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Aim and Background: In addition to high morbidity and mortality due to Prevalence of Covid-19, it has led to
psychological problems including Corona anxiety, that Women are more prone to this anxiety than men. The aim
of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy based on intolerance of
uncertainty on worry and anxiety in women with corona anxiety.
Methods and Materials: This study was a case study with multiple baseline and two-month follow-up. Three
female patients who had completed criteria set for entering the study, were selected from the statistical
population by available sampling method. Then they were treated for 15 sessions upon the protocol of cognitivebehavioral therapy based on intolerance of uncertainty. Participants were assessed three times on the baseline
stage and in sessions 3, 6, 9, 12, 15 as well as in monthly follow-up sessions for two months by completing the
Corona Disease Anxiety Scale, Penn State Worry Questionnaire, and Worry Domain Questionnaire. Data were
analyzed using visual inspection, improvement percentage and reliable change index.
Findings: The results showed that cognitive-behavioral therapy based on intolerance of uncertainty model was
clinically and statistically effective on worry and anxiety in Women with Corona anxiety (p<0.05).
Conclusions: Based on the results of the present study, it can be said that the cognitive-behavioral therapy based
on intolerance of uncertainty can be an effective intervention to reduce worry and anxiety in women with Corona
anxiety.
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 -1دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
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چکیده

زمینه و هدف :شیوع و دنیاگیری کووید 19-عالوه بر تعداد زیاد ابتال و مرگومیر فراوان ،منجر به مشکالت روانشناختی ازجمله اضطراب کرونا شده
که زنان بیش از مردان در معرض این اضطراب قرار دارند .هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی
بر نگرانی و اضطراب زنان مبتال به اضطراب کرونا بود.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع گزارش موردی با خط پایه چندگانه و پیگیری دوماهه بود .سه بیمار زن بههه روش نمونهههگیری در دسههترو و بههر
اساو مالکهای تعیینشده برای ورود به پژوهش از جامعه آماری موردنظر انتخاب شدند و به مدت  15جلسه بر اساو پروتکل درمان شناختی رفتاری
مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی تحت درمان قرار گرفتند .شرکتکنندگان سه بههار در مرحلههه خههط پایههه و در جلسههات  12 ،9 ،6 ،3و  15و همچنههین در
جلسات پیگیری ماهیانه به مدت دو ماه با تکمیل مقیاو اضطراب بیماری کرونا ،پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا و پرسشنامه ابعاد نگرانی مورد ارزیابی قرار
گرفتند .دادهها به روش ترسیم دیداری ،درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج بیانگر این بود که درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مدل عدم تحمل بالتکلیفی بر نگرانی و اضطراب کرونای زنههان از نظههر بههانینی و بههه
نحاظ آماری مؤثر بوده است (.)p>0/05
نتیجهگیری :بر اساو نتایج پژوهش حاضر ،میتوان گفت که درمان شناختی رفتاری مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی میتواند یک مداخله مؤثر بههرای
کاهش نگرانی و اضطراب زنان مبتال به اضطراب کرونا باشد.
