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چکیده
اختالل اضطراب فراگیر با توجه به سیر مزمن ،شیوع زیاد و همبودی باالی با سایر اختاللهای روانشناختی،
بهعنوان یکی از مهمترین اختاللهای ناتوانکننده بزرگساالن مطرح شده است و پرداختن به روشهای
درمانی مؤثر و اقتصادیتر برای این اختالل سودمند و ضروری است .هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی
درمان عدم تحمل بالتکلیفی ،بوسپیرون و درمان ترکیبی عدم تحمل بالتکلیفی با بوسپیرون در بهبود عالئم
بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بود .در یک کارآزمایی بالینی با پیشآزمون و پسآزمون ،از بین
مراجعهکنندگان به مراکز و کلینیکهای روانشناختی و روانپزشکی شهر تهران 12 ،بیمار مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر انتخاب شدند و بهطور تصادفی در سه گروه درمان عدم تحمل بالتکلیفی ،بوسپیرون (-69
 5میلیگرم در روز) و ترکیبی جایگزین شدند .دادهها در مرحله قبل و بعد از مداخله از طریق مقیاس اختالل
اضطراب فراگیر ( ،)GADS-7مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی ( ،)IUSپرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا
( ،)PSWQپرسشنامه افسردگی بک -ویرایش دوم ( )BDI-IIو مقیاس سازگاری اجتماعی و شغلی
( )WSASگردآوری شدند .تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری کروسکالوالیس U ،منویتنی و
تحلیل کوواریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که هر دو درمان عدم
تحمل بالتکلیفی و ترکیبی در مقایسه با بوسپیرون منجر به کاهش عالئم اختالل اضطراب فراگیر ،عدم تحمل
بالتکلیفی ،نگرانی ،افسردگی و افزایش سازگاری اجتماعی -شغلی شدند ( .)p >9/97نتایج آزمون U
منویتنی و تحلیل کوواریانس یکطرفه نیز نشان دادند که بین اثربخشی درمان عدم تحمل بالتکلیفی و
ترکیبی تفاوت معناداری وجود نداشت .نتایج این پژوهش در کل نشان داد که درمان عدم تحمل بالتکلیفی
و ترکیبی در بهبود عالئم اختالل اضطراب فراگیر مؤثرتر از بوسپیرون ( 5-69میلیگرم در روز) هستند .با این

 .7استادیار روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول).
akbari.psy@gmail.com

09

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی ،سال هفتم ،شماره بيست و هفتم ،تابستان 09

وجود ،به نظر میرسد افزودن دارو (بوسپیرون) به درمان عدم تحمل بالتکلیفی منجر به بهبودی بیشتر بیماران
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر نمیشود.

واژگان کلیدی :اختالل اضطراب فراگیر ،درمان عدم تحمل بالتکلیفی ،بوسپیرون

مقدمه
اختالل اضطراب فراگیر )GAD( 7یکی از شایعترین اختاللهای روانشناختی است که با
نگرانی افراطی و غیرقابل کنترل مشخص میشود و همبودی باالیی با سایر اختالالت
اضطرابی و افسردگی دارد (سادوک ،سادوک و رویز1972 ،1؛ شیهاتا ،مکاوی و موالن،
 .)31971میزان شیوع یکساله  GADبین  3تا  8درصد و میزان شیوع طول عمر نزدیک به
 5/1درصد گزارش شده است (انجمن روانپزشکی آمریکا3102 ،4؛ کسلر ،والتر و ویچن،5
 .)1992تقریباً  15درصد افراد مراجعهکننده به کلینیکهای اختالالت اضطرابی و حدود 71
درصد از بیمارانی که به کلینیکهای روانپزشکی مراجعه میکنند ،مبتال به  GADمیباشند
(کسلر و همکاران .)1992 ،اکثر پژوهشهای همهگیرشناسی در ایران نیز  GADرا بهعنوان
شایعترین اختالل اضطرابی مطرح کردهاند (نورباال ،باقری و یزدی7318 ،؛ احسانمنش،
 )7382و در برخی پژوهشهای دیگر  GADنهتنها شایعترین اختالل اضطرابی ،بلکه در بین
سایر اختالالت نیز شایعترین بوده است (امیدی ،طباطبایی ،سازور و گودرزی.)7381 ،
با توجه به سیر مزمن ،شیوع زیاد و همبودی باالی  GADبا سایر اختاللهای
روانشناختی ،این اختالل بهعنوان یکی از مهمترین اختاللهای ناتوانکننده برای بزرگساالن
مطرح شده است (شیهاتا و همکاران1971 ،؛ ویچن 6و همکاران )1991 ،و پرداختن به
روشهای درمانی مؤثر 1و اقتصادیتر 8برای این اختالل سودمند و ضروری است (بهار و
بورکووک .)1993 ،9با وجود رشد مداخلههای مؤثر شناختی -رفتاری و با وجود دانش
)1. Generalized Anxiety Disorder (GAD
2. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz
3. Shihata, McEvoy, Mullan
)4. American Psychiatry Association (APA
5. Kessler, Walters, Wittchen
6. Wittchen
7. efficacy
8. efficieency
9. Behar, Borkovec
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روزافزون روانشناسان دربارهی ماهیت آسیبشناسی و سببشناسی  GADدر طی  15سال
گذشته ،درمان  GADنسبت به سایر اختالالت اضطرابی از موفقیت کمتری برخوردار بوده
است (بورکووک ،الکاین 7و بهار .)1992 ،مطالعات نشان میدهد درمان موفق  GADدشوار
است (هال ،کلت ،بریوس ،بینز و اسکات ،1976 ،1دیویدسون .)1992 ،3در پژوهشی با  5سال
پیگیری ،فقط  78درصد بیماران مبتال به  GADبه مالک بهبودی کامل در عالئمشان رسیدند
(دیویدسون .)1992 ،با وجود اینکه مدلهای شناختی و شناختی -رفتاری در تبیین و درمان
 GADنسبت به سایر مدلها کارآمدتر به نظر میرسند (دیویدسون1992 ،؛ گولد ،سفران،
واشنگتن و اتو1992 ،2؛ فیشر1996 ،5؛ بورکووک ،نیومن ،پینکاس و الیتل1991 ،6؛ باتلر،
چپمن ،فورمن و بک ،)1996 ،1ولی در مجموع این روشها نیز پیامدهای درمانی باالیی
نداشتهاند و در مطالعات پیگیری ،تنها  59درصد بیماران موفق شدند که عملکرد باالیی به
دست آورند (نیومن1999 ،؛ بورکووک و همکاران1996 ،؛ میت .)1995 ،8نتایج فراتحلیل
میت ( )1995بهمنظور بررسی درمانهای با حمایت تجربی برای  GADنیز نشان داد که
درمان شناختی -رفتاری از بین سایر مداخلههای درمانی ،اثربخشتر و کارآمدتر است ،ولی
تفاوت معنیداری با درمانهای دارویی از جمله درمان با بنزودیازپینها و SSRIها نداشت
و ترکیب دارودرمانی با درمان شناختی -رفتاری ،از تکتک روشها بهتنهایی مؤثرتر بود.
علیرغم این اثرمندی ،تنها  58درصد از بیماران به مالک بهبودی نسبی در سطح عالئم
رسیدند و همچنین در مطالعات پیگیری میزان اثربخشی بهطور چشمگیری کاهش پیدا کرد.
پژوهشهای انجام شده در ایران نیز مؤید همین مطلب هستند (ادریسی ،خانزاده و بحرینیان،
7392؛ خدابخش و رحیمجارونی.)7391 ،
اما مروری بر نظریهها و یافتههای اواخر دههی  89و اوایل دههی  99نشان میدهد که
درمانهای شناختی -رفتاری کالسیک بیشتر بر محتوای نگرانیها و تغییر آنها تأکید دارند

