پرسشنامة پذیرش و عمل( )AAQ( 2هایز و همکاران )2002 ،دارد (گراتز و روئمر .)2004 ،در
جامعة ایرانی ،براساس دادههای حاصل از پژوهش عزیزی ،میرزایی و شمس ( )1389میزان آلفای کرونباخ این
پرسشنامه  0/92برآورد شده است.
مصاحبة بالینی ساختاریافته برای اختاللهای روانی ( :)DSM-5بهمنظور تشخیص وجود
اختالل اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی که یکی از معیارهای ورود به پژوهش بود ،مصاحبة بالینی
ساختاریافته برای اختاللهای روانی  DSM-5توسط یک روانشناس بالینی صورت گرفت .این مصاحبه،
مصاحبهای نیمهساختاریافته برای تشخیصهای اصلی  3 DSM-5است که آخرین نسخة آن در آگوست 2014
به انجمن روانپزشکی آمریکا بهمنظور چاپ تحویل داده شد .با توجه به پوشش تشخیصی و زبان استفادهشده
در مصاحبة بالینی ساختاریافتة  ،)SCID-5( 45این مصاحبه برای افراد باالی  18سال مناسب استSCID- .
5برای پاسخگویی به نیازهای متعدد ،به سه نسخه تقسیمبندی شده است؛ نسخة بالینی ،5نسخة تحقیقاتی 6و
نسخة کارآزمایی بالینی 7.نسخة بالینی دربردارندۀ تشخیصهای معمول در محیطهای بالینی است که به ده
حیطة تشخیصی نسبتاً خودکفا تقسیم میشود (فرست ،ویلیامز ،کرگ و اسپیتزر .)1396 ،در این پژوهش از
حیطة اختاللهای اضطرابی بهمنظور تشخیص وجود اختالل اضطراب فراگیر (سؤال  42تا سؤال  )54و اضطراب
اجتماعی (سؤال  32تا سؤال  )41استفاده شد که از معیارهای ورود به پژوهش بودند.

شیوۀ تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها با درنظرگرفتن نوع پژوهش و اندازهگیری در سه مرحله از تحلیل واریانس با رویکرد
اندازهگیری مکرر با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .قبل از اجرای تحلیل آماری ،همة پیشفرضهای
)1. Negative Mood Regulation Scale (NMR
)2. Acceptance and Action Questionnaire (AAQ
 .3این مصاحبه در گذشته برای محور یک داده میشد.
)4. Structured Clinical Interview For Dsm-5 (SID-5
5. clinician version
6. research version
7. clinical trials version
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تحلیل با استفاده از آزمونهای لوین ،کولموگروف – اسمیرنف M ،باکس و کرویت موخلی بررسی و نتایج
آنها در قسمت یافتهها گزارش شد .همچنین برای بررسی تفاوت در میانگین سنی شرکتکنندگان در گروههای
مختلف پژوهش از تحلیل واریانس و بهمنظور بررسی تفاوتهای جنسیتی از آمارۀ کایدو استفاده شد .سطح
معناداری در پژوهش حاضر کمتر از  0/05درنظر گرفته شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر  36آزمودنی بودند که از این تعداد در گروه آزمایشی اول ،یعنی درمان
فراتشخیص کارآمدی هیجانی  9مرد ( 25درصد) و  3زن ( 8/3درصد) ،در گروه آزمایشی دوم ،یعنی درمان
یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی  8مرد ( 22/2درصد) و  4زن ( 11/1درصد) و در گروه گواه  10مرد
( 27/7درصد) و  2زن ( 5/5درصد) بودند .نتیجة آزمون کایدو نشان داد که توزیع جنسیت در این سه گروه
اختالف معناداری نداشت ( .)P=0/300همچنین میانگین سنی شرکتکنندگان در گروهها و انحراف معیار آنها
بهترتیب برابر با  33/4±7/99 ،33/4±1/30و  33/3±9/05بود که نتایج تحلیل واریانس نشان داد ،تفاوت
معناداری در میانگین سنی شرکتکنندگان پژوهش در گروههای مختلف نبود (.)P=0/900

