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روش کار :تعداد 91نفر از زنان خانهدار مدارس استان البرزکه به روش نمونهگیری در دسـتـرس

دريافت 093/89801 :
پذيرش 093/8681/ :

انتخاب شدند ،پس از ارزيابی بالینی اولیه و احراز شرايط پژوهش ،با نشـانـههـای افسـردگـی و
اضطراب همبود ،در دو گروه درمان فراتشخیصی ( 05نفر) و کنترل ( 05نفر) گماشـتـه شـدنـد.
گروه آزمايشی 01 ،جلسه درمان هفتگی فراتشخیصی را دريافت کرد و با استفاده از مـقـیـاس
اضطراب بک ) )BAIو افسردگی بک ) ،)BDI-IIدر دو مرحله پیـش آزمـون و پـس آزمـون
پیگیری  9ماهه شدند .جهت تحلیل دادهها از تحلیل کوواريانس يک متـغـیـری()ANCOVA
استفاده شد.

کلید واژگان
پروتکل يکپارچه ،درمان
فراتشخیصی ،اضطراب ،افسردگی.

یافتهها :مقايسه میانگین های دو گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون نشان داد کـه اجـرای

پروتکل يکپارچه بر نشانههای اضطراب و نشانههای افسردگی در گروه آزمايش موثر واقـع شـده
نویسنده مسئول
 Email:است.
 somayemili@yahoo.comنتیجهگیری :نتايج نهايی نشان داد که اجرای پروتکل يکپارچه ،نشانههای افسردگی و اضطـراب
را به صورت معناداری به ترتیب در سط  P 1810و  P 1815در مادران خانهدار شرکت کننـده
در اين پژوهش کاهش داده است.
مقدمه
اختالالت اضطرابـی يکـی از شـايعترين اختالالت روانــی در
جهان( ) 0و نوعــی واکنــش رفتــاری پیچیــده در انســان و
حیــوان میباشــند کــه يــک هشــتم از جمعیــت جهـــان
را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد( .)1اين دسته از اخـتـالالت
ا لب به طور ناگهانی موجب ايجاد آسیب شده و در کودکـی و
نوجوانی شروع میشوند(  .)9بر اساس مطالعات شی و همکـاران
شیوع اختالالت اضطرابی  1785درصد است(  .)1در حالـی کـه
بــر اســاس گــزارش کسلر و همکاران میـــزان شـــــیـوع
اختالالت اضطرابــی حــدود  1/8/درصــد بــرآورد شـــــده
اســت کــه میانگیــن ســنی افــراد مبتــال بــــه ايــــن
اختالالت  00سال میباشد(  .)5همچنین اين پـژوهـش نشـان
میدهد که نسبت ابتالی زنان  086برابر مردان است .شکلهـای
شديد اختالالت اضطرابی میتوانند کیفیـت زندگـی سـالـم را
تضعیف کرده و منجر به تحمیل هزينههـای اقتصـادی فــراوان
بـه جامعـه شوند( .)0اضطراب يک احساس مبـهـم ،نـگـرانـی،
ناراحتی يا دلهره است و سطوح پايین آن می تـوانـد مـوجـب
تسلط فرد بر محیط شود و آگاهی او را از تهديد بالقوه افـزايـش
دهد(.)6
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افسردگی از جمله شايعترين اختالالت روانی است که به عنـوان
مشکل بهداشتی و جهانی در تمام فرهنگها خود نمايی میکنـد.
اين بیماری متعلق به قشر خاصی نیست اما برخی افراد جامعـه
به دلیل موقعیت خاص نسبت به اين اختالل آسـیـبپـذيـرتـر
هستند .برای نمونه احتمال افسردگی در زنان  1تـا  9بـرابـر
مردان گزارش شده است .همچنین میزان شیوع افسردگـی در
ايران  15درصد گزارش شده و نسبت ابتال زنان به مردان نـیـز
 0835برابر گزارش شده است( .)7با توجه به اينکه زنان نیمی از
جمعیت جهان را تشکیل داده و از مهمترين ارکان شـادابـی و
سالمت هر خانواده به شمار میروند و با توجه به باالتـر بـودن
میزان احتمال افسردگی در زنان ،پیامـد ابـتـالی ايشـان بـه
افسردگی میتواند به شدت کانون گرم خانواده را بـه خـطـر
بیاندازد .از سوی ديگر سهم اصلی تربیت کودکان در هر جامعـه
معموال بر دوش مادران است و از اين رو وجود هر گونه آسـیـب
روانی در مادران ،باعث ايجاد خطر برای فرزندانشان نیز خواهـد
شد و همین امر دلیل مهمی برای پرداختن به مشکالت ايشـان
است(  .)/عطادخت و همکاران در پژوهش خود به وجود رابطـه
معنادار بین افسردگی و اضطراب مادران با اخـتـالالت روانـی-
شناختی افسردگی و اضطراب و استرس فرزندان اشاره میکنند.
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  8شماره بیست و چهارم 8سال هفتم 8پايیز3/