1. Alcaine
2. Hall, Kellett, Berrios, Bains, Scott
3. Davidson
4. Gould, Safren, Washington, Otto
5. Fisher
6. Newman, Pincus, Lytle
7. Butler, Chapman, Forman, Beck
8. Mitte
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(نیومن و فیشر1979 ،؛ داگاس و رابیچاوود )1991 ،7و فرایند شکلگیری نگرانی
پاتولوژیک و تداوم آن را تبیین نمیکنند (ولز .)1999 ،1یکی از مدلهای شناختی اختصاصی
برای  ،GADمدل شناختی داگاس و همکارانش (داگاس ،گاگنون ،الداسر و فریستون،3
7998؛ داگاس و رابیچاوود )1991 ،تحت عنوان «درمان عدم تحمل بالتکلیفی» است که به
سازوکارهایهای زیربنایی که باعث حفظ و تداوم نگرانی میشوند ،نیز پرداخته است.
«درمان عدم تحمل بالتکلیفی» مطرح شده توسط داگاس و همکارانش ( )1991از  2بخش
تشکیل شده است :افزایش تحمل بالتکلیفی ،ارزیابی مجدد باورهای مثبت درباره مفید بودن
نگرانی ،اصالح جهتگیری منفی نسبت به مشکل و کاهش اجتناب شناختی .بر اساس این
مدل ،باورهای منفی افراد درباره بالتکلیفی و ناتوانی برای تحمل آن ،اساسیترین عامل برای
رشد و تداوم  GADمحسوب میشود .بر اساس این مدل ،عدم تحمل بالتکلیفی ،یک سازه
سطح باال برای ایجاد و تداوم نگرانی است ،یا به عبارت دیگر منبع اصلی نگرانی ،عدم تحمل
بالتکلیفی است (.)78
داگاس و الداسر ( )1999در پژوهشی بهمنظور بررسی اثربخشی «درمان عدم تحمل
بالتکلیفی» در مقایسه با گروه کنترل منفعل (فهرست انتظار) در درمان  ،GADبه این نتیجه
رسیدند که  65درصد از بیماران ،پاسخ خیلی خوبی به درمان نشان داده بودند و  61درصد
از آنها در پایان درمان از عملکرد شغلی ،اجتماعی و خانوادگی باالیی برخوردار بودند .در
مرحله پایانی (دوره پیگیری  6مامه و یکساله ) نیز مشخص شد که در طی دوره  6ماهه و
یکساله به ترتیب  11و  65درصد از بیماران دستاوردهای مثبت درمان را حفظ کرده بودند
و تشخیص  GADرا دریافت نکردند .در پژوهشی دیگر داگاس و همکاران ()1993
دستورالعمل درمانی خود را بهصورت گروهدرمانی بر روی  51بیمار مبتال به  GADاجرا
کردند و بررسی نتایج نشان داد که  65درصد از بیماران بعد از درمان و  11درصد بعد از
پیگیری دو ساله کارکرد اجتماعی ،شغلی و خانوادگی خوبی داشتند .داگاس و همکاران
( )1979در پژوهشی دیگر اثربخشی «درمان عدم تحمل بالتکلیفی» را با آرامسازی کاربردی
و گروه کنترل منفعل (فهرست انتظار) به مدت دو سال مقایسه کردند .نتایج پس از پایان

1. Dugas, Robichaud
2. Wells
3. Dugas, Gagnon, Ladouceur & Freeston
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درمان و پیگیری دو ساله نشان داد که «درمان عدم تحمل بالتکلیفی» برتری قابل توجهی
نسبت به آرامسازی کاربردی دارد.
همراستا با بررسی اثربخشی مداخالت روانشناختی (غیر دارویی) بر روی این ،GAD
نتایج پژوهشها از اثربخشی درمانهای دارویی بهویژه ضد اضطرابیها (مثل بنزودیازپینها،
بوسپیرون) و ضدافسردگیها (مثل سرترالین ،فلوکسیتین و ونالفکسین) حمایت کردند .از
بین داروهای روانپزشکی رایج ،داروی بوسپیرون به دلیل قابلیت تحمل باال ،عوارض دارویی
پایین (مثل رخوت و سستی) و تأثیرات فارماکودینامیکی و فارماکوکنیتیکی مناسب ،بهعنوان
داروی خط اول و مورد تأیید انجمن غذا و دارو )FDA( 7برای این اختالل مطرح شده است
(انجمن روانپزشکی امریکا1973 ،1؛ سادوک ،سادوک و رویز.)1972 ،3
همانطور که در باال ذکر شد داگاس و همکاران با طراحی پژوهشهای مختلفی نشان
دادند که رویکرد درمانیشان در کاهش عالئم  GADاثربخشی قابل مالحظهای داشته است،
ولی تاکنون به مقایسه اثربخشی این رویکرد با دارودرمانی نپرداختهاند و در پژوهشهای
پیشین خود پیشنهاد کردهاند که بهتر است روش درمانیشان با دارودرمانی مورد مقایسه قرار
گیرد و تأثیر افزودن دارودرمانی به مدل درمانیشان در قالب درمانهای ترکیبی مورد ارزیابی
قرار گیرد .بنابراین لزوم انجام پژوهش حاضر بررسی ارجحیت این پروتکل درمانی در مقایسه
با سایر رویکردهای درمانی (مثل دارودرمانی) است ،چون که در پژوهشهای انجام شده در
این زمینه ،اثربخشی پروتکل درمانی مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی در قالب مقایسه با گروه
کنترل نافعال ،گروه کنترل فعال ،درمانهای معمول تأییدشده انجام شده است و نتایج اکثر
این پژوهشهای حاکی از برتری این پروتکل درمانی دارد ،ولی تاکنون ارجحیت این
پروتکل در مقایسه با دارودرمانی مورد بررسی قرار نگرفته است و پژوهش حاضر در همین
راستا طراحی شد .عالوه بر این موضوع تأثیر مصرف دارو بر اثربخشی درمانهای شناختی
رفتاری برای  GADهمچنان بحثبرانگیز است .بنابراین در راستای پژوهشهای پیشین و
حرکت در مسیر تعیین رویکردهای درمانی مؤثر و مقرون بهصرفه در درمان افراد مبتال به
 ،GADهدف پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشی درمان عدم تحمل بالتکلیفی ،درمان
بوسپیرون بهتنهایی و درمان ترکیبی عدم تحمل بالتکلیفی با بوسپیرون در بهبود عالئم افراد
)1. Food and Drug Administration (FDA
2. American Psychiatric Association
3. Sadock, Sadock, Ruiz
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مبتال به  GADو افزایش عملکرد اجتماعی-شغلی آنها است .بر اساس اهداف پژوهش
سؤالهای پژوهش به قرار زیر میباشد:
 -7آیا بین اثربخشی درمان مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی با درمان دارویی بوسپیرون
در بهبود عالیم  GADتفاوت وجود دارد؟
 -1آیا بین اثربخشی درمان مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی با درمان ترکیبی (درمان
عدم تحمل بالتکلیفی به همراه درمان با بوسپیرون) در بهبود عالیم  GADتفاوت وجود دارد؟
 -3آیا بین اثربخشی درمان مبتنی بر درمان با بوسپیرون با درمان ترکیبی (درمان عدم
تحمل بالتکلیفی به همراه درمان با بوسپیرون) در بهبود عالیم  GADتفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با پیشآزمون -پسآزمون و بررسیهای مقایسهای
یا کارایی نسبی است که بهجای مقایسه یک روش درمانی با گروه شاهدِ بدون درمان یا
فهرست انتظار (کارایی مطلق) ،دو روش درمانی را بر پایه مقیاسهای پیامد ،با یکدیگر
مقایسه میکند (استاینز .)1998 ،7از بین مراجعـهکننـدگان بـه هفـت مرکـز روانشـناختی-
روانپزشـکی دولتی و خصوصی (درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران ،مرکز مشاوره دانشگاه
صنعتی شریف ،مرکز مشاوره زندگی ،درمانگاه روانپزشکی بیمارستان طالقانی ،مرکز مشاوره
دانشگاه تهران ،مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی صنعت نفت و کلینیک سالمت خانواده)
مناطق مختلف شهر تهران در  12 ،92-95بیمار مبتال به  GADانتخاب و بهطور تصــادفی
بــه ســه گــروه درمــانی (درمان عدم تحمل بالتکلیفی ،ترکیبــی و بوسپیرون) اختصاص
داده شدند .شیوه نمونهگیری این پژوهش بر اساس نمونهگیری در دسترس بود
ابزار پژوهش :فرآیند ارزیابی در این پژوهش ،توسط یک ارزیاب آموزشدیده غیر
از پژوهشگر که در جریان پژوهش نبوده و هیچ اطالعی از نوع گروههای مورد ارزیابی
نداشته ،صورت گرفت .در پژوهش حاضر ،برای گردآوری دادهها ،عالوه بر پرسشنامه
اطالعات جمعیتشناختی ،از ابزارهای زیر استفاده شد:

1. Staines
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مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص اختالالت محور  :)SCID-I( 1Iمصاحبه
بالینی ساختاریافته برای اختالالت محور  ،Iمصاحبهای انعطافپذیر است که توسط فرست

1

و همکاران ( )7991تهیه شده است و تران و اسمیت )1992( 3ضریب کاپای  69درصد را
بهعنوان ضریب پایایی بین ارزیابها برای  SCIDگزارش کردهاند .شریفی و همکاران
( )7383این مصاحبه را پس از ترجمه به زبان فارسی ،بر روی نمونهی  199نفری اجرا کردند.
توافق تشخیصی برای اکثر تشخیصهای خاص و کلی ،متوسط یا خوب بود (ضریب کاپای
باالتر از  69درصد) .توافق کلی (ضریب کاپای کل تشخیصهای فعلی  51درصد و برای
کل تشخیصهای طول عمر  55درصد) به دست آمده نیز خوب بود.
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختاللهای محور  :)SCID-II( 4IIفرست و
همکاران ( )7991یک مصاحبه تشخیصی ساختاریافته با  779گویه برای ارزیابی اختاللهای
شخصیت طراحی کردند .در یک بررسی برای تعیین پایایی بازآزمایی با فاصله دو هفته روی
 182آزمودنی در چهار مرکز بیماران روانپزشکی و دو مرکز بیماران غیرروانپزشکی ضریب
کاپای کلی برای بیماران روانپزشکی از  9/53تا  9/12به دست آمد .توافق بین ارزیابها در
گروه بیماران غیرروانپزشکی پایینتر (کاپای کلی  )9/28بود ( .)19در پژوهش بختیاری
( )7319اعتبار محتوایی نسخه فارسی بهوسیله چند نفر از استادان روانشناسی بالینی تأیید و
ضریب پایایی بازآزمایی به فاصله یک هفته  9/81گزارش شد .در پژوهش حاضر از این
مصاحبه تشخیصی ساختاریافته برای ارزیابی اختاللهای شخصیتی که جزو مالکهای
خروج پژوهش است ،استفاده شد.
مقیاس اختالل اضطراب فراگیر :)GADS-7( 5مقیاس اختالل اضطراب فراگیر
توسط اسپیتزر ،کرونکی ،ویلیامز و برند )1996( 6برای سنجش میزان و شدت عالئم GAD
در طی دو هفته گذشته را اندازهگیری میکند .این مقیاس  1گویه دارد و گویههای آن در
یک مقیاس  2درجهای (اصالً= صفر ،چند روز= یک ،بیش از نصف روزها= دو و تقریباً هر
روز= سه) نمرهگذاری میشود و گستره نمره مقیاس از  9تا  17میباشد .پایای این آزمون به
)1. Structured Clinical Interview for axis I disorders (SCID-I
2. First
3. Tran, Smith
)4. Structured Clinical Interview for axis II disorders (SCID-II
)5. Generalized Anxiety Disorder Scale (GADS-7
6. Spitzer, Kroenke, Williams, Bernd
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روش آلفای کرونباخ  9/91گزارش شده است (اسپیتزر و همکاران .)1996 ،نقطه برش این
آزمون برابر با  ،79حساسیت آن  9/89و اختصاصی بودن آن  9/81گزارش شده است .نتایج
پژوهش نائینیان ( )7389نشان داد که اعتبار و پایایی این ابزار در نمونه ایرانی به ترتیب 9/81
و  9/16میباشد .ضریب آلفای کرونباخ این ابزار در پژوهش حاضر برابر با  9/89بود.
مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی :)IUS( 7این پرسشنامه یک مقیاس  11گویهای است
که توسط بوهر و داگاس ( )1991برای سنجش میزان تحمل افراد در برابر موقعیتهای مبهم،
غیرقطعی و بالتکلیف طراحی شده است .این ابزار بر روی یک مقیاس  5درجهای لیکرت به
سؤالها پاسخ داده میشود .بوهر و داگاس ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده را برای این
مقیاس  9/92و ضریب اعتبار بازآزمایی آن را در فاصله  5هفتهای 9/12 ،گزارش کردهاند.
در پژوهش اکبری ،حمیدپور و اندوز ( )7389آلفای کرونباخ  9/88و پایایی بازآزمایی (در
فاصله  3هفته)  9/16برای این مقیاس به دست آمد.
پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا :)PSWQ( 2پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا یک
مقیاس  76گویهای است که توسط میر و همکاران ( )7999برای سنجش شدت نگرانی و
کنترل ناپذیری ،طراحی و تدوین شد .این پرسشنامه ثبات درونی باالیی دارد .ضریب آلفای
کرونباخ ( 9/86تا  )9/96و پایایی بازآزمایی این مقیاس در طی  2هفته ( 9/12تا )9/93
گزارش شده است (مولینا 3و بورکووک .)7992 ،نتایج پژوهش شیرینزاده ( )7381نشان داد
که این مقیاس همسانی درونی خوبی دارد (ضریب آلفای کرونباخ  )9/86و پایایی بازآزمایی
آن نیز به فاصله یک ماه خوب است ( 9/11تا .)9/99
پرسشنامه افسردگی بک -ویرایش دوم :)BDI-II( 4این پرسشنامه شکل بازنگری
شده پرسشنامه افسردگی بک است که جهت سنجش شدت افسردگی توسط بک ،استیر و
براون ( )7996تدوین شده بود .این ویرایش در مقایسه با ویرایش اول بیشتر با DSM-IV