ب) توصیف شاخصها
قبل از اجرای تحلیل اندازهگیری مکرر اطالعات توصیفی بررسی شد .جدول  3میانگین و انحراف معیار
نمرات مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان را به تفکیک گروه آزمایشی اول (درمان فراتشخیص کارآمدی
هیجانی) ،گروه آزمایشی دوم (درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی) و گروه گواه نشان میدهد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار شش مؤلفة دشواری در تنظیم هیجان
به تفکیک دو گروه آزمایش و یک گروه گواه
خردهمقیاس
عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

پیشآزمون

آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2

18/22
19/66
21/58
12/83
14/91
21/58
15/00
16/44

5/76
3/39
2/71
5/14
3/23
2/35
3/33
3/90

گواه

21/44

2/04

پسآزمون

پیگیری

دشواری در انجام رفتار هدفمند

مرحله

گروه

میانگین

معیار

خردهمقیاس

انحراف

انحراف

مرحله

گروه

میانگین

پیشآزمون

آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2

18/08
19/02
17/75
12/83
13/06
16/36
14/08
15/41

2/57
2/73
3/38
3/09
2/53
3/11
2/64
3/20

گواه

16/75

3/07

پسآزمون

پیگیری

معیار
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خردهمقیاس
دشواری در کنترل تکانه

پیگیری

پیشآزمون
دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

پسآزمون

پیگیری

خردهمقیاس

پسآزمون

3/49
3/20
2/49
3/44
4/30
3/04
4/92
2/87
2/57
6/09
4/23
4/00
6/73
7/68
2/80
3/77
6/57
3/79

فقدان آگاهی هیجانی

پیشآزمون

آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه

19/25
21/50
22/13
13/75
15/83
21/83
15/91
18/43
21/91
27/97
29/08
28/25
18/30
22/00
28/08
23/33
24/14
27/25

معیار

مرحله

گروه

میانگین

پیشآزمون

آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه
آزمایش 1
آزمایش 2
گواه

24/94
23/33
26/00
18/58
18/75
26/58
2/00
19/77
25/50
16/83
17/33
17/50
11/16
11/50
18/70
12/75
14/48
18/50

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

عدم وضوح هیجانی

مرحله

گروه

میانگین

انحراف
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پسآزمون

پیگیری

انحراف
معیار
4/51
4/47
2/95
3/67
4/86
3/65
3/88
5/74
4/14
3/43
4/11
2/84
3/66
3/28
2/70
3/38
3/61
3/45

جدول  3نشان میدهد که در شش مؤلفة دشواری در تنظیم هیجان بین گروه آزمایش  ،1آزمایش  2و
گروه گواه در هر سه مرحلة اندازهگیری ،تفاوتهایی وجود دارد .در حالت کلی میتوان گفت در مرحلة پسآزمون،
میانگین نمرات گروه آزمایش  1و  2در هر شش مؤلفه پایینتر از گروه گواه بود و بین میانگین نمرات گروه
آزمایش  1و  2تفاوتهایی وجود داشت .شکل  1چگونگی این تفاوتها را به تفکیک گروهها و مراحل
اندازهگیری بهترتیب برای هریک از مؤلفهها نشان داد.
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شکل  .1چگونگی تغییرات میانگین نمرات مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان
به تفکیک گروهها و مراحل اندازهگیری

شکل  1نشان میدهد ،در هر شش مؤلفة دشواری در تنظیم هیجان برای دو گروه آزمایش در مرحلة
پسآزمون میانگین نمرات کاهش داشت ،اما در مرحلة بعد یعنی پیگیری میانگین نمرات مقداری افزایش داشته
است.

ج) آزمون فرضیهها
قبل از اجرای تحلیل اندازهگیری مکرر بهمنظور آزمون فرضیهها برای بررسی همگنی واریانس گروهها (دو
گروه آزمایشی و گروه گواه) از آزمون لوین و برای بررسی نرمالبودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف -
اسمیرنف استفاده شد .نتایج این دو آزمون برای هریک از مؤلفهها در سطح معناداری  0/050معنادار نبود؛
بنابراین همگنی واریانس نمرات و نیز نحوۀ توزیع دادهها بهصورت نرمال در هر سه مرحلة اندازهگیری در
گروههای درمان یکپارچه فراتشخیص اختالالت هیجانی ،درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی و گروه گواه
برای استفاده در تحلیل اندازهگیری مکرر پذیرفته شد .همچنین برای بررسی همگنی کوواریانسها از آزمون
 Mباکس استفاده شد ،اما نتیجه معنادار نبود ()M=62/23 ،F=0/92؛ بنابراین فرض همگنی کوواریانسها رد
نشد .همچنین براساس نتیجة آزمون کرویت موخلی با توجه به اینکه مقادیر احتمال هریک از مؤلفهها بیشتر
از  0/01بود ،فرض کرویت رد نشد و پذیرفته شد .جدول  4نتایج تحلیل اندازهگیری مکرر برای عامل درون
آزمودنیها ،بین آزمودنیها و اثر متقابل را نشان میدهد.
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جدول  .4نتایج تحلیل اندازهگیری مکرر برای عامل درون آزمودنیها،
بین آزمودنیها و تعامل آنها
اثر