اضطراب و افسردگی مادران با مشکالت هیجـانـی و رفـتـاری
فرزندان افزايش میيابد(.)3
برخی از پروهشگران بر اين باورند که اضطراب و افسردگـی دو
ساختار متفاوت و جدا از هم میباشند .اما به باور گروه ديـگـر،
اين دو بخشی از يک سازه کلی يعنی هیجانپـذيـری مـنـفـی
میباشند( .)01باور اخیر ناشی از تحقیقات و يافتههايی است که
نشان میدهد نمرات مقیاسهای مختلف سنجش اضـطـراب و
افسردگی در میان آزمودنیهای بالینی و ـیـربـالـیـنـی دارای
همبستگی باال با يکديگر میباشند(  .)00پژوهشهـای جـديـد
نشان میدهد که برخی از اختالالت هیجانـی دارای ريشـهای
مشترک بوده و در بسیار موارد همراه با اختاللی ديـگـر بـروز
مینمايند .شايد به جرات بتوان گفت که از میان اخـتـاللهـای
شايع ،اضطراب و افسردگی بیشترين میزان همبودی را دارند.
درمانهای روانشناختی کنونی اگرچه همراه با وجود موفقیـت-
های نسبی در مورد اختاللهای هیجانی بودهاند اما هـمـراه بـا
محدوديتهايی از قبیل ناکامی اين درمانها در بهبودی بـخـش
قابلمالحظهای از بیماران ،وجود راهنماها و پروتکلهای درمانی
متعدد برای هر يک از اختاللها ،دورههای کـارورزی طـوالنـی
مدت برای هريک از اختاللها و ايجاد سردرگمی در انـتـخـاب
دستورالعمل مناسب بیمار نیز میباشنـد .پـژوهـشهـا نشـان
میدهد عالوه بر مزمن بودن اين اختاللها و بازگشت مکرر آنها،
درصد بهبودی بدون درمان نیز برای اين اختاللها پايین اسـت،
به طوری که بین  71تا  //درصد در طی  3سـال پـیـگـیـری
همچنان عالئم اختالل را داشتهاند(.)5
به طور کلی همبودی 0اختاللهای اضطراب و افسـردگـی در
بیشتر پژوهشها گزارش شده است .در اين راستا و برای درمان
اين اختاللها ،پروتکل های درمانی شـنـاخـتـی  -رفـتـاری
اختصاصی متنوعی نیز توسعه يافتهاند که در هر مورد و بسته به
نیاز مراجع از آنها استفاده میشود .با اين همه و پس از مشخص
شدن اشتراکات و خاستگاههای يکسان اين اختالالت بود که بـه
اهمیت موضوع همبودی توجه ويژهای شد .از اين رو در نگـرش
نوين تالش شد تا راهکارهايی توسعه يابند که مسئله همبـودی
هم در سط نظری و هم در سط عملی مد نظر قرار گیرد .اين
رويکرد جديد ،رويکرد ”فراتشخیصی “1نامیده میشود .در نگرش
فراتشخیصی تالش میشود با توجه به ماهیت نظری همبودی و
لحاظ کردن ابعاد مشترک اختاللهای هیجانی به ويژه اختالل-
های اضطرابی و افسردگی ،يک پروتکل درمانی واحـد تـدويـن
شود .تالشهای انجام شده در اين زمینه به طراحی پروتکلهای
فراتشخیصی متعددی منجر شده است که تفاوت آنها در انتخاب
تکنیکهای تأيید شده و رايج موجود در درمانهای اختصاصـی
شناختی  -رفتاری است .اگرچه پروتکلهای فراتشخیصی اولیـه،
اثربخشی متوسطی را از خود نشان مـیدادنـد امـا بـه مـرور
پژوهشگران تالش کردند که با انطباق پروتکلها بر پـايـههـای
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  8شماره بیست و چهارم 8سال هفتم 8پايیز3/

نظری و آسیبشناسی ،اثربخشی اين پروتکلها را ارتقاء دهـنـد
که نقطه عطف اين تالشها ،پروتکل فراتشخـیـصـی بـارلـو و
9
همکاران میباشد که در سال  1100با نام پروتکل يکـپـارچـه
درمانی مجزا میکند شامل موارد زير است:
 -8همپوشی قابلتوجهی از نظر تشخیصی بین اختالل اضطراب
و افسردگی وجود دارد .برای مثال ،نتايج يک پـژوهـش بـزر
روی  0017بیمار اضطرابی مراجعهکننده به چندين کلیـنـیـک
تخصصی روانشناختی شهر بوستون آمريکا نشان داد کـه 55
درصد مراجعهکنندگان در زمان ارزيابی و  76درصد مراجعـیـن
در طول عمر حداقل به يک اختالل اضطرابی يا افسردگی مبتـال
بودند(.)01
 –2درمانهای روانشناختی برای يک اختالل اضطرابی خـاص،
بهبودی مشابهی را در اختاللهای اضطرابی و خلـقـی فـرعـی
(اختالل های همبود) که موردنظر درمان اصلی نیز نبودند ايجاد
میکند(  .)09يکی از داليل قانعکننده برای اين بهبودی هـمـه
جانبه اين است که درمانهای ارائه شده همچون رويکرد درمانی
فراتشخیصی” ،هسته“اختاللهای هیجانی را مورد هـدف قـرار
داده و به همین دلیل بسیار اثربخش مینمايد.