همخوان است و همانند  BDI-II ،BDIتعداد  17گویه دارد و تمام عناصر افسردگی بر
اساس نظریه شناختی را پوشش میدهد .نتایج پژوهش بک و همکاران ( )7996نشان داد که
این پرسشنامه ثبات درونی باالیی دارد (ضریب آلفای کرونباخ  .)9/97پایایی بازآزمایی این
)1 .Intolerance Uncertainty Scale (IUS
)2. Penn State Worry Questionnaire (PSWQ
3. Molina
)4. Beck Depression Inventory-II (BDI-II
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مقیاس را در طی یک هفته ( )9/93گزارش کردهاند .فتی ،بیرشک ،عاطفوحید و دابسون
( )7382نیز در یک نمونه  92نفری در ایران ،ضریب آلفای کرونباخ  9/97و پایایی بازآزمایی
این مقیاس را در طی یک هفته  9/92گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر از این پرسشنامه
برای ارزیابی عالئم افسردگی استفاده شد.
مقیاس سازگاری اجتماعی و شغلی :)WSAS( 1مقیاس سازگاری اجتماعی و شغلی
 5آیتمی ،توسط موندت 1و همکاران ( ،)1991آسیبهای ناشی از عالئم اختالل را در کار،
مدیریت خانه ،اوقات فراغت فردی و جمعی و روابط بین فردی درجهبندی میکند .این
مقیاس در پژوهشهای بالینی دربارهی درمان افسردگی و اضطراب به کار رفته است،
اطالعات روانسنجی این ابزار در پژوهش مونت و همکاران ( )1991گزارش شد .همسانی
درونی این ابزار  ،9/15اعتبار بازآزمایی دو هفتهای  9/ 13و همبستگی این ابزار با شدت
عالئم اختالل افسردگی و اختالل وسواسی -اجباری به ترتیب  9/16و  9/67گزارش شده
است .محمدی و همکاران ( )7399همبستگی معناداری برای زیرمقیاس اضطراب و افسردگی
گزارش کرد ( 9/66و  )9/15و ضریب پایایی بازآزمایی به فاصله یک هفته را  9/19به دست
آورد .در پژوهش حاضر از این مقیاس برای ارزیابی عملکرد عمومی و پیامدهای درمانی
استفاده شد.
روند اجرای پژوهش :در این پژوهش روند اجرای پژوهش به این صورت بود که از
همکـاران روانشـناس و روانپزشک خواسته شده بود بیماران مبتال به  GADرا کـه تمایل
شرکت در پژوهش داشـتند ،بـه پژوهشگر معرفـی نمایند؛ بدین صورت  57بیمار معرفی
شدند و پس از موافقـت کتبی برای شرکت در پژوهش ،با در نظرگـرفتن مـالکهـای ورود
و خروج ،بهطور تصادفی در یکی از گروههـای درمـانی قــرار گرفتنــد .مالکهای ورود
شامل دارا بودن مالکهای تشخیصی  DSM-IV-TRبرای  ،GADبر اساس مصاحبه
تشخیصی ساختاریافته برای اختاللهای محـور I؛ در دامنه سنی  78-59سال بودن و دارا بودن
حداقل سـواد دیپلم بودند .مالکهای خروج پژوهش نیز عبارت بودند از :داشتن هر نوع
اختالل سایکوتیک؛ اختاللهای دوقطبی بر اساس SCID-I؛ داشتن مـالکهـای کامـل
اخـتالل شخصیت در محور  IIبـر پایه مصـاحبه بـالینی ساختاریافته برای اختاللهای محـور
)1. Work and Social Adjustment Scale (WSAS
2. Mundt
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 ،IIسابقه سوءمصرف مواد و وابستگی به هر نوع مواد خاص دیگر که عالئم تحمل و ترک
در آن ظاهر شود؛ دریافت هر نوع درمان روانشناختی نظیر درمانهای شناختی -رفتاری،
رفتاردرمانی ،شناخت درمانی در طی دو سال گذشته؛ وجود مخاطراتی برای بیمار ،مثل
داشتن افکار جدی در مورد خودکشی و تغییر در میزان مصرف داروهای روانپزشکی در
طول پژوهش به دلیل تشدید عالئم بیمار و یا وجود مخاطراتی نظیر خودکشی که باید دوز
دارو افرایش یا تغییر یابد.
بعد از اینکه آزمودنیها بهطور تصادفی در گروهها گمارش شدند ،برای گروه آزمایشی
اول« ،درمان عدم تحمل بالتکلیفی» مبتنی بر دستورالعمل درمانی تهیه شده توسط داگاس و
همکاران ( )1991و در طی  71جلسه (هفتهای یک جلسه یکساعته) ،بهصورت انفرادی و
در قالب  6مدول درمانی )7( -آموزش اصول روانشناختی و آگاهیافزایی درباره نگرانی،
( )1تشخیص بالتکلیفی و مواجهه رفتاری )3( ،ارزیابی مجدد مفید بودن نگرانی )2( ،اصالح
جهتگیری منفی نسبت به مسأله و آموزش حل مسأله )5( ،مواجهه تجسمی و ( )6پیشگیری
از عود ارائه شد .برای این هدف ،تمرکز اصلی درمان بر این است که بهصورت مستقیم
(مرحله  )1و غیرمستقیم (مراحل  2 ،3و  )5عدم تحمل بالتکلیفی را آماج درمان قرار دهد.
مرحله  1بهطور ویژه عدم تحمل بالتکلیفی را اینگونه هدف درمان قرار میدهد که به
مراجعان میآموزد که موقعیت مبهم را شناسایی کنند و با واکنشهای خود نسبت به این
حالت آشنا شوند .همچنین مراجعان ترغیب میشوند تا بهجای اجتناب از موقعیتهای مبهم،
با آنها مواجه شوند و از انجام اعمالی که معموالً برای کاهش نگرانی یا کنترل موقعیت مبهم
انجام میدادند (مثالً اطمینانطلبی) ،خودداری کنند .مراحل  2 ،3و  ،5عدم تحمل بالتکلیفی
را بهصورت غیرمستقیم هدف درمان قرار میدهند .به این منظور ابتدا مؤلفههای تأثیرگذار بر
عدم تحمل بالتکلیفی را شناسایی کرده و سپس با نگرانی مفرط مواجه شوند .تمرکز مرحله
 3بر این است که به مراجعان کمک کند تا دریابند که باورهای مثبتی درباره نگرانی دارند
و این باورها میتوانند این ایده را تقویت کنند که نگران شدن شرایط مبهم را کاهش میدهد.
مرحله  2به مراجعان میآموزد که بهجای نگران شدن ،از حل مسأله برای حل مشکالتشان
استفاده کنند .این مرحله ،عدم تحمل بالتکلیفی را بهصورت غیرمستقیم و با استفاده از مهارت
حلمسأله ،هدف قرار میدهد .با توجه به اینکه مشکالت ذاتاً مبهم هستند ،تشویق مراجعان
برای مواجه شدن با مشکالت و حل آنها با وجود مبهم بودنشان ،میتواند باعث افزایش
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تحمل بالتکلیفی شود .نهایتاً مرحله  ،5عدم تحمل بالتکلیفی را اینگونه هدف قرار میدهد
که با استفاده از مواجهه تجسمی ،مراجعان را با بدترین ترسهایشان روبرو کنند .در طول
درمان ،افزایش تحمل بالتکلیفی ،جریان ثابت درمان است و در این مسیر بارها مسائل مرتبط
با عدم تحمل بالتکلیفی مورد بحث و مواجهه قرار میگیرند .در درمان بـا بوسپیرون،
روانپزشـک دارو را بـا بیشـینه دوز معیارشـده در روز ( 5-69میلیگرم) برای مراجع تجویز
میکرد .درمان  71جلسه ادامـه داشـت .در جلسه نخست ،پس از بحث در مورد عوارض
دارویی ،شیوه تأثیر و چگونگی مصـرف دارو ،دوز مناسـب بـرای بیمـار تجویز میشد .در
جلسههای بعـدی ارزیـابی کلـی از وضـعیت مراجع به عمل آمده ،تـأثیر دارو و عـوارض آن
مـورد بررسـی قرارگرفته ،به پرسشها و نگرانیهای مراجع پرداخته میشد و مراجع برای
مصرف مـداوم دارو تشـویق مـیشـد .جلسـههـای درمـان ترکیبـی ماننـد جلسـههـای «درمان
عدم تحمل بالتکلیفی» بـود ،ولـی آزمـودنیهـا هـمزمـان زیـر نظـر روانپزشـک ،بوسپیرون
را بـا بیشـینه دوز معیارشــده در روز ( 5-69میلیگرم) بـه مـدت  71هفتـه مصـرف
مـیکردنـد.
الزم به ذکر است که آزمودنی قبل از ورود به پژوهش ،فرم رضایتنامه کتبی را تکمیل
کردند و به آنها توضیح داده شد که امکان انصراف از پژوهش و استفاده از درمانهای دیگر
در صورت ضرورت ،در هر زمان برای آنها وجود دارد .ابزارهای مورد استفاده در این
پژوهش نیز در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون توسط آزمودنیها تکمیل شد.
بـا توجه به حجم کم نمونه و بنابراین برقرار نشدن پیشفرضهای توزیع نرمال و
همگـونی واریـانسهـا ،بـرای مقایسـه میـانگین گروهها در پایان درمان ،آزمون کروسکال
والـیس و آزمـون  Uمنویتنی به کار رفت .برای کنترل تأثیر متغیرهـای پـژوهش پیش از
درمان روی نمرههای متغیرها در پایـان درمـان تحلیـل کوواریانس یکطرفه )(ANCOVA