واژههای کلیدی :اضطراب کرونا ،درمان شناختی رفتاری ،عدم تحمل بالتکلیفی ،کووید19-
ارجاع :نشگری مهدی ،آهی قاسم ،شهابی زاده فاطمه ،منصوری احمد .اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی بررر نگرانرری و
اضطراب زنان مبتال به اضطراب کرونا (گزارش موردی) .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .427-438 :)3(19
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مقدمه
بشر در این قرن ،سه بیماری دنیاگیر ناشی از ویروو کرونها بهه
نامهای سارو ( ،)2003مِرو ( )2012و کوویهد )2019( 19-را
تجربه کرده است .بیماری همهگیر شونده نهتنها تهدیدی جهدی
برای زندگی افراد مبتال در مناطق آنوده اسهت ،بلکهه درجهههای
مختلفی از مشکالت روانی را برای تمامی افهراد ایجهاد میکنهد
( .)1-3بیماری کووید 19-بزرگترین دنیاگیری بیماری ویروسی
در دهه گذشته است ،زیرا تعداد کل موارد ابهتال و کشتهشهدگان
ناشی از آن پس از شیوع اونیه بسیار زیاد اسهت ( .)4بهر اسهاو
آمار اعالمی در تارنمای سازمان بهداشت جهانی تها  13آگوسهت
 2021تعداد کل مبتالیان در جههان  206254459نفهر و تعهداد
کشتهشدگان در اثر این بیماری  4348252نفر بودهاند که از این
تعداد  4320266نفر از مبتالیان و  96215نفر از مرگها متعلهق
به کشور ایران هستند (.)5
از زمان همهگیری کووید ،19-برخهی از مطانعهات افهزایش
مشکالت مرتبط با بهداشت روان و ناراحتی روانی در افراد سهانم
را نشان میدهند که ناشی از افزایش احتمهال ابهتال بهه عفونهت
کووید ،19-اقدامات شدید قرنطینهای در شهرها ،قرنطینه خانگی
اجباری و سایر عوامل است ( .)6بر اسهاو نتهایج یهک مطانعهه
شیوع عالئم اضطراب و افسردگی به میزان  16تها  28درصهد و
استرو خودگزارش شده به میزان  8درصد ازجمله واکنشههای
روانشناختی رایج به همهگیری بیمهاری کوویهد 19-اسهت کهه
ممکن است با خواب آشفته همراه باشد ( .)7همچنین بر اسهاو
نتایج پژوهش ژائو و همکارانش در هنگام شهیوع اونیهه بیمهاری
کرونا 53/8 ،درصد از مردم چین تأثیر روانی شیوع این بیماری را
متوسط تا شدید ارزیابی کردنهد و  28/8درصهد از آنهها عالئهم
اضطراب متوسط تا شدید را گزارش کردند ( .)8بر اسهاو نتهایج
مطانعات بیش از  50درصد افهراد مشهکالت روانهی ،نگرانهی یها
اضطراب مرتبط بها کوویهد 19-را در زمهان همههگیری گهزارش
کردند ( )9و در چنهدین کشهور (ایهران ،چهین ،آنمهان ،اسهاانیا و
ایاالتمتحده) افزایش مداوم میزان اضطراب کرونا گزارش شهده
است (.)10
نتایج تعدادی از پژوهشها نشهان داد کهه عوامهل جمعیهت
شناختی نظیر جنسیت (زن بودن) ،مسن بودن ،متجاهل بودن یها
داشتن شریک زندگی و بچهدار بودن ،تحصیالت عانیه (باالتر از
نیسانس) ،شغل آزاد ،سطح حمایهت اجتمهاعی ،تجربهه بیمهاری،
مدتزمان قرنطینهه و قهرار گهرفتن در معهرض اخبهار رسهانه از
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مهمترین پیشبینی اضطراب زیاد ناشهی از همههگیری بیمهاری
کرونا بودنهد ( .)12 ,11 ,6در همهین راسهتا یافتهههای پهژوهش
ماراوی و هلر حاکی از آن بود کهه طهی همههگیری کوویهد19-
زنان بیشتر از مردان مضطرب بودند ،اضطراب افهراد درخصهو