 -9پژوهشهای اخیر در حوزه علم عصبشناختی هیجان ،بـر
اهمیت شناخت سندرم جامع تأکید دارد .يافتههای تحقـیـقـات
جديد نشان میدهد که بیش برانگیختگی ساختار لـیـمـبـیـک،
همراه با نقص يا بازداری محدود ساختار قشری مخ ،شاخصـهی
افراد مبتال به اختالل های خلقی و اضطرابی بوده و عامل تمايـز
آنها از گروه کنترل افراد سالم است .نظريه آسیبپذيری سهگانه
آسیبپذيری هیجانی وجود دارد(.)01
هدف پژوهش حاضر نیز تعیین اثربخشی اين روش درمانـی در
مورد اختالالت اضطرابی و افسردگی میباشد .با توجه بـه ايـن
مهم که سالمت روان مادران ،تاثیر شگرفی بر سالمت خانواده و
به ويژه کودکان داشته و با توجه به اينکه نزديک به  /1درصـد
زنان جامعه ما خانهدار میباشند ،در اين تحقـیـق بـه دنـبـال
پاسخگويی به اين سوال اصلی هستیم که آيا استفاده از پروتکل
يکپارچه فراتشخیصی بر درمان نشانههای اضطراب و افسردگـی
مادران خانه دار موثر است يا خیر؟
الزم به توضی است که پیشتر ،تحقیقات مختلفی در زمـیـنـه
استفاده از پروتکل يکپارچه بر درمان اخـتـالالت اضـطـراب و
افسردگی که در اين خصوص به تعدادی از جديدترين تحقیقات
داخلی و خارجی اشاره می شود .برای نمونه بـخـشـی پـور و
همکاران ( )05در مقاله خود به بررسـی اثـربـخـشـی درمـان
1- Comorbidity
2- Transdiagnostic
3- Unified Protocol
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فراتشخیصی يکپارچه در کاهش عاليم اختالل افسردگی اساسی
پرداختند .ارزيابی ايشان نشان داد که تغییرات و بهبودی قـابـل
توجه و معناداری از نظر بالینی و آماری در آماج های درمـانـی
(شدت عاليم اختالل افسردگی اساسی و سط آسیب عملـکـرد
عمومی) ايجاد میشود و تاثیرات درمانی در دورهی پیگیری نیز
تداوم دارد .همچنین عطارد و
همکاران( )06در تحقیق خود با عنوان ”اثر درمان فراتشخیصـی
يکپارچه بر اختالالت اضطرابی و افسردگی همايند :طـرح تـک
موردی“ نشان دادند که درمان فراتشخیصی يکپارچه بـه طـور
معناداری موجب کاهش شدت عالئم اضطراب و افسـردگـی در
مرحله پس از درمان و پیگیری میگردد .نتايج ايشان نشان داد
که درصد بهبودی برای بیمار اول ،دوم و سوم در عالئم اضطراب
به ترتیب  50 ، 60و  51و در عالئم افسردگی به تـرتـیـب
 50 ، 17و  61میباشد .بدين ترتیب مشخص گرديد با آماج
قرار دادن عوامل مشترک هیجانی به جای نشانههای اختصاصی
اختالل از طريق پروتکل يکپارچه ،میتوان به نحو موثری فرايند
درمان را پیگیری نمود به گونهای که تغییرات مـعـنـاداری در
عالئم  9بیمار ايجاد شده و دستاوردهای درمـانـی در دورهی
پیگیری نیز حف میشود .زمستانی و ايـمـانـی( )07نـیـز در
پژوهش خود به اثربخشی درمان فراتشخیصی بـر نشـانـههـای
افسردگی ،اضطراب و تنظیم هیجان پرداختند .يافتههـای ايـن
پژوهش نشان داد که درمان فراتشخیصی در کاهش نشانههـای
افسردگی ،اضطراب و نیز تعديل راهبردهای تنظیـم هـیـجـان
اثربخش است .دستاوردهای درمانی ،در پیگیری  1ماهـه نـیـز
حف میشود .همچنین اکبری و روشن چلسی(  )0/نـیـز در
تحقیق خود با عنوان ”همبودی اختـالل هـای اضـطـرابـی و
افسردگی :هور درمان فراتشخیصی شناختی رفتاری“ به ايـن
مهم پرداختند .ايشان در مقاله مروری خود بیان میکننـد کـه
نتايج اکثر درمانهای فراتشخیصی دارای تأثیرگذاری متـوسـط
میباشد .ايشان بیان میدارند که اساسیترين دلیـل تـوجـیـه
کننده اثربخشی متوسط ،نپرداختن به فرايندهای شـنـاخـتـی-
رفتاری مشترک در اختاللهای هیجانی میباشد .اين امر باعـث
حرکت به سوی طراحی پروتکلهايی است که بنیادهای ديگری
را محور خود قرار دهند که در اين زمینه ايشان به پروتکل بارلو
اشاره میدارند .ايشان بیان میدارند که بارلو و همکاران با تاکید
بر نقش تنظیم هیجانی به عنوان فرايند شناختی -رفـتـاری
اصلی در اختاللهای هیجانی ،گامی اساسـی را در طـراحـی
پروتکلهای فراتشخیصی برداشتند.
در تحقیقات خـارجی نیز میتوان به پژوهش بلیـس و همکاران
(  )03که در سال  ،1101به بررسی اولیه اثربخشی استفـاده از
پروتکل يکپارچه به صورت گروهی پرداختند ،اشاره نـمـود .در
اين پژوهش که روی  00مراجع دارای اختالالت افسـردگـی و
اضطراب همايند انجام شده است ،مشخص شد که نـه تـنـهـا
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استفاده از پروتکل يکپارچه نسـبـت بـه روشهـای درمـانـی
اختصاصی عملکرد بهتری دارند ،بلکه چنانچه جلسات درمـانـی
استفاده از پروتکل به صورت گروهی برگزار شود ،اثـربـخـشـی
بیشتری نیز در درمان مشاهده میشود .وارکوويتزکی ،شريـل و
رجر(  )11نیز در پژوهش خود به بررسی اثربخشی استـفـاده از
پروتکل يکپارچه در درمان اختالل استرسی پـس از آسـیـب
روانی )PTSD ( 0در کهنه سربازان پرداختند .ايـن مـطـالـعـه
آزمايشی ،اثربخشی استفاده از پروتکل يکپارچه بـرای درمـان
فراتشخیصی اختالالت عاطفی در طی يک برنامه  06هفتهای را
در 51کهنهسرباز مورد بررسی قرار داد .نتايج پـژوهـش ايشـان
نشان داد که استفاده از پروتکل يکپارچه باعث کـاهـش قـابـل
توجه مشکالت تنظیم عاطفی ،شدت عالئم اختالل اسـتـرسـی
پس از آسیب و شدت افسردگی در کهنهسربازان میشود .عالوه
بر اين ،نتايج پژوهش ايشان نشان داد که کـاهـش مشـکـالت
تنظیم عاطفی در طی درمان همراه با کاهش عـالئـم اخـتـالل
استرسی پس از آسیب و افسردگی پس از درمان میباشد .ايـن
مطالعه آزمايشی ،شواهد اولیهای را برای اثربخشی استـفـاده از
پروتکل يکپارچه در میان کهنهسربازان مـبـتـال بـه اخـتـالل
استرسی پس از آسیب روانی ( )PTSDو اختالالت مشـتـرک
فراهم مینمايد .استیل و همکاران( )10نیز در سال  110/بـه
بررسی اين موضوع پرداختند که آيا پروتکل يکپارچه به انـدازه
تک پروتکلها که اختالالت خاصی را هدف قـرار مـیدهـنـد،
اثربخش 1هستند يا نه؟ در حقیقت اين پژوهش با هدف بررسـی
اثربخشی پروتکل يکپارچه که در درمان طـیـف وسـیـعـی از
اختالالت عاطفی (همچون اضطراب ،افسردگی و یره) به کـار
میرود درمقايسه با درمان همان اختاللهـا بـا اسـتـفـاده از
تکپروتکل اختصاصی آنها میپردازد .نتیجه پـژوهـش ايشـان
نشان داد که هر دو نوع پروتکل (پروتکل يکپارچه و پروتکلهای
اختصاصی) در کاهش عالئم و نشانگانهای اختالالت روانی موثر
میباشند .با اين تفاوت که پروتکل يکپارچه به نـحـو مـوثـر و
مقرون به صرفهتری (از لحاظ هزينه و طول مدت درمان) باعـث
درمان اختالالت هیجانی میشود.
ساور-زاواال و همکاران(  )11در پژوهش اخیر خود به پیامدهـای
استفاده از پروتکل يکپارچه در درمان افراد مبتال بـه اخـتـالل
شخصیت مرزی پرداختند .پژوهشهای پیشین نشان میداد که