به کار رفت ،کـه نیـازی بـه تسـاوی واریـانسهـا و توزیـع نرمـال نـدارد .گفتنـی اسـت
پیششرط همگونی رگرسیونها برای تحلیـل کوواریـانس وجـود داشت .اندازه اثر تفاوت
میانگین گروهها نیز حساب شد.

یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر بعد از گمارش تصادفی شرکتکنندگان در گروه ،به ترتیب  1 ،8و  1نفر
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در گروه «درمان عدم تحمل بالتکلیفی» ،گروه درمان با بوسپیرون و گروه درمان ترکیبی تا
پایان درمان باقی ماندند .یک نفر از شرکتکنندگان در گروه درمان با بوسپیرون به دلیلی
عوارض جانبی و بنابراین تغییر نوع دارو ،بعد از هفته چهارم از پژوهش خارج گردید .یک
نفر نیز از گروه درمان ترکیبی به د لیل فوت مادر و نیاز به درمان دارویی جدید با
ضدافسردگی ( )SSRIاز پژوهش کنار گذاشته شد .در سه گروه «درمان عدم تحمل
بالتکلیفی» ،گروه درمان با بوسپیرون و گروه درمان ترکیبی تعداد زنان و مردان به ترتیب
برابر با  )3( 2 ،)2( 2و  )2( 3و تعداد افراد مجرد و متأهل به ترتیب برابر با  )3( 2 ،)3( 5و 3
( )2نفر بود .بنابراین با توجه به شباهت فراوانی میان سه گروه از لحاظ جنسیت و وضعیت
تأهل ،تفاوتی وجود نداشت .بررسی نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد که بین سه
گروه مورد پژوهش ،از لحاظ سایر متغیرهای دموگرافیک (سن و تحصیالت) و بالینی (مدت
ابتال به  ،GADنگرانی ،شدت عالئم ،شدت افسردگی ،شدت عدم تحمل بالتکلیفی،
سازگاری اجتماعی -شغلی) تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول .)7
جدول  .0میانگین و انحراف معیار آزمودنیهای مربوط به سه گروه درمانی ،قبل از شروع درمان در متغیرهای
دموگرافیک و بالینی پژوهش و نتایج مربوط به آزمون کروسکال والیس
درمان عدم تحمل
بالتکلیفی
میانگین (انحراف معیار)

درمان با بوسپیرون

درمان ترکیبی

میانگین (انحراف

میانگین (انحراف

معیار)

معیار)

1

سطح
معناداری

سن

)2/13( 11/77

)3/22( 15/25

)5/29( 18/61

9/28

9/32

میزان تحصیالت

)3/61( 72/65

)3/71( 73/17

)2/56( 75/11

9/16

9/16

مدت ابتال به بیماری

)3/56( 9/37

)1/98( 1/17

)3/89( 8/52

9/13

9/93

)8/32( 13/77

)1/85( 17/59

)1/56( 69/77

7/13

9/51

نگرانی
شدت عالئم اضطراب
فراگیر
شدت افسردگی
شدت عدم تحمل
بالتکلیفی
سازگاری اجتماعی-
شغلی

)1/81( 78/17

)3/77( 79/32

)1/59( 71/33

9/83

9/58

)2/37( 35/15

)5/32( 31/39

)3/29( 37/11

1/31

9/99

)78/77( 791/55

)75/71( 99/61

)71/32( 797/68

3/23

9/37

)5/79( 18/89

)2/11( 15 /85

)2/22( 17/17

7/98

9/73
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جدول  ،1خالصه نتایج آزمون کروسکالوالیس و تحلیل کوواریانس یکراههِ مربوط
به متغیرهای بالینی پژوهش در پایان درمان و بعد از کنترل اثر نمرههای پیشآزمون (نمرههای
این متغیرها پیش از شروع درمان) -که بهعنوان متغیر کوواریانس در نظر گرفته شدند -را
نشان میدهد .نتایج این آزمونهای آماری نشان میدهند که بین سه گروه درمانی از لحاظ
کاهش نگرانی ،شدت عالئم  ،GADشدت افسردگی ،شدت عدم تحمل بالتکلیفی و
افزایش سازگاری اجتماعی -شغلی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار آزمودنیهای مربوط به سه گروه درمانی در پایان درمان در متغیرهای
بالینی پژوهش و نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس یکراهه و آزمون کروسکال والیس
درمان عدم تحمل
بالتکلیفی
میانگین (انحراف معیار)
نگرانی
شدت عالئم اضطراب
فراگیر
شدت افسردگی
شدت عدم تحمل
بالتکلیفی
سازگاری اجتماعی-
شغلی

درمان با بوسپیرون

درمان ترکیبی

میانگین (انحراف

میانگین (انحراف

معیار)

معیار)