سالمت نزدیکان بیشهتر از خودشهان بهود و اضهطراب در مهورد
سالمتی بیشتر از مسائل مانی بود ( .)13در ایران نیهز یافتهههای
پژوهش مقنیباشی منصوریه نشان داد که حدود یکپنجم افهراد
مشارکتکننده در تحقیهق ،اضهطراب شهدید یها خیلهی شهدید را
تجربه کرده بودند و زنان نسبت بهه مهردان اضهطراب بیشهتری
داشتند (.)14
تحقیقات آسموندسون و همکاران نشان داد افراد مبهتال بهه
اضههطراب و اخههتالالت خلقههی در مقایسههه بهها افههراد فاقههد ایههن
اختالالت بیشتر تحت تأثیر منفی شیوع و همهگیری کوویهد19-
قرارگرفته و نگرانی بیشتری را در مورد احتمال آنودگی بهه ایهن
ویروو و پیامدهای اقتصهادی ناشهی از قرنطینهه شههرها ابهراز
کردند ( .)15بر اساو تعریف مکلود ،ویلیهامز و بکهرین نگرانهی
شامل یک زنجیره از افکار منفی درباره وقایع مبهم و بالتکلیهف
آینده است که پیامد آن مطمئن و مشخص نیست و بها احسهاو
اضطراب همراه است ( .)16بهعبارتدیگر نگرانی از جنس افکهار
و اضطراب از جنس هیجان است ()17؛ بنابراین به نظر میرسهد
آموزشهای بهداشتی در مورد رفتارهای مؤثر برای کاهش خطهر
ابتال به عفونت کووید 19-همراه با آگاهیبخشهی روانشهناختی
بهمنظور اصالح ارزیابی خطر و افزایش احساو کنترل ،میتواند
نگرانی و درنهایت اضطراب را کاهش دههد .در خصهو افهراد
مبتال به اضطراب کرونا مداخالت شهناختی رفتهاری کهه بههطور
خا عدم تحمل بالتکلیفی را هدف قرار میدهند ،ممکن است
سودمند باشند (.)19 ,18 ,10
درمان شهناختی رفتهاری اصهلیترین رویکهرد روانشهناختی
مبتنی بر شواهد بهرای درمهان اخهتالالت اضهطرابی اسهت کهه
بیشترین میزان شواهد را در مورد کارآیی آن موجهود اسهت .اثهر
بانینی این درمان بسیار شناخته شده است ( .)20با توجه به اینکه
اختالالت اضطرابی معموالً مزمن هستند ،بنابراین اثهرات پایهدار
درمان مهم است .ازاینرو نتایج یک متاآنانیز نشان میدههد کهه
درمان شناختی رفتاری بهطور متوسط تها  12مهاه پهس از اتمهام
درمان با کاهش عالئم متوسط در اختالالت اضطرابی و وسواو
فکری-عملی همراه است .در پیگیری  12ماه یا بیشتر ،همچنان
این اثرات بهرای اخهتالل اضهطراب فراگیهر ،اخهتالل اضهطراب
اجتماعی و اختالل استرو پس از حادثه وجود داشت (.)21
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سال ،کسب نمره باالتر از  17از پرسشنامه اضطراب کرونا (،)35
نداشتن نمره برش باالتر از  84در طیف اختالالت شخصیت بهر
اساو نسخه سوم مقیهاو آزمهون میلهون ( ،)36عهدم دریافهت
درمان روانشناختی همزمان بها مداخلهه درمهانی فعلهی ،داشهتن
سطح تحصیالت حداقل دیالم ،عدم مصرف مواد ،عهدم مصهرف
داروهای روانپزشکی در چهار ماه گذشته بودند .همچنین غیبت
بیش از سه جلسه و عدم انجام تکانیف خانگی و اطالع درمهانگر
از هرگونه مصرف داروی آرامبخش و یا مصهرف مهواد در زمهان
برگزاری جلسات درمانی منجر به خروج بیمار از پژوهش میشد.
این پژوهش برخی اصول اخالقی ازجمله توضیح اهداف پژوهش
برای شرکتکنندگان ،کسب رضایت آگاهانه از آنهها ،اختیهاری
بودن پژوهش ،حق خروج از مطانعه ،بدون ضرر بودن مهداخالت
درمانی ،پاسخ به سؤاالت و در اختیار قرار دادن نتایج در صهورت
تمایل به شرکتکنندگان را رعایت نمود.