اختالل شخصیت مرزی )BPD (9همواره همراه با میزان بـاالی
اختالالت افسردگی و اضطراب است ،بـه گـونـهای کـه ايـن
همايندی ممکن است از آسیبپذيریهای شکننـده مشـتـرک
مابین اختالالت شخصیت مرزی ،افسردگی و اضطراب نتـیـجـه
شود .از اين رو پیشتر اختالل شخصیت مرزی به عـنـوان يـک
1- Post Traumatic Stress Disorder
2- Efficacy of the Unified Protocol
3- Borderline Personality Disorder
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اختالل هیجانی مفهومسازی و در نظر گرفته مـیشـد .امـا در
پژوهش ساور-زاواال و همکاران(  ،)11اختالل شخصیت مرزی به
عنوان يک اختالل عاطفی در نظر گرفته شده و از پـروتـکـل
يکپارچه نیز در درمان آن استفاده شده است .با اين پیشفر ،
ايشان در پژوهش خود پیامدهای استفاده از پروتکل يکپارچه در
درمان يک فرد مبتال به اختالل شخصیت مرزی را بـه عـنـوان
مطالعه موردی شرح دادند .االرد و همکاران( )19نیز در پژوهش
خود به بررسی استفاده از رويکرد فراتشخیـصـی و پـروتـکـل
يکپارچه به عنوان درمان مکمل در اختاللهای همايند اضطراب
و دوقطبی 0پرداختند .ايشان در پژوهش خود  13بیمار مبتال به
اختالل دوقطبی را که حداقل همراه با يک اختالل اضـطـرابـی
بوده و درمان دارويی را نیز دريافت میکند ،در  0/جلسه تحـت
درمان پروتکل يکپارچه (همزمان با درمان دارويی) قرار دادنـد.
نتیجه پژوهش ايشان نشان داد که استفاده از پروتکل يکپارچـه
به عنوان يک درمان مکمل و به صورت هـمزمـان در درمـان
دارويی ،به نحو بسیار موثرتری منجر به بهبـود شـاخـصهـای
اضطراب و افسردگی در بیماران در مقايسه با درمـان دارويـی
صرف میشود .يافتههای ايشان نشان داد که میتوان از پروتکـل
يکپارچه به عنوان يک روش درمان منـاسـب بـرای اخـتـالل
دوقطبی همراه با اضطراب استفاده نمود.
الزم به يادآوری است که پژوهشهای متفرقهای نیز در خصوص
روشهای درمان اختصاصی برای درمان اختالالت اضطرابی و يا
افسردگی نیز ارائه شدهاند که در هر يک از اين پژوهـشهـا بـه
صورت مشخص با تنظیم يکی از نشانههای خلقی و اضطرابی به
درمان اضطراب و افسردگی میپردازند .برای نمونه يـوسـفـی و
همکاران(  )11برای اثربخشی روی افسـردگـی اضـطـراب و
پرخاشگری از مداخالت معنادرمانی و گشتالتدرمانی استـفـاده
نمودند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد کـه فـنـون مـعـنـا
درمانگری و گشتالت درمانگری هر دو نشانههای پرخاشگـری و
اضطراب را کاهش میدهد ،اما معـنـادرمـانـگـری در درمـان
افسردگی موثر تر از گشتالتدرمانی است .همچنین در پژوهشی
ديگر که به پژوه ،جهانگیری و زهـراکـار( )15روی کـاهـش
افسردگی در بیماران آسیب نخاعی انجام دادند توانسـتـنـد بـا
آموزش مهارتهای شو طبعی مک گی ،افسردگی  11مراجعه-
کننده (در دو گروه  01نفره آزمايش و کنترل) با آسیب نخاعـی
که نمرههای باالتر از میانگین در پرسشنامه افسردگی بک را بـه
دست آورده بودند ،کاهش دهند.
همچنین آموزش نظمجويی هیجان بر کیفیت زندگی زنان واجد
اضطراب که کريمیفر(  )16در پژوهش خود منظور کرده اسـت،
نشان میدهد که نمرههای کیفیت زندگی گروه آزمايش پس از
دريافت برنامه آموزشی در مقايسه با گروه گواه تغییر مـعـنـادار
يافته است .يحیايی و همکاران( )17نیز در پژوهش خود بر تأثیر
برنامه گروهی بازاموزی اسنادی بر افسردگی دانشآموزان دارای
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ناتوانی يادگیری ،نشان میدهد که اجرای برنامه اسـنـادی بـه
کاهش معنادار نمرههای نشانههای افسردگی در دانـشآمـوزان
واجد ناتوانیهای يادگیری موثر است .در پژوهش ديگـری کـه
رجبی( )1/بر همسانی درونی و اعتبار مادههـای فـرم کـوتـاه
پرسشنامه افسردگی بک انجام داد ،نشان داد کـه بـر اسـاس
تحلیل مولفههای اصلی ،دو عامل مهم در اين خصـوص وجـود
بر اساس نتايج اين پژوهش فرم کوتاه افسردگـی بـک ،واجـد
شرايط الزم برای کاربرد در پژوهـشهـای روانشـنـاخـتـی و
ربالگری افسردگی در جامعه و هنجار ايران است.
روش کار
روش پژوهش حاضر؛ نیمهآزمايشی با طرح پیشآزمون – پـس-
آزمون با دو گروه آزمايش و کنترل میباشـد .جـامـعـه آمـاری
پژوهش را تمام مادران خانهدار دانشآموزان مقطع متوسطه اول
مدارس دخترانه استان البرز ،در سال  0937تشکیل دادهانـد و
 91نفر از مادران خانهدار دانشآموزان مقطع مـتـوسـطـه اول
مدرسه زينبیه شهرستان اشتهـارد بـه روش نـمـونـهگـیـری
دردسترس انتخاب شدند که روش نمونهگیری دردسـتـرس بـا
طرح پیشآزمون  -پسآزمون با دو گروه آزمايش و کنترل بوده
است .مشارکتکنندگان به صورت داوطلبانه حاضر به شرکت در
پژوهش فوق شدند و از شرکتکنندهها خواسته شد تا رضايـت-
نامه شرکت در پژوهش را مطالعه و پر کنند 91.نفر از مشارکت-
کنندگان که در هر دو آزمون افسردگی و اضـطـراب نـمـرات
متوسط به باال به ترتیب  1/-11و  15-06را دريافت کردهاند به
طور تصادفی به دو گروه  05نفره آزمايش و کنترل تقسیم شدند
که برای گروه آزمايش  01جلسه مـداخـلـه صـورت گـرفـت.
مالکهای ورود به اين پژوهش مادرانی بودند که حداقـل يـک
فرزند داشته و هر دو نشانه اضطراب و افسردگی همزمان را دارا
بودند.
در بخش میدانی پژوهش و به منظور سنجش میزان اضطراب و
افسردگی مادران خانهدار بترتیب از پرسشنامههـای اضـطـراب
بک 1و پرسشنامه افسردگی بک ،ويرايـشدوم9اسـتـفـاده شـد.
همچنین برای محتوی آموزشی جلسات درمان نیز از ”پروتـکـل
يکپارچه “1برای درمان فراتشخیصی اختالالت هیجانی :راهنمای
درمانگر (ويرايش دوم) 5استفاده شد .اين پروتکل ،بـرای افـراد
مبتال به اختاللهای هیجانی ،به خصـوص افـراد مـبـتـال بـه
اختاللهای خلقی و اضطرابی طراحـی شـده و يـک درمـان
1– Bipolar disorder
2- Beck Anxiety Inventory-BAI, 1988
3- Beck Depression Inventory-II.1996
4- Unified Protocol
5- Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of
)Emotional Disorders: Therapist Guide (2nd Edition
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شناختی -رفتاری فراتشخیصی با تمرکز بر هیجان میباشد .اين
پروتکل با اين که ريشه در سنت شناختی -رفتاری دارد ولی بـا
تاکید ويژهاش روی نحوهی تجربه و پاسخدهی به هیجان هـای
افراد مبتال به اختاللهای هیجانی ،بسیار راهـگـشـا و مـوثـر
میباشد.)13( .
اين پروتکل شامل پنج بخش درمانی بـنـیـاديـن اسـت کـه
جنبههای اساسی پردازش و تنظیم تجربههای هیجانی را هـدف
قرار میدهد .اين پنج زمینه عبارتند از -8 :آگاهی هـیـجـانـی
متمرکز بر حال -2 ،انعطافپذيری شناختی -9 ،اجـتـنـاب از