آزمون

ارزش

نسبت F

بین آزمودنیها

اثر پیالیی
المبدای ویکلز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشة روی
اثر پیالیی
المبدای ویکلز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشة روی
اثر پیالیی
المبدای ویکلز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشة روی

0/97
0/19
3/35
3/07
0/77
0/22
3/46
3/46
0/84
0/27
2/26
2/05

4/60
6/00
7/55
4/85
6/34
6/34
6/34
6/34
1/40
1/69
1/98
3/94

(دو گروه
آزمایشی و
گواه)
درون
آزمودنیها
(زمان)

تعامل زمان و
گروه

درجة آزادی

درجة آزادی

فرضیه

خطا

12
12
12
6
12
12
12
12
24
24
24
12

58
56
54
29
22
22
22
22
46
44
42
23

سطح معناداری

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/16
0/06
0/02
0/02

جدول  4نشان میدهد ،تأثیر عامل درون آزمودنیها یعنی زمان ،تأثیر عامل بین آزمودنیها یعنی اثربخشی
دو روش درمانی رد نشد و در سطح آلفای  0/01معنادار بود.
برای بررسی معناداری میزان اثربخشی هریک از روشهای درمانی ،مقایسة دو روش درمان با یکدیگر و
نیز مقایسة گروههای آزمایش با گروه گواه در هریک از خردهمقیاسهای دشواری در تنظیم هیجان از آزمون
زوجی بنفرونی استفاده شد .جدول  5نشاندهندۀ نتایج این تحلیل است .در این جدول ،منظور از گروه آزمایش
 1گروهی است که درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی و منظور از گروه آزمایش  2گروهی است که درمان
یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی را دریافت کرده بودند.
جدول  .5نتایج آزمون زوجی بنفرونی برای
دو گروه آزمایش و یک گروه گواه
خردهمقیاس

گروه

گروه

آزمایش 1

آزمایش 2
گواه
گواه

-1/65
-6/18
-4/52

آزمایش 1

آزمایش 2
گواه
گواه

-0/83
-1/95
-1/11

عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

آزمایش 2
دشواری در انجام رفتار هدفمند

آزمایش 2

تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

استاندارد

معناداری

1/03
1/03
1/03

0/35
0/001
0/001

0/70
0/70
0/70

0/73
0/02
0/36
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خردهمقیاس

گروه

گروه

آزمایش 1

آزمایش 2
گواه
گواه
آزمایش 2
گواه
گواه
آزمایش 2
گواه
گواه
آزمایش 2
گواه
گواه

دشواری در کنترل تکانه

آزمایش 2
آزمایش 1
فقدان آگاهی هیجانی

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم
هیجانی

آزمایش 2
آزمایش 1
آزمایش 2
آزمایش 1

عدم وضوح هیجانی

آزمایش 2

تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

استاندارد

معناداری

-2/28
-5/65
3/37
0/55
-4/85
-5/40
-1/87
-4/65
-2/78
-0/85
-4/65
3/79

0/86
0/86
0/86
1/15
1/15
1/15
1/39
1/39
1/39
0/89
0/89
0/89

0/03
0/001
0/001
1/00
0/001
0/001
0/56
0/006
0/16
1/00
0/001
0/001

جدول  5نشان میدهد اثربخشی درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی در هر شش مؤلفة دشواری در تنظیم
هیجان در سطح آلفای  0/05و  0/01معنادار است .همچنین اثربخشی درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت
هیجانی برای مؤلفههای عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی و
عدم وضوح هیجانی تأیید و اثربخشی این درمان برای مؤلفههای دشواری در انجام رفتار هدفمند و دسترسی
محدود به راهبردهای تنظیم هیجان رد شد .بهمنظور بررسی تأثیر و اثربخشی دو روش درمانی در گذر زمان
نیز از آزمون زوجی بنفرونی استفاده شد .نتایج جدول  6نشاندهندۀ نتایج این تحلیل است.
جدول  .6نتایج آزمون زوجی بنفرونی برای بررسی
اثربخشی دو روش درمانی در گذر زمان
خردهمقیاس