در این پژوهش بهمنظور گردآوری دادههها از پرسشهنامههای
زیر استفاده شد:
مقیررا اضررطراب کرونررا ( CDASیررا Corona
 :)Disease Anxiety Scaleاین مقیهاو توسهط علیاهور و
همکاران برای سنجش اضطراب ناشی از بیماری کرونا تهیهه و
اعتبار یابی شده است .نسهخه نههایی ایهن پرسشهنامه دارای 18
گویه و  2عامل است .گویههای  1تا  9آن عالئم روانی و گویه-
های  10تا  18عالئم جسمانی را میسنجند .این ابهزار در طیهف
نیکرت چهاردرجهای نیکرت (هرگز= ،0گاهی اوقهات= ،1بیشهتر
اوقات= 2و همیشه= )3نمرهگذاری میشود؛ بنابراین بیشهترین و
کمترین نمرهای که افراد در این پرسشنامه کسب میکنند بین 0
تا  54است .کسب نمره  0تا  16نشاندهنده اضهطراب خفیهف و
کسب نمره  17تا  29نشاندهنده اضطراب متوسط و کسب نمره
 30تا  54نشاندهنده اضطراب شدید است .نمرات بهاال در ایهن

نظریه عدم تحمل بالتکلیفهی داگهاو یکهی از مهدلهای
درمان شناختی رفتاری است که به مفهومپردازی سببشناسهی
اختالل اضطراب پرداخته است .تمرکز این درمان بر نهاتوانی در
تحمل بالتکلیفی در ایجاد عالئم و نشانههای اختالل اضطراب
فراگیر است .در این دیدگاه عدم تحمل بالتکلیفی از باور منفهی
درباره ابهام ناشی میشود ( .)17مدل شناختی داگاو بر اهمیت
چهار عامل عهدم تحمهل بالتکلیفهی ،باورههای مثبهت در مهورد
نگرانی ،اجتناب شناختی و جهتگیری منفی نسبت به مشکل در
تمایز افراد دچار اختالل اضطراب فراگیهر و افهراد عهادی تأکیهد
دارد .داگهاو معتقهد اسهت کهه باههدف قهراردادن زیربنها و
سببشناسی اختالل اضطراب فراگیر میتوان به کهاهش عالئهم
جسمی و متعاقب آن کاهش مراجعات بیماران بهه متخصصهین
جهت درمان این عالئم خوشبین بود و از ایهن طریهق کیفیهت
زندگی این بیماران نیز بهطور معنیداری افزایش مییابد (.)22
پژوهشهای متعددی اثربخشی کوتاهمدت و بلندمدت درمان
شناختی رفتاری مبتنی بر مدل عدم بالتکلیفهی بهر اضهطراب را
نشان دادهاند ( .)28-23در ایران نیز نتایج پژوهشههای اکبهری
( ،)29حمیدپور و همکاران ( ،)30صفوی شاملو و همکاران (،)31
موسوی گلزاری ( )32و علیلهو و همکهاران ( )33اثربخشهی ایهن
درمان را در بیماران اضطرابی نشان دادهاند .بهر اسهاو پیشهینه
پژوهش ،با توجه به مشخص بودن نقش عدم تحمل بالتکلیفهی
در اضطراب کرونا و همچنین ابتالی بیشتر زنان به این بیماری،
تحقیق حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان شهناختی رفتهاری
مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی بر نگرانی و اضطراب زنان مبتال
به اضطراب کرونا انجام شد.
مواد و روشها

پرسشنامه نشاندهنده سطح باالتری از اضطراب در افراد اسهت
اعتبار این ابزار با استفاده از روش آنفای کرونباخ برای عامل اول
 0/88و برای عامل دوم  0/86و برای کل پرسشهنامه  0/92بهه
دست آمد (.)35
پرسشنامه نگرانی ایالررپ پنلرریلوانیا ( PSWQیا
 :)Penn State Worry Questionnaireمِیر و همکهاران
( )37این پرسشنامه را طراحی و تدوین کردنهد .ایهن پرسشهنامه
دارای  16سوال است که بر اساو نیکرت پنج گزینههای (اصهالً
صههدن نمیکنههد= ،1کمههی صههدن میکنههد= ،2گههاهی صههدن
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این پژوهش از نوع مطانعه موردی با خط پایه چندگانه با پیگیری
دوماهه بود .این طرح پهژوهش یکهی از طرحههای پرکهاربرد در
روانشناسههی بههانینی قلمههداد میشههود ( .)34جامعههه آمههاری ایههن