هیجان و رفتارهای هیجان – خاست -4 ،آگاهی و مـدارا بـر
احساسهای بدنی و  -5مواجهه با عاليم بدنی و هیجان هـای
مبتنی بر موقعیت .در زيرخالصه محتويات جلسـات پـروتـکـل
يکپارچه بارلو بیان شده است(.)91
جلسه اول -افزايش انگیزه برای شرکت در درمان :بـیـمـاران
فرصتی پیدا میکنند تا مزايا و معايب تغییر را در مقـايسـه بـا
ماندن به شکل قبل بسنجند
جلسه دوم -آموزش روانشناختی و رديابی تجارب هیجـانـی:
آموزش روانی درباره ماهیت هیجانها ،مولفههای اصلی تجـربـه
هیجانی و مفهوم پاسخهای آموخته شده
جلسه سوم -آموزش آگاهی از هیجان :در اين جلسه بیمـاران
نحوه واکنش و پاسخ خود را به هیجانها بیشتر میشناسنـد و
آگاهی یرقضاوتی و متمرکز بر حال از تجارب هیجانی خود را
تمرين میکنند.
جلسه چهارم -ارزيابی و تغییر ارزيابی شناختی :بیماران
اصالح تفکر ناسازگارانه را تمرين کنند و انعطافپذی ری خود را
در ارزيابی موقعیتهای مختلف افزايش دهند.
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است که  01جلسه و تقريبا بین  51تا  61دقیـقـه بـه طـول
میانجامد .جلسات به صورت هفتگی اجرا میشوند و در جلسـه
های پايانی درمان جلسات با فاصله  1هفته برگزار میشوند تا به
بیمار اين امکان را بدهد که زمان بیشتری بـرای ـلـبـه بـر
مشکالت باقیمانده خود داشته باشند .مدل نهايی ارائـه شـده
توسط بارلو و همکاران(  )91ساختاری متفاوت از رفتاردرمـانـی
شناختی کالسیک دارد .آخرين نسخه از اين شیوه درمانـی بـر
اساس مراحل درمانی به جای جلسات درمانی ارائه شده اسـت.
همانند ا لب پروتکل های درمان شناختی-رفتاری ،جـلـسـات
درمان با مرور تکالیف ارائه شده در جلسات قبلی آ از میشوند.
پس از مرور تکالیف مفاهیم کلیدی و قابل اجرا در جلسه ارائـه
میشود تا بیمار نسبت به مهارتهای درمانی شناخت داشـتـه
باشد .آموزش مستقیم و مهارت افزايی تعاملی قسمـت اصـلـی
جلسه درمان را تشکیل میدهد .در پايان هر جلسه درمانی بـه
بیمار کمک میشود تا مطالب آموخته شده خود را تحکیم کند.
از بیمار خواسته میشود تا مطالعات جـلـسـات و تـکـالـیـف
درخواستی خود را خالصه کند و هر نوع بازخورد منفی نسـبـت
به جلسات س ال میشود .در پايان ،در مورد تکالیفی که مـلـزم
است تا جلسه بعدی تکمیل شود بحث میشـود .هـر يـک از
مراحل درمان میتواند بین  0تا چند جلسه را به خود اختصاص
دهد و بر اساس نوع اختالل مراحل خاصی مورد تأکید بیشتری
قرار بگیرند.
آمار توصیفی نظیر میانگین ،انحراف معیار و نـیـز
جداول توزيع فراوانی و آزمون تحلیل کواريانس استفاده شد از
طريق نرمافزار  SPSSنسخه  11بهره گرفته شد.
یافتهها
جدول  0ويژگیهای جمعیتشناختی دو گروه آزمايش و کنترل
را نشان میدهد.