1

F

)6/56( 37/52

)1/23( 56/65

)6/71( 39/28

69/72

*73/23

)1/61( 1/56

)3/97( 76/23

)1/98( 8/32

52/97

*77/15

)3/37( 76/79

)2/57( 19/61

)3/19( 73/16

76/31

*

6/62

)9/81( 59/52

)79/73( 89/29

)8/56( 51/65

95/29

*76/19

)1/99( 77/62

)3/27( 79/82

)3/56( 71/31

31/21

*9/15

همچنین نتایج آزمونهای تعقیبی و من -ویتنی برای بررسی مقایسه تفاضل میانگین بین
سه گروه درمانی از لحاظ متغیرهای بالینی در پایان درمان نشان داد که اثربخشی «درمان عدم
تحمل بالتکلیفی» و درمان ترکیبی در کاهش نگرانی ،شدت عالئم  ،GADشدت
افسردگی ،شدت عدم تحمل بالتکلیفی و افزایش سازگاری اجتماعی -شغلی بیشتر از درمان
با بوسپیرون بود و بین اثربخشی «درمان عدم تحمل بالتکلیفی» و درمان ترکیبی در متغیرهای
فوقالذکر از لحاظ آماری تفاوت معنیداری وجود نداشت .عالوه بر این ،نتایج اندازههای
اثر ،این تفاوتها را از لحاظ بالینی مورد تأیید قرار میدهند (جدول .)3
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جدول  .2نتایج آزمون تعقیبی ،من -ویتنی و اندازه اثر برای مقایسه تفاضل میانگین بین گروههای درمانی از
لحاظ متغیرهای بالینی پژوهش در پایان درمان
MD

-15/77

*88/32

*1/99

9/82

7/96

6/31

9/99

9/73

16/71

*85/32

-8/81

*67/12

*3/59

9/19

-9/18

3/59

1/99

9/78

8/99

*65/86

*2/99

-73/51

*53/12

*1/59

9/62

1/32

1/16

1/59

9/37

75/97

*51/65

*5/59

9/68

بالتکلیفی

شدت عدم تحمل

-19/95

*739/72

*1/59

9/97

7/89

9/17

77/99

9/99

37/82

*726/11

*3/99

9/91

اجتماعی -شغلی

-8/1

*39/32

*5/99

9/15

-9/68

7/16

8/99

9/96

1/51

*31/26

*2/59

9/11

نگرانی

درمان عدم تحمل بالتکلیفی -بوسپیرون
ES
U
F
MD

درمان عدم تحمل بالتکلیفی -ترکیبی
ES
U
F
MD

سازگاری

اضطراب فراگیر

شدت عالئم

بوسپیرون -ترکیبی
U
F

ES

*1/59

9/85

9/11

شدت افسردگی

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش در گام اول نشان میدهد که درمان مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی در
کاهش عالئم  GADو افزایش عملکرد اجتماعی -شغلی این اختالل مؤثر است .این یافته با
یافتههای پژوهش داگاس و الداسر ()1999؛ داگاس و همکاران ()1993؛ داگاس و همکاران
()1979؛ گوزلین و همکاران ( ،)1996داگاس و همکاران ( ،)7998هیدن ،موریس و مولن

7

1. Heiden, Muris, Molen
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( )1971مبنی بر اثربخشی درمان عدم تحمل بالتکلیفی هم در پایان درمان و هم در پایان
دورهی پیگیری ،همسو است.
علیرغم اینکه فراتحلیلهای گستردهای (برای مثال ،هونت ،چریچل و سیلوا1991 ،7؛
میت )1995 ،اثربخشی درمانهای شناختی -رفتاری کالسیک در درمان  GADرا تأیید
میکنند ،اما مروری بر نظریهها و یافتههای اواخر دههی  89و اوایل دههی  99نشان میدهد
که درمانهای شناختی -رفتاری کالسیک در بهترین شرایط منجر به  59درصد اثربخشی
میشوند (فیشر1996 ،؛ گولد و همکاران .)1992 ،نتایج بررسیهای آسیبشناسی ،دلیل
احتمالی این امر را این گونه تبیین میکنند که تکنیکهای اصلی درمانهای شناختی-
رفتاری کالسیک مانند بازسازی شناختی و یا ارزیابی مجدد شناختی ،سعی در بیاعتبار
ساختن نگرانی دارند و بیشتر بر محتوای نگرانیها و تغییر آنها تأکید دارند و قادر به تبیین
فرایند شکلگیری نگرانی پاتولوژیک و تداوم آن نیستند (نیومن و فیشر1979 ،؛ داگاس و
رابیچاوود .)1991 ،نتایج فراتحلیل کووین و همکاران ( )1998نیز نشان داد که آن دسته از
درمانهای شناختی -رفتاری که اختصاصاً بر عوامل و سازههای سطح باالتر نگرانی
پاتولوژیک تأکید دارند و در افراد مبتال به  ،GADآنها را آماج درمان قرار دادهاند ،نسبت
به سایر درمانهای شناختی -رفتاری کالسیک ،اثربخشی بیشتری دارند.
از بین مدلهایی که اخیراً در حوزه شناختی رفتاری برای  GADمطرح شده است،
«درمان عدم تحمل بالتکلیفی» (داگاس و رابیچاوود )1991 ،یکی از مدلهای درمانی است
که به فرایند زیرساخت  ،GADبا تمرکز بر علل شکلگیری و تداوم نگرانی ،پرداخته است.
بر اساس این مدل درمانی ،سازه «عدم تحمل بالتکلیفی» یک مکانیسم بنیادین و زیربنایی در
بروز نگرانی و  GADمطرح شده است (بهار و داگاس1971 ،؛ داگاس و الجزن و
بوکووکسی1971 ،1؛ دیشینز 3و همکاران .)1979 ،افراد با تحمل بالتکلیفی پایین معتقدند که