مرحله

مرحله

تفاوت

خطای استاندارد

سطح معناداری

میانگینها

پیشآزمون

پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیگیری

3/37
2/19
-1/18
4/19
2/86
-1/32
3/82
2/20
-1/61
3/45
3/00

0/79
0/82
0/74
0/69
0/74
0/62
0/74
0/77
0/84
0/70
1/08

0/001
0/03
0/36
0/001
0/001
0/12
0/001
0/02
0/19
0/000
0/02

پسآزمون

پیگیری

-0/45

0/96

1/00

عدم پذیرش پاسخهای هیجانی

پسآزمون
پیشآزمون
دشواری در انجام رفتار هدفمند

پسآزمون
پیشآزمون
دشواری در کنترل تکانه

پسآزمون
پیشآزمون
فقدان آگاهی هیجانی
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خردهمقیاس

مرحله

مرحله

پیشآزمون

پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پیگیری

تفاوت
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خطای استاندارد

سطح معناداری

میانگینها
دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم
هیجانی

پسآزمون
پیشآزمون

عدم وضوح هیجانی

پسآزمون

5/63
3/52
-2/11
3/43
1/97
-1/45

0/001
0/01
0/45
0/001
0/08
0/16

0/89
1/14
1/43
0/65
0/86
0/73

جدول  6نشان میدهد که میانگین نمرات پیشآزمون در هر شش مؤلفه با میانگین نمرات پسآزمون
تفاوت معناداری دارد .همچنین در پنج خردهمقیاس اول ،یعنی عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،دشواری در
انجام رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی و دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم
هیجانی تفاوت معناداری میان نمرات پیشآزمون و نمرات پیگیری وجود دارد که نشاندهندۀ حفظ اثربخشی
روشهای درمانی در گذر زمان است ،اما این تفاوت برای خردهمقیاس عدم وضوح هیجانی با وجود گرایش به
معناداری ،معنادار تشخیص داده نشد؛ به عبارت دیگر روشهای درمانی در گذر زمان نتوانستهاند اثربخشی خود
را برای این مؤلفه حفظ کنند .بهمنظور بررسی اندازۀ اثر هریک از روشهای درمانی در مقایسه با گروه گواه از
تحلیل اندازهگیری مکرر استفاده شد که نتایج آن در جدول  7آمده است.
جدول  .7اندازۀ اثر روشهای درمانی برای مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان
اثر

درمان
فراتشخیص
کارآمدی
هیجانی

درمان
یکپارچة
فراتشخیص
اختالالت
هیجانی

عدم پذیرش پاسخهای هیجانی
دشواری در انجام رفتار هدفمند
دشواری در کنترل تکانه
فقدان آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به راهبردهای
تنظیم هیجانی
عدم وضوح هیجانی
عدم پذیرش پاسخهای هیجانی
دشواری در انجام رفتار هدفمند
دشواری در کنترل تکانه
فقدان آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به راهبردهای
تنظیم هیجانی
عدم وضوح هیجانی

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

688/57
68/81
575/50
423/55

1
1
1
1

688/57
68/81
575/50
423/55

31/41
6/53
40/62
21/61

390/50

1

390/50

8/37

0/008

389/34
369/01
22/56
204/42
526/60

1
1
1
1
1

389/34
369/01
22/56
204/42
526/60

25/99
32/54
3/39
21/48
26/35

0/001
0/001
0/079
0/001
0/001

139/41

1

139/41

8/06

0/010

259/27

1

259/27

23/26

0/001

نسبت F

سطح

اندازۀ

معناداری

اثر

0/001
0/018
0/001
0/001

0/58
0/22
0/64
0/49
0/27
0/54
0/59
0/13
0/49
0/54
0/26
0/51

جدول  7نشان میدهد اندازۀ اثر درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی در خردهمقیاسهای دشواری در انجام
رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی
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بیشتر از درمان یکپارچه فراتشخیص اختالالت هیجانی بود .همچنین اندازۀ اثر درمان یکپارچة فراتشخیص
اختالالت هیجانی در خردهمقیاسهای عدم پذیرش پاسخهای هیجانی و فقدان آگاهی هیجانی بیشتر از درمان
فراتشخیص کارآمدی هیجانی است.