جلسه پنجم -اجتناب از هیجانها و رفتارهـای هـیـجـان –
خاست :شناسايی الگوهای اجتناب از هیجان و رفتارهای هیجان
– خاست ناسازگارانه و تغییر الگوهای فعلی پاسخدهی هیجانی

جدول -8ویژگیهای جمعیت شناختی دو گروه آزمایش و

جلسه ششم-آگاهی از احساسهای بدنی و مـدارا بـا آنـهـا:

کنترل

شناسايی نحوه اثرگذاری احساسهای بدنی در افکار و رفتار ها و
تاثیر متقابل آنها در احساسهای بدنی

متغیرهای جمعیت شناختی

گروه آزمایش

گروه کنترل

جلسه هفتم تا یازدهم -مواجهه با راهانـدازهـای درونـی و

میانگین

97816

97831

بیرونی هیجانها :به بیماران کمک میشود تا تحمـل خـود را
نسبت به هیجانها افزايش دهند و شرايط يادگیری بـافـتـاری
جديد فراهم میشود .همچنین درمانگر به بیمارکمک میکند تا
سلسه مراتب اجتناب از هیجانها طرحريزی کند.

کمتر از دو فرزند

09

01

بیشتر از دو فرزند

1

9

جلسه دوازدهم-پیشگیری از عود :شناسايی راههـای تـداوم

میزان تحصیالت

دستاوردهای درمان و پیشبینی مشکالت احتمـالـی .تشـويـق
بیمار به استفاده کردن از تکنیکهای درمانی برای دستیابی بـه
هدفهای کوتاه و درازمدت درمان به نحوی طـرحريـزی شـده

تعداد فرزند

ديپلم و پايینتر

00

3

باالتر از ديپلم

1

6
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0

میدهد .همچنین برای آزمون برابری واريانس خطای متغیرهای
1
پس آزمون در بین دو گروه آزمايش و کنترل از آزمـون لـون
استفاده شد که نتايج آن در جدول ( )9آورده شده است.

جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو -ويـلـک
نشانههای افسردگی در مراحل پیش و پس آزمـون را نشـان

جدول  -2میانگین ،انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو -ویلك نشانههای افسردگی در مراحل پیش و پسآزمون
گروه آزمایش

شاخص آماری

گروه کنترل

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین

11861

05811

03809

0/839

انحراف استاندارد

0891

08/1

1819

0861

شاپیرو  -ویلك

(18357)p 18699

(18391)p 18906

(18395)p 1857/

(18365)p 18771

جدول -9آزمون لون در مورد برابری واریانسهای خطای نشانههای افسردگی
متغیرها

F

df8

df2

Sig

نشانههای افسردگی

98363

0

1/

18156

خطا برای نشانههای افسردگی در دو گروه برقرار است.
جدول  1نیز نتايج تحلیل کوواريانس يک متغیری در آزمون اثر
درمان فراتشخیصی پروتکل يکپارچه بر نشانههای افسردگی را
نشان میدهد .همان گونه که در نتايـج جـدول  1مشـاهـده
میشود ،اجرای متغیر مستقل در سـطـ مـعـنـاداری1810
نشانههای افسردگی شرکتکنندگان در پژوهش را تحت تأثـیـر
قرار داده است ( )1709811 ،P 1810و .)F)0

نتايج جدول  1نشان میدهد شاخصهای شاپیرو -ويلک نمرات
نشانه های افسردگی در هر دو گروه و در هر دو مرحله پیـش و
پسآزمون در سط  1815یرمعنادار است .اين موضوع بیانـگـر
نرمال بودن توزيع دادههای متغیر وابسته در دو گروه و در هـر
دو مرحله پیش و پسآزمون است .نتايج جدول  9نـیـز نشـان
می دهد واريانس خطای متغیر پس آزمون در دو گروه تـفـاوت
معناداری با يکديگر نداشته و بنابراين فر برابری واريانسهای

جدول  -4نتایج تحلیل کوواریانس یك متغیره در آزمون اثربخشی اجرای درمان پروتکل یکپارچه بر نشانههای افسردگی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

partial h2

مدل اصالح شده

6//7835

1

911983/

11861

18110

18616

مقدار ثابت

1771810

0

1771810

0/810

18110

18119

پیش آزمون

1719811

0

1719811

918/7

18110

18599

گروه

03/0811

0

03/0811

09811

18110

18915

خطا

1009851

17

051895

کل

19109/811
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جداول  5و  6به ترتیب میانگین ،انحراف استاندارد و شـاخـص
شاپیرو -ويلک نشانههای اضطراب در مراحل پیش و پسآزمون
و نتايج آزمون برابری واريانس خطای متغیرهای پسآزمون در
بین دو گروه آزمايش و کنترل را نشان میدهد .نتايج جدول 5
نشان میدهد که شاخصهای شاپیرو -ويلک  9نمرات نشانههای
اضطراب در هر دو گروه و در هر دو مرحله پیش و پـسآزمـون
در سط  1815یرمعنادار است که اين موضوع بیانگـر نـرمـال
بودن توزيع دادههای متغیر وابسته در دو گروه و در هـر دو
مرحله پیش و پسآزمون است .همچنان که در جدول  6نـیـز
ديده میشود ،واريانس خطای متغیر پسآزمون در دو گـروه
تفاوت معناداری با يکديگر نداشته و بنابراين فـر بـرابـری
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واريانسهای خطا برای نشانههای اضطراب در دو گروه بـرقـرار
است.
جدول  6نیز نتايج تحلیل کوواريانس يک متغیری در آزمون اثـر
درمان فراتشخیصی پروتکل يکپارچه بر نشانههای اضـطـراب را
نشان میدهد .نتايج جدول  7نشان میدهد که اجرای متـغـیـر
مستقل (پروتکل يکپارچه) در سط معناداری  1815نشانههـای
اضطراب شرکتکنندگان در پژوهش را تحت تأثیـر قـرار داده
است ( )17 1871 ،P 1815و .)F)0
1- Shapiro -Wilk
2- Leven
3- Shapiro -Wilk