پژوهش را کلیه زنان مبتال به اضطراب کرونای مراجعهکننده بهه
مراکز ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره پرمخاطب شهرسهتان
دامغان (دو مرکز) در بهازه زمهانی پهژوهش (اسهفندماه  1398تها
دیمههاه  )1399تشههکیل داد .از بههین مراجعهکننههدگان سههه نفههر
بهصورت نمونهگیری در دسترو که دارای تشهخیص اضهطراب
کرونای متوسط یا شدید بودند و مالکهای ورود به پهژوهش را
داشتند ،انتخاب شدند .پروتکل درمان توسط نویسنده اول مقانهه
اجرا شد .مالکهای ورود به پژوهش دارا بودن سهن بهاالی 20
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میکنههد= ،3بیشههتر اوقههات صههدن میکنههد= ،4کههامالً صههدن
میکند= )5نمرهگذاری میشود که سؤاالت  10 ،8 ،3 ،1و  11به
شکل معکوو امتیازگذاری میشوند .این ابهزار دو بعهد نگرانهی
عمومی و فقهدان نگرانهی را میسهنجد .دامنهه نمرههها در ایهن
مقیاو از  16تا  64است و نمره بیشهتر ،نشهانه تجربهه نگرانهی
بیشتر میباشد .اعتبار آزمون بهه روش همسهانی درونهی -0/93
 0/86گزارش شده است .اعتبهار آن بهه روش بازآزمهایی نیهز در
طول یک دوره دو تا  10هفتهای  0/74-0/93گزارش شده است
( .)37همچنین نمهره بهرش ایهن پرسشهنامه  43میباشهد (.)38
منصوری و همکاران اعتبار آزمون به روش همسانی درونی برابر
 0/87گزارش کردند .ضریب آنفای نیمهه اول ،دوم و همبسهتگی
بین دونیمه برابر  0/78 ،0/76و  0/76بوده است .نتهایج تحلیهل
عاملی تأییدی نیز بیانگر شهاخصههای خهوب و رضهایتبخهش
(،IFI=0/98 ،NNFI=0/97 ،NFI=0/97 ،CFI=0/98
 GFI=0/95 ،RFI =0/97و  )RMSEA=0/065ایهههههههههن
پرسشنامه بوده است (.)39
پرسشنامههای ابعرراد نگرانرری ( WDQیا Worry
 :)Domain Questionareایههن پرسشههنامه را تههانیس و
همکاران ( )40برای سنجش ابعاد نگرانی ساختند .این پرسشنامه
 25سؤال دارد و در طیف  5درجهای نیکرت (اصهالً= ،0کهم=،1
متوسط= ،2زیاد= ،3خیلهی زیهاد= )4نمرهگهذاری میشهود و بهه
سههنجش نگرانیهههای افههراد در پههنج حههوزه روابههط ،عههدم
اعتمادبهنفس ،بیهدفی نسهبت بهه آینهده ،شهغل و امهور مهانی
میپردازد .دامنه نمرات در هر حوزه نگرانی بین  0تا  20است که
نمره بهاالتر نشهاندهنده نگرانهی بیشهتر اسهت ( .)40تهانیس و
همکاران ضریب همبستگی کل خرده مقیاوها را  0/79گزارش
کردند ،همچنین نمره برش این پرسشنامه برای اختالل اضطراب
فراگیر  40میباشد ( .)41حمیدپور و همکاران ایهن پرسشهنامه را
بر روی  360دانشجوی ایرانی اجرا و ثبات درونی را خوب 0/78
و پایایی آن را در آزمون-بازآزمون خرده مقیاوها بین  0/70تها
 0/88گزارش کردند (.)30
پروتکل درمان شناختی رفتاری مبتنی بر مدل عدم
تحمل بالتکلیفی :مداخله درمانی بر اساو پروتکل ارائهشهده
در کتههاب ((درمههان شههناختی رفتههاری بههرای اخههتالل اضههطراب
فراگیر -از دانش تها عمهل)) کهه توسهط داگهاو و رابهی چهاود
( )2007نوشته شده بود ،اجرا گردید ( .)17هر سهه شهرکتکننده
 15جلسه یکسهاعته (هفتههای  2جلسهه) بهصهورت فهردی در
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جلسات درمان حضور یافتند .ترتیب مداخله درمهانی بیمهاران بهه
شکل ناهمزمان یا پلکانی بود به این صورت کهه پهس از اتمهام
مرحله خط پایه و در جلسه دوم بیمار اول ،اونین جلسه بیمار دوم
انجام شد و جلسه اول بیمار سوم نیز در جلسهه سهوم بیمهار اول