بحث و نتیجهگیری
بزرگساالن مبتال به لکنتزبان که دچار اختالل اضطرابی هستند ،معموالً به این صورت با آن سازگار
میشوند که شغل و دوستانشان را محدود و خود را با موقعیتها و افرادی مشغول میکنند که مطالبات کالمی
زیادی را بر آنها تحمیل نمیکنند (گیتار .)2019 ،از جمله پیامدهای لکنت و اختالل اضطرابی که بهصورت
همبود در برخی موارد روی میدهد ،میتوان به کاهش پیشرفت تحصیلی ،محدودیتهای مختلف کاری و
کاهش مشارکت فعال در حوزۀ اجتماعی اشاره کرد (بویلی .)2017 ،درواقع لکنت و اضطراب ،تجربههای
اجتماعی و سازگاریهای روانشناختی را در بسیاری از بزرگساالن تحت تأثیر قرار میدهد (بویلی و فرون،
 .)2018اگرچه این مطلب از فردی به فرد دیگر و از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت است ،میتوان گفت در
حالت کلی ،لکنت و اضطراب تأثیری منفی بر زندگی اجتماعی ،زندگی شغلی و زندگی تحصیلی افراد دارد و
بدینترتیب کیفیت زندگی آنها را کاهش میدهد (استیلوئیس و همکاران .)2017 ،بزرگساالنی که لکنت
میکنند و دچار اضطراب هستند ،لکنت را نوعی از کنترلنداشتن درنظر میگیرند که توأم با ناامیدی و افکار
منفی است .این عوامل گاهی رفتارهای اجتنابی و کنارهگیریهای مختلف اجتماعی را به همراه دارد (سونسترود،
فراگن ،کرمس ،هالوورسن و وارد .)2019 ،پژوهش حاضر بهمنظور بهبود پیامدهای لکنت و اضطراب با
تأثیرگذاری بر مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان و با هدف مقایسه و بررسی اثربخشی درمان یکپارچه
فراتشخیص اختالالت هیجانی و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان
بزرگساالن دارای لکنتزبان مبتال به اختالل اضطرابی انجام شد؛ زیرا لکنت اختاللی چندبعدی و ناهمگون
است که میتواند مشکالت مختلفی برای فرد مبتال ایجاد کند و بدینترتیب موجب کاهش کیفیت زندگی فرد
شود (منینگ و دایلولو.)2017 ،
مقایسة دو درمان و بررسی اثربخشی آنها میتواند زمینه را برای درک و تأثیرگذاری بر سازوکارهای
مشترک مرتبط با دشواری در تنظیم هیجان فراهم کند و الگویی کارآمد و کوتاهتر از درمانهای شناختی رفتاری
سنتی ارائه دهد .از آنجا که هر دو روش درمانی رویکردی فراتشخیصی دارند و عاملهای زیربنایی اختالل را
هدف قرار میدهند ،برای دامنة وسیعی از اختالالت کاربرد دارند .هر دو روش ،مزیت سهولت اجرا برای درمانگر،
اقتصادی و مقرونبهصرفه بودن برای مراجع و پیشینة پژوهشی را که مؤید اثربخشی هریک از دو روش است،
دارد .با این حال تفاوتها و ضعفهای هریک از این دو روش زمینه را برای اجرای پژوهش و مقایسة اثربخشی
هریک از دو روش درمانی فراهم میکند؛ بدینصورت که درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی با استفاده از پنج
مؤلفة آگاهی از هیجان ،پذیرش ذهن آگاهانه ،عمل مبتنی بر ارزشها ،مقابلة ذهنآگاهانه و تمرین مهارتهای
مبتنی بر مواجهه بر افزایش تحمل پریشانی و کاهش اجتناب از هیجان تمرکز میکند (مککی و وست)2016 ،؛
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درحالی که در درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی بر کنترل تجارب ذهنی ،آگاهی روانی در زمان
حال ،جداسازی تجارب ذهنی ،تالش برای کاهش تمرکز مفرط بر خودتجسمی داستان زندگی ،شناسایی
ارزشهای شخصی و عملیاتیسازی آنها و درنهایت انجام عمل متعهدانه تأکید میشود (بارلو و همکاران،
 .)2011همچنین بعد شناختی و بازارزیابی شناختی در درمان با پروتکل یکپارچه قویتر است؛ درحالیکه مؤلفة