/7

جدول  -6میانگین ،انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو -ویلك نشانههای اضطراب در مراحل پیش و پسآزمون
شاخص آماری

گروه کنترل

گروه آزمایش
پیشآزمون

پسآزمون

پیش آزمون

پسآزمون

میانگین

11839

06817

03830

03800

انحراف استاندارد

0876

0811

087/

0806

شاپیرو – ویلك

(18/37 )p 181/5

(1835/)p 18660

(18361)p 1871/

(18311)p 189/6

جدول  -6آزمون لون در مورد برابری واریانسهای خطای نشانههای اضطراب

متغیرها

F

df1

df2

Sig

نشانههای اضطراب

18137

0

1/

18531

جدول  -7نتایج تحلیل کوواریانس یك متغیره در آزمون اثربخشی اجرای درمان پروتکل یکپارچه بر نشانههای اضطراب
مجموع مجذورات

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

معناداری

مدل اصالح شده

979/8/1

1

0/63810

10811

18110

18609

مقدار ثابت

119861

0

119861

581/

18199

1805/

پیشآزمون

9/1181/

0

9/1181/

9181/

18110

18515

گروه

101890

0

101890

1871

18193

1801/

خطا

195/865

17

/7895

کل

75311/811
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی پروتکل يکپارچه درمان
فراتشخیصی اختالالت هیجانی انجام شد .نتايج ايـن پـژوهـش
نشان داد که درمان فراتشخیصی منجر به کاهش مـعـنـادار در
شدت نشانههای افسردگی و اضطراب همايند در مادران خـانـه
دار شد .شبیه اين نتیجه را نیز محققین ديگر به دست آوردهاند.
برای نمونه عطارد و همکاران(  )06در تحقیق خود با عنوان ”اثر
درمان فراتشخیصی يکپارچه بر اختالالت اضطرابی و افسردگـی
همايند :طرح تک موردی“ نشان دادند که درمان فراتشخیصـی
يکپارچه به طور معناداری موجب کاهش عالئـم اضـطـراب و
افسردگی میگردد .همچنین نتايج پژوهش اکبری و همکـاران(
 ) 91نیز نشان داد که استفاده از اين پروتکل ،نه تنـهـا بـاعـث
کاهش عالئم اختاللهای همايند اضطراب و افسردگی میشود،
بلکه در بهبود اضطراب از اثربخشی بهتری نیز برخوردار اسـت.
زمستانی و ايمانی( )07در يافتههای پژوهش خود نشان دادنـد
که درمان فراتشخیصی در کاهش نشانههای افسردگی ،اضطراب
و نیز تعديل راهبردهای تنظیم هیجان اثربخش است .از سـوی
ديگر تحقیقات محمدی و همکاران (  )99با پـژوهـش حـاضـر