بالتکلیفی با پیامدهای منفی ،عدم مسئولیتپذیری و سایر مشکالت مرتبط است .بر اساس
این مدل ،افزایش تحمل بالتکلیفی منجر به کاهش نگرانی و سایر عالئم مرتبط با اختالل
اضطراب فراگیر شده است .روش درمانی داگاس و همکارانش ( )1991به بیمار کمک
میکند تا به تحمل پایین خود برای بالتکلیفی پی ببرند ،باورهای خود را درباره پیامدهای
1. Hunot, Churchill, Silva
2. Dugas, Laugesen, Bukowski
3. Deschenes
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منفی بالتکلیفی شناسایی کنند و تالشهای بیپایان خود را برای یافتن راهبردهایی برای
کاهش بالتکلیفی متوقف کنند .افرادی که تحمل پایینی در بالتکلیفی دارند ،دائماً تالش
میکنند بالتکلیفی را از طریق بررسی مشکالت احتمالی ،بررسی راهحلهای احتمالی،
ارزیابی این راهحلهای احتمالی با معیارهای کمالگرایانه ،منصرف شدن از انتخاب این
راهحلهای احتمالی و به کار گرفتن نگرانی ،بهعنوان راهی برای رسیدن به قطعیت ،کاهش
دهند .بر اساس این مدل ،تالش برای یافتن قطعیت یا همان «اطمینانطلبی» ،یکی دیگر از
مشخصههای بیماران مبتال به  GADاست .در واقع اطمینانطلبی نهتنها منجر به حفظ چرخه
نگرانی بیمار شده ،بلکه باعث تولید نگرانیهای دیگری درباره طیف وسیعی از موضوعات
مختلف میشود (داگاس ،بهار و الداسر.)1992 ،
داگاس و همکارانش برای بررسی این ادعا که عدم تحمل بالتکلیفی ،یک سازه
زیربنایی نگرانی است و رابطه علی با آن دارد ،پژوهشهای آزمایشی و تجربی هم در
جمعیت بالینی و هم غیربالینی طراحی کردهاند که در ادامه به آن پرداخته میشود .بررسی
این پژوهشها میتواند علت موفقیت این درمان را در بهبودی عالئم  GADبهتر تبیین کند.
بر اساس پژوهش کرامر 7و همکاران ( )7991برای اینکه یک متغیر با متغیر دیگر رابطه
علت و معلولی داشته باشد باید مالکهای زیر را داشته باشد )7 :متغیر الف با متغیر ب
همبستگی داشته باشد؛  ) 1متغیر الف در مقایسه با متغیر ب از لحاظ زمانی تقدم داشته باشد؛
 )3متغیر الف باید قابلتغییر و تنظیم باشد و  )2دستکاری در متغیر الف منجر به تغییر و یا
وقوع متغیر ب شود .داگاس و همکارانش در پژوهشهای مختلفی (داگاس و همکاران،
1971؛ اندرسون 1و همکاران1971 ،؛ فراکاالنزا 3و همکاران )1972 ،مبنی بر همبستگی عدم
تحمل بالتکلیفی و نگرانی ،مالک اول رابطه علی این دو مؤلفه (عدم تحمل بالتکلیفی و
نگرانی) را کسب کردهاند .در یک پژوهش آزمایشگاهی غیربالینی ،الداسر ،گوزالین و
داگاس ( )1999تالش کردند بهصورت آزمایشی سطح عدم تحمل بالتکلیفی را دستکاری
کنند و اثر تغییرات در عدم تحمل بالتکلیفی را بر سطح نگرانی مورد بررسی قرار دهند.
نتایج این پژوهش از این ایده حمایت کرد که اوالً ،سطح عدم تحمل بالتکلیفی ،میتواند
قابلتغییر باشد و ثانیاً ،این تغییر در عدم تحمل بالتکلیفی ،میتواند منجر به تغییر نگرانی شود
1. Kraemer
2. Anderson
3. Fracalanza
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که به موجب آن شروط  3و  2برای یک عامل خطر سببی کرامر و همکارانش نیز برآورده
میشود .تنها مالک باقیمانده بر اساس پژوهش کرامر این است که اگر عدم تحمل
بالتکلیفی ،یک عامل در جهت ایجاد نگرانی باشد ،پس باید افراد مبتال به  ،GADقبل از
آنکه بتوانند در کاهش نگرانی خود موفق شوند ،باید در افزایش تحمل بالتکلیفی موفق
باشند .این فرضیه توسط دادههای درمانی  76نفر از مراجعانی که درمان شناختی رفتاری برای
 GADدریافت کرده بودند ،بررسی شد .تحلیل نتایج نشان داد که تغییرات در عدم تحمل
بالتکلیفی بر تغییرات در سطح نگرانی در مورد  75مراجع تقدم زمانی داشته است و میتوان
این گونه نتیجه گرفت که نوع تغییرات در عدم تحمل بالتکلیفی بر تغییرات نگرانی در طی
درمان  GADمقدم است .بررسی یافتههای به دست آمده با شرایط لحاظ شده توسط کرامر
و همکارانش نشان میدهند که عدم تحمل بالتکلیفی ،شرایط الزم برای احتساب بهعنوان
یک عامل علّی و زیربنایی نگرانی را دارا میباشد (شیهاتا ،مکاوی و موالن.)1971 ،7
نتایج این پژوهش در گام دوم نشان میدهد که بوسپیرون تا حدودی در کاهش عالئم
 GADمؤثر بوده ،اگرچه اندازه اثر تفاوت اثربخشی این گروه درمانی با درمان عدم تحمل
بالتکلیفی خیلی پایینتر بوده است که این یافته به نحوی با پژوهشهای اتو و همکاران
( ،)1999گوزلین و همکاران ( ،)1996کوین و استین ،)1977( 1گورمن ،)1991( 3دیویسون
6