ارزشها که میتواند انگیزهبخش و راهنمای تغییر باشد ،در درمان کارآمدی هیجانی برجستهتر است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر هر شش مؤلفة دشواری
در تنظیم هیجان و درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی بر چهار مؤلفة دشواری در تنظیم هیجان
(عدم پذیرش پاسخ های هیجانی ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی و عدم وضوح هیجانی)
تأثیری معنادار دارد .این یافته با جنبههایی از پژوهشهای هربرت و همکاران ( ،)2018وب و همکاران (،)2016
بویل ( ،)2011بیلبی ،بیرنس و یاروس ( )2012ساین و همکاران ( ،)2013مککی و وست ( )2016و بارلو و
همکاران ( )2011مطابق است؛ زیرا در این پژوهشها اثربخشی یکی از مؤلفههای بنیادین و تشکیلدهندۀ دو
روش درمانی بهکار گرفتهشده در پژوهش مانند درمانهای شناختی-رفتاری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
( )ACTیا رفتاردرمانی دیالکتیک ( )DBTبر تنظیم هیجان در نمونههای مختلف آماری تأیید شده است؛
درحالی که در این باره ،پژوهش ناهمسویی در ادبیات پژوهشی مشاهده نشد .دربارۀ این یافتهها مطابق با
نظریههای لکنت مانند مدل دوگانة حساسیت -استرسور و مدل دوعاملی وبستر )1989( 1میتوان گفت دشواری
در تنظیم هیجان یکی از عواملی است که در اختالل لکنت مشارکت میکند و معموالً خود را در قالب
واکنشپذیری هیجانی و خودگوییهای منفی 2در حوزۀ تنظیم هیجان نشان میدهد (آمستر و کلین.)2018 ،
نظر به اینکه درمان فراتشخیص اختاللهای هیجانی (پروتکل یکپارچه) و درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی
براساس تأثیرگذاری بر تعدیل و تنظیم هیجانها هستند ،آنچنان که یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد،
میتوانند موجب تنظیم هیجان بهتر در بزرگساالن دارای لکنتزبان شوند.
باید توجه داشت که درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی بر دو مؤلفة دشواری در انجام رفتار
هدفمند و دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان تأثیر معناداری ندارد؛ درحالیکه تأثیر درمان
فراتشخیص کارآمدی هیجانی بر این دو مؤلفه معنادار است؛ از اینرو میتوان گفت بهنظر میرسد درمان
کارآمدی هیجانی با هدف قراردادن دو فرایند فراتشخیصی ،یعنی عدم تحمل پریشانی و اجتناب تجربهای به
افزایش کارآمدی هیجانی میپردازد (مککی و وست )2016 ،و بدینترتیب با افزایش تحمل پریشانی زمینه را
برای دسترسی به راهبردهای تنظیم هیجان تسهیل میکند؛ درحالیکه در درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت
هیجانی ،بهصورت مستقیم عدم تحمل پریشانی هدف قرار نمیگیرد .افراد دارای تحمل پریشانی پایین ،هیجان
را تحملپذیر نمیدانند و نمیتوانند به آشفتگی و پریشانی خود رسیدگی کنند .همچنین هیجان را نمیپذیرند
و از وجود آن احساس شرم و آشفتگی میکنند؛ زیرا تواناییهای مقابلهای خود را دستکم میگیرند و تالش
1. Webster’s two-factor model
2. negative self-talk
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فراوانی برای جلوگیری از تجربة هیجان میکنند (الزاروس .)1991 ،این افراد ممکن است از هیجانهای منفی
و حالتهای آزارنده اجتناب کنند .مطالعات فلندر و همکاران ( ،)2006ویلیامز ( )2012و زتل و همکاران ()2005
نشان میدهد ،افرادی که تحمل پریشانی کمتری دارند ،سطوح باالتر اجتناب تجربی را گزارش میکنند (گالگوآ
و همکاران)2020 ،؛ از اینرو میتوان نتیجه گرفت این امر نمیتواند بر دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم
هیجان و دشواری در انجام رفتار هدفمند تأثیر داشته باشد .همچنین دربارۀ مؤلفة دشواری در انجام رفتار