//

F

سطح

partial h2

همسو بوده و حمايت تجربـی ديـگـری بـرای رويـکـرد درمـان
فراتشخیصی فراهم آورد  .پژوهش های داخلی ديـگـری چـون
عبدی و همکاران(  ،)91اکبری و روشن چلسی(  )0/نیز نتـايـج
مشابهی را در تحقیقات خود مشاهده نمودهاند.
در پژوهش ديگری توسط بلیس و همکاران ( )03بـه بـررسـی
اولیه اثربخشی استفاده از پروتکل يکپارچه به صورت گـروهـی
پرداخته شد .در اين پژوهش کـه روی  00مـراجـع دارای
اختالالت افسردگی و اضطراب هماينـد انـجـام شـده اسـت،
مشخص شد که نه تنها استفاده از پروتکل يکپارچه نسبت بـه
روشهای درمانی اختصاصی عملکرد بهتری دارند ،بلکه چنانچه
جلسات درمانی استفاده از پروتکل به صورت گروهـی بـرگـزار
شود ،اثربخشی بیشتری نیز در درمان مشاهده میشود .نتايجـی
از اين دست را میتوان در پژوهشهای مشابه در خارج از کشور
نیز مشاهده نمود .پـژوهـشهـای االرد و هـمـکـاران( ،)13
وارکوويتزکی و همکاران( )11و ساور-زاواال و همکاران( )11نیـز
از اين دست میباشد.
مدل درمان فراتشخیصی ،تنظیم هیجان را در ايـجـاد و تـداوم
اختاللهای هیجانی از جمله اضطراب و افسردگی مـوثر میداند
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( .)11بنابراين ،تنظیم هیجان به عنوان يک عامل فراتشخیصـی،
در انواع مختلفی از اختاللهای هیجانی از جملـه افسـردگـی و
اضطراب نقش دارد و مهم است که در درمان مورد تـوجـه قـرار
گیرد(  .)96 ،95در پیشینه پژوهشی چنین بحث شده است کـه
درمانهای شناختی-رفتاری میتوانند راهبردهای تنظیم هیجان
را تعديل نمايند هافمن و آسموندسـون( )97هـمـسـو بـا ايـن
پیشینه پژوهشی ،يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که درمـان
فراتشخیصی نیز به عنـوان زيـر مـجـمـوعـهای از درمـانهـای
شناختی-رفتاری ،در تعديل راهبردهای تنظیم هیـجـان مـوثـر
است در رابطه با اولین راهبرد تنظیم هیجان يـعـنـی ارزيـابـی
مجدد شناختی ،نتايج پژوهش حاضر آشکار ساخت کـه درمـان
فراتشخیصی بر اين راهبرد تاثیر مثبت داشته است .در نـظـريـه
گراس ،ارزيابی مجدد شناختی به معـنـای تـالش بـرای ديـدن
موقعیتها به صورت مثبت و ماليمتر به منظور تنظـیـم خـلـق
است و حجم فزايندهای از پژوهشها نیز نشـان مـیدهـنـدکـه
ارزيابی مجدد شناختی شیوه سازگـارانـه ای بـرای مـديـريـت
تجربیات هیجانی منفی است( .)9/طبق مدل آسیبشناسی بک
سوگیریهای شناختی باعث آسیبپذيری در برابر رويـدادهـای
منفی زندگی میشوند .در اين حالت احتمال دارد که يک فقدان
يا برخورد به مانعی در زندگی ،به شیوهای ا راقآمیز ،منـفـی و
شخصیسازی شده ،تفسیر شود( .)93راهبـرد ارزيـابـی مـجـدد
شناختی به طور گستردهای در زندگی روزمره به کـار مـیرود و
تکنیکهای ارزيابی مجدد که در درمان شـنـاخـتـی-رفـتـاری
کالسیک به کار میروند ،بـا مـهـارتهـای گـردآوری شـده در
مداخلـات نوين اختـاللهای خلقی و اضـطرابی مرتبط هسـتند
(.)93
نتايج پژوهش حاضر نیز همسو با اين پژوهشها ،نشان داد کـه
استفاده از تکنیکهای خاص درمان فراتشخیصی باعث کـاربـرد
کمتر فرونشانی هیجانی مادران شد و با کاربرد کمتر اين راهبرد
تنظیم هیجان ،بهبود معنادار در نشانههای افسردگی و اضطراب
ديده شد .هر چند برخی از راهبردهـای بـه کـار بـرده شـده در
جلسات درمانی اين رويکرد ،شبیه به پـروتـکـلهـای سـنـتـی
شناختی-رفتاری است ،اما ايـن مـدل درمـانـی مـانـنـد اکـثـر
رفتاردرمانیهای موج سوم ،از جمله رفتاردرمانی ديالکتیـکـی و
درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ،تاکید ويژهای بر عامل تنظـیـم
هیجان دارد و از تکنیکهای ويژهای جهت تعديل هـیـجـانهـا
استفاده میکند .همین تاکید ويژه بر تعديل و تنظیم هیجانهـا
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هیجانی میسر میسازد(  .)11يافتههای پژوهش حاضر بـه طـور
بالقوه تلويحات کاربردی مهمی برای ارتقای سالمت روانی افـراد
و پیشگیری از بروز افسردگی و اضطراب همبود دارد .يـکـی از
تلويحات بالینی نتايج پـژوهـش حـاضـر ايـن بـود کـه درمـان
فراتشخیصی به عنوان درمان گروهی و کوتاه مـدت سـودمـنـد
شناخته شد و میتواند به عنوان درمانی مقرون به صرفه در نظـر
گرفته شود که دربهبود نشانه ها و تعديل هیجـان هـای افـراد
دچار اختالل های خلقی و اضطرابی همبود کاربرد دارد.
در اين پژوهش ،پس از اجرای  01جلسه درمان فراتشخیـصـی،
نتايج معنادار بالینی به دست آمد در حالی که ،برنامـه درمـانـی
کامل شناختی-رفتاری عمدتا حدود  11جلسه درمانی را در بـر
میگیرد( .)10بنابراين ،درمان فراتشخیصی گروهی کوتـاهمـدت
میتواند درمان امیدوارکننده و مقرون به صرفـهای بـرای افـراد
مبتال به افسردگی و اضطراب همبود باشد .در پژوهـش انـجـام
شده بر مادران خانهدار مشاهده شد ،که مادرانی که در ابـراز و
تجربه هیجان های خود مشکل دارند از راهبردهای ناسازگارانـه
تنظیم هیجانی مانند سرکوبی و اجتناب ،پنهان کردن يا ناديـده
گرفتن آنها استفاده میکنند نه تنها نتوانستند هـیـجـانهـای
منفی خود را کنترل کنند ،بلکه برعکس به دلیـل عـمـلـکـرد
انفعالی ،اين اختالالت تشديد میشود .اين الگو ممکن است فرد
را در چرخه معیوب برانگیختگی هیجانی و روانشناخـتـی قـرار
دهد که منجر به تالش ناموفق بیشتر شده که آنها نیز به نـوبـه
خود باعث ايجاد ناراحتی روانشناختی میشوند.
از سوی ديگر انجام اين پژوهش با چند محدوديت نیز هـمـراه
پیگیرانه بلندمدت میتواند در درک اثرات طوالنـیمـدت ايـن
درمان روی افسردگی ،اضطراب و راهبردهای تنظیم هـیـجـان
کمک کنند .از سوی ديگر به دلیل محدوديت زمانی ،جـامـعـه
آماری اين پژوهش تنها شامل  91نفر بودند که در پژوهشهای
آتی و تکمیلی میتوان آنرا افزايش داد و در نهايت در پـژوهـش
حاضر پیشنهاد میشود اين روش درمانی در نمونههای متفاوت،
مانند کودکان و سالمندان و در سطوح مختلفی ،مانند مدرسه و
خانواده ،و به صورت چندسطحی انجام شود.
تشکر و قدردانی
از تمامی عزيزان مورد پژوهش که با صبر و شکیبايی ما را در
انجام اين پژوهش ياری رساندند صمیمانه تشکـر و قـدردانـی
میگردد.
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The effectiveness of transdiagnostic treatment by Unified Protocol on
Symptoms of anxiety and depression comorbidity in housewives mothers
Bahadori Z (MA), Robatmili S (Ph.D)*, Ghorban Jahromi R(Ph.D)

Introduction:

Abstract

(UP)

Methods:
from a schools in the Alborz province with comorbid depression and anxiety, subsequent to primary
clinical assessment and obtaining study requirements were selected and randomly assigne to either
12 weekly transdiagnostic sessions. The Beck Depression Inventory (BDI-II) and Beck
. For analyzing the achieve data, Analysis of Covariance (ANCOVA) was used.
Results: The final results showed that by implementing the Unified Protocol, depression and anxiety
symptoms of the participating housewife mothers, significantly decreased with p 0.01 and p 0.05,
respectively.
Conclusion:
Protocol leads to reduction in anxiety and depression symptoms in the experimental group rather than
control group.
Key words:
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