( ،)1997دیمارتینس 2و همکاران ( ،)1999هیدالگو 5و همکاران ( ،)1991ماهه و بالوق
( ،)1999بالدوین و پولکینگون ،)1995( 1چسیک 8و همکاران ( )1996و سالزمن 9و همکاران
( )1997مبنی بر اثربخشی دارودرمانی بهویژه بوسپیرون در درمان  GADو برتری اثربخشی
درمانهای شناختی رفتاری نسبت به بوسپیرون برای این اختالل همسو بود .بورکووک و
ویزمن ( )7996نیز معتقدند که اوالً ،درمانهای روانی اجتماعی (بهویژه درمان شناختی
رفتاری) نسبت به درمانهای بیرهنمود ،79مثل دارونماها و یا بنزودیازپین مؤثرتر هستند .ثانیاً،

1. Shihata, McEvoy, Mullan
2. Koen, Stein
3. Gorman
4. DeMartinis
5. Hidalgo
6. Mahe, Balogh
7. Baldwin, Polkinghorn
8. Chessick
9. Salzman
10. nondirective treatment
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دستاوردهای درمانی حاصل از درمان شناختی رفتاری و یا رفتاردرمانی در دورههای پیگیری
از پایداری بیشتری برخوردار هستند .ثالثاً ،درمان شناختی رفتاری منجر به کاهش استفاده از
بنزودیازپین میشود .عالوه بر این ،درمان شناختی رفتاری منجر به تغییرات بالینی معنادار شده
و عالوه بر این ،برای بعضی از بیماران ،حتی پس از اتمام درمان ،همچنان پیشرفتهایی
حاصل میگردد .این یافته را میتوان این گونه تبیین کرد که بوسپیرون بهعنوان یکی از
داروهای خط اول درمان  GADدر بهترین شرایط (تحمل و پاسخ درمانی باال) بر کاهش
عالئم مرتبط با نگرانی مانند مشکالت خواب ،بیقراری ،خستگی مزمن ،عدم تمرکز و
تحریکپذیری نسبت به عوامل زیربنایی تولیدکننده نگرانی تأثیرگذارتر است .در پژوهش
حاضر نیز همین نتیجه تأیید شد و گروه تحت درمان با بوسپیرون در افزایش تحمل بالتکلیفی
موفقیت خاصی کسب نکردند و بیشتر در کاهش عالئم جسمانی این اختالل مؤثر بوده است.
همچنین نتایج پژوهش حاضر در گام سوم نشان داد که میان درمان عدم تحمل بالتکلیفی
و درمان ترکیبی از لحاظ کاهش متغیرهای بالینی و افزایش عملکرد کلی افراد مبتال به
 GADتفاوت معنیداری مشاهده نشد .اگرچه پژوهشهای فراتحلیل مانند پژوهش هال و
همکاران ( ،)1976بندلو 7و همکاران ( ،)1975بورکووک و روسیو ( )1997و دورهام و
همکاران ( )7999نشان دادهاند در بیشــتر مــوارد ،کــاربرد هــمزمــان درمــانهــای
دارویــی و روانشناختی نسبت به کاربرد هر یک بهتنهایی ،تـأثیر بیشـتری در
درمــــان  GADدارد ،اما برخی پژوهشهـا یافتـههـای متفاوتی را گزارش کردهاند؛ فوآ،
فرانکلین و موسر )1991( 1در فراتحلیلی نشان دادند درمان ترکیبی شناختی رفتاری و درمان
دارویی مؤثرتر از هر یک از این درمانهـا بـهتنهـایی نیسـت .همانطور که در باال اشاره شد،
عده ای عقیده دارند مصرف دارو باعث افزایش اثربخشی درمان شناختی رفتاری میگردد،
زیرا مراجعان را قادر میسازد با کنترل کردن مقداری از نگرانی و اضطراب ،کامالً در جریان
درمان قرار گرفته و مهارتهای جدید را در خود پرورش دهند .داگاس و رابیچاوود
( )1991نیز بر این عقیدهاند که استفاده از دارو میتوانند بر نتایج کوتاهمدت و بلندمدت
درمان شناختی رفتاری تأثیر منفی بگذارد زیرا )7( :برای برخی از مداخلههای درمانی
مزاحمت ایجاد میکند (مثالً ممکن است در طول مواجهه ،پاسخدهی به اضطراب کافی
1. Bandelow
2. Foa, Franklin, Moser
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نباشد) )1( ،ممکن است مراجعان منافع درمانی را بهجای نسبت دادن به درمان روانشناختی،
به داروها نسبت دهند و یا ( )3قطع مصرف دارو ممکن است سبب عود  GADشود .در
کارآزماییهای بالینی انجامشده توسط گروه پژوهشی داگاس و همکارانش (داگاس و
همکاران1979 ،؛ گوزلین و همکاران1996 ،؛ الداسر ،گوزلین و داگاس )1999 ،بر روی
مدل درمان عدم تحمل بالتکلیفی بهطور «غیرمستقیم» و «تلویحی» به این نتیجه رسیدند
احتماالً ،دارو تأثیری بر نتایج درمان عدم تحمل بالتکلیفی نداشته باشد .از آنجایی که در
هیچ یک از این کارآزماییها بهطور مستقیم به تأثیر دارو درمانی بر درمان عدم تحمل
بالتکلیفی پرداخته نشده است ،این گروه ،در پژوهشهای پیشین خود پیشنهاد کرده بودند
در پژوهشهای آتی برای بررسی این تأثیر همزمان ،باید درمان شناختی رفتاری را بهتنهایی
با درمان شناختی رفتاری همراه با مصرف دارو ،زمانی که هر دو همزمان آغاز شدهاند ،مقایسه
کنند .نتایج این پژوهش میتواند فرضیه پیشین این گروه مبنی بر عدم تأثیرگذاری دارو
درمانی بر درمان عدم تحمل بالتکلیفی در  GADرا تأیید کند و یافته تلویحی آن میتواند
این باشد که به نظر مـیرسـد بــهکـارگیری درمـان عدم تحمل بالتکلیفی بهتنهایی ،هم
اقتصادیتر اسـت و هـم اعتمادبـهنفـس بیمـار را وابسته به دارو نمیکند ،زیرا بیماران
مصرفکننده دارو ،نگران هستند که اثرات درمانی مربوط بـه دارو باشـد و بـا قطـع دارو
نشانههای بیماری برگشت کند.
به طور کلی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درمان مبتنی بر عدم تحمل
بالتکلیفی به دلیل مورد هدف قرار دادن سازههای زیربنایی نگرانی توانسته است که ابزار
توانمندی در اختیار بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر قرار دهد تا با افزایش تحمل
بالتکلیفی بتوانند از پس اکثر موقعیتهای اضطرابی و مبهم که برانگیزاننده چرخه نگرانی
است ،بربیایند و برخالف سایر پروتکلهای شناختی رفتاری که سعی در بهچالش کشیدن
محتوای نگرانی دارند ،به فرآیند کنترلکننده نگرانی میپردازد و با بهکارگیری سایر
مؤلفههای درمانی (اصالح باورهای مثبت درباره نگرانی ،تصحیح جهتگیری منفی نسبت به
مشکل و کاهش اجتناب شناختی) ،افراد مبتال به این اختالل را در برابر تأییدطلبیها،
جستجوی اطالعات ،قطعیتطلبی و اهمالکاری واکسینه میکنند .همچنین نتایج این پژوهش
نشان داد که افزودن دارو به این پروتکل درمانی ،به بهبودی عالئم این بیماران نمیانجامد و
شفافیت بیشتری به مناقشههای مربوط به بحث افزودن دارو به پروتکلهای روانشناختی
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میدهد .به عبارت دیگر نتایج این پژوهش از این یافته حمایت میکند که افزودن داروهای
ضداضطرابی به دستورالعملهای رواندرمانی نهتنها به اثربخشی بیشتر منجر نمیشود ،بلکه
همکاری بیماران اضطرابی را به دلیل تجربه عوارض دارویی کاهش میدهد و هزینههای این
بیماران را افزایش خواهد داد .بنابراین اگر بخواهیم یک جمعبندی کلی درباره نتایج این
پژوهش داشته باشیم ،میتوان این گونه بیان کرد که درمان مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی،
بدون توسل به دارو درمانی ،میتواند بر پیچیدگیهای آسیبشناسی اختالل اضطراب
فراگیر ،با توجه به پرداختن به مکانیسم زیربنایی این اختالل فائق شود و زمینه را برای کاهش
عملکرد کلی این بیماران فراهم کند.
محدودیت مهم این پژوهش ،مربوط به پیامدهای بعدی مداخلههای درمانی و چگونگی
تداوم وضعیت روانی شرکتکنندگان پس از دورههای درمانی و در دورههای پیگیری است.
حجم پایین نمونه ،عدم نمونهگیری تصادفی ،نپرداختن به اختاللهای همبود ،عدم همتاسازی
متغیرهای جنسیتی ،انتخاب آن از جمعیت موردنظر محدود (متمرکز بر چند مرکز درمانی)
و نداشتن گروه درماننما (پالسیبو) از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر است که
تعمیمپذیری نتایج پژوهش را با مشکالتی مواجه میکنند ،بنابراین بهتر است نتایج با احتیاط
تعمیم پیدا کند .برای باال بردن اعتبار بیرونی یافتهها و تعمیم بیشتر نتایج پیشنهاد میشود که
پژوهش شبیه این ،ولی در چارچوب طرحهای کارآزمایی بالینیِ کنترلشده در مراکز درمانی
مختلف ،با حجم بیشتر ،استفاده از گروههای درماننما (پالسیبو) ،در نظر گرفتن اختاللهای
همبود هم در محور یک و هم در محور دو ،استفاده از سایر داروهای ضداضطرابی و در
نظر گرفتن دورههای پیگیری مورد بررسی قرار گیرد.
سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه بیماران شرکتکننده در پژوهش ،از تمامی کادر درمانی درمانگاه انستیتو
روانپزشکی تهران ،مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف ،مرکز مشاوره زندگی ،درمانگاه
روانپزشکی بیمارستان طالقانی ،مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،مرکز خدمات مشاوره و
روانشناسی صنعت نفت و کلینیک سالمت خانواده به دلیل ارجاع بیماران و همچنین از آقای
دکتر آرام حمیدی (روانپزشک) به دلیل همکاری در تجویز ،نظارت و پایش دارویی بیماران،
از آقایان مهدی نصرتی و علیرضا ضرغامی و خانم مریم عسگری و مهشید فتحی به خاطر
کمک در جمعآوری دادههای پژوهش ،تشکر و سپاسگزاری میکنم.
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