هدفمند میتوان گفت ،وجود بعد شفافسازی ارزشها در درمان کارآمدی هیجانی به افزایش در انجام رفتار
هدفمند منجر میشود؛ زیرا ارزشهای هر فرد میتواند محرک رفتار هدفمند و رفتار مبتنی بر ارزش باشد
(بیلبی ،بیرنس و یوروس2012 ،؛ آمستر و کلین2018 ،؛ هیز و همکاران .)2010 ،تأکید بر این عامل در درمان
یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی کمرنگ بود؛ بنابراین آنچنان که یافتههای پژوهش نشان میدهد،
تأثیر درمان کارآمدی هیجانی معنادار و درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی برای مؤلفة دشواری در
انجام رفتار هدفمند غیرمعنادار بهدست آمد .همچنین دربارۀ تفاوتنداشتن معنادار نتایج درمان بین دو گروه
آزمایشی در پنج مؤلفة باقیمانده میتوان گفت هر دو درمان وجوه مشترکی مانند آگاهی هیجانی ،ذهنآگاهی
و کاهش اجتناب دارند .بهنظر میرسد این عاملهای مشترک موجب شده است که هر دو روش درمانی
مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان را بهگونهای کاهش دهند که تفاوت معناداری میان آنها بهوجود نیاید
که این امر با پژوهشهای کوتولسمس ،فرناندز رودریگز و گونزالز فرناندز ( )2020همسویی دارد .درمان یکپارچة
فراتشخیص اختاللهای هیجانی مبتنی بر نظریههای شناختی-رفتاری است که از ترکیب و تجمیع اصول
مشترک آن حاصل شده است (بارلو و همکاران )2011 ،و میتوان آن را رویکرد یکپارچه از درمانهای شناختی
رفتاری دانست .بسیاری از پژوهشها که به مقایسة اثربخشی درمانهای فراتشخیص با درمان شناختی رفتاری
پرداختند ،تفاوت معناداری میان اثربخشی درمانها بهدست نیاوردند (برای مثال کوتولسمس ،فرناندز رودریگز
و گونزالز فرناندز2020 ،؛ هربرت و همکاران.)2018 ،
همچنین دربارۀ اندازۀ اثر متفاوت دو روش درمانی برای مؤلفههای دشواری در تنظیم هیجان میتوان گفت
ریشة اصلی تفاوت در وجوه متفاوت این دو نوع روش درمانی است .بدینترتیب که درمان فراتشخیص یکپارچة
اختاللهای هیجانی ،مؤلفههایی مانند ارزیابی مرتب افکار ،تغییر شناختی و افزایش انگیزههای تغییر در طول
دورۀ درمان را دارد که با توجه به وجود افکار و باورهای نادرست و ناکارآمد افراد دارای لکنت و تغییر انگیزه
مراجعان در روند درمان ضروری بهنظر میرسد (بولیس و همکاران .)2015 ،از سوی دیگر ،درمان کارآمدی
هیجانی عالوهبر موارد مشترک دارای مؤلفههای پذیرش ،عمل مبتنی بر ارزشها و آموزش مقابلههای مؤثر
است .پذیرش لکنت عامل مهمی در مدیریت موفق لکنت است (دناردو ،گابلب ،تنتوسکی و سوارتز.)2016 ،
پذیرش لکنت پتانسیلی برای کاهش تمایل به پنهانکردن لکنت و فشار همیشگی روانبودن است که به افراد
کمک میکند به لکنت با روشی مثبت و مستقیم و بدون کاستهشدن از ارزششان نزدیک شوند (پلکسیکو،
ارت ،شورز و بوروس .)2019 ،مؤلفة پذیرش میتواند در پذیرش هیجانها ،کاهش تالش برای اجتناب یا تغییر
تجارب هیجانی آزارنده و بهکمک انتخاب پاسخ مؤثر به هیجانهای خود در مسیری سازگار با بافت و همسو
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با ارزشها مؤثر باشد (مککی و وست .)2016 ،همچنین بین پذیرش خود و تنظیم هیجان و سطوح کمتر
خصومت ،ارتباط وجود دارد (دناردو و همکاران .)2016 ،این روش درمانی دربردارندۀ آموزش مقابلههای مؤثر
است .افراد دارای لکنت عالوهبر مقابله با چالشهای معمول زندگی ،مجبور به مقابله با پیامدهای رفتاری،
شناختی و عاطفی ناشی از لکنت نیز هستند .این امر عامل استرسزای بالفعل دیگری را به زندگیشان اضافه
میکند (پلکسیکو و همکاران )2019 ،و در این میان ،آموزش مقابلههای مؤثر در درمان کارآمدی هیجانی مفید
واقع میشود؛ بنابراین با توجه به مشخصههای گفتهشده ،آنچنان که یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد،
میتوان نتیجه گرفت که اندازۀ اثر درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی در خردهمقیاسهای دشواری در انجام
رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی
بیشتر از درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی باشد و اندازۀ اثر درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت
هیجانی در خردهمقیاسهای عدم پذیرش پاسخهای هیجانی و فقدان آگاهی هیجانی بیشتر از درمان
فراتشخیص کارآمدی هیجانی باشد.
یافتة مهم دیگر در پژوهش حاضر ،حفظ اثربخشی دو روش درمانی در گذر زمان برای همة مؤلفههای
دشواری در تنظیم هیجان بهجز فقدان وضوح هیجانی بود .در این باره میتوان گفت در درمان فراتشخیص
کارآمدی هیجانی مهارتهای مقابلهای کلیدی ،رفتاردرمانی دیالکتیکی با مؤلفههای پذیرش ،ذهنآگاهی و
فرایندهای شفافسازی ارزشها در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و در بافت مواجهه هیجانی ترکیب میشوند
(مککی و وست .)2016 ،همچنین در درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی ،رویکرد شناختی رفتاری
با رویکرد هیجان مدار ترکیب میشوند و در عین حال بر مشخصههای ذهنآگاهی تأکید میشود (بارلو و
همکاران .)2011 ،از آنجا که این دو روش درمانی تکنیکها و روشهای مختلف را با هم ترکیب میکنند،
بهنظر میرسد موجب شدهاند در گذر زمان افراد دارای لکنت در مواجهه با رویدادهای مختلف بتوانند از
تکینیکهای آموزشدیده استفاده کنند .این یافته با جنبههایی از پژوهش بارلو و همکاران ( )2017و استیل و
همکاران ( )2018همخوانی دارد؛ زیرا در این دو پژوهش ،درمان یکپارچة فراتشخیص اختالالت هیجانی و
درمان فراتشخیص کارآمدی هیجانی توانستهاند در گذر زمان و در یک دورۀ پیگیری شش و دوازدهماهه
اثربخشی خود را حفظ کنند؛ درحالیکه در این زمینه پژوهش ناهمسویی در ادبیات پژوهشی مشاهده نشد.
دربارۀ عدم معناداری مؤلفة عدم وضوح هیجانی در گذر زمان میتوان گفت بهنظر میرسد این مؤلفه تحت
تأثیر جامعیت تکنیکهای متنوع دو روش درمانی قرار گرفته و موجب شده است که فرد نتواند با توجه به
گستردگی تکنیکهای فراگرفته شده در گذر زمان بهوضوح هیجان خود را متمایز کند.
یافتههای این پژوهش به درمانگران حیطة لکنت کمک میکند تا با کاربردها و میزان اثربخشی دو روش
درمانی یکپارچه آشنا شوند و زمینه را برای تنظیم هیجان مراجعان مبتال به لکنت فراهم کنند .همچنین این
پژوهش میتواند به سایر پژوهشگران کمک کند تا اثربخشی این دو نوع روش درمانی را بر سایر متغیرها
بررسی کنند .از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد که جامعة مورد بررسی در
پژوهش حاضر شامل همة بزرگساالن دارای لکنتزبان مراجعهکننده به کیلینیکهای گفتاردرمانی شهر تهران
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و انجمن لکنت ایران میشد؛ بنابراین در تعمیم نتایج به سایر شهرها و سایر مراجعان باید احتیاطهای الزم
صورت بگیرد .همچنین ابزار جمعآوری اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامة خودگزارشی بود که گاهی
میتواند با سوگیری از سوی مراجع توأم باشد .پیشنهاد میشود این دو روش درمان فراتشخیص در ترکیب با
روشهای بازسازی گفتار بهکار رود و نتایج درمان مجدد بار دیگر بررسی شود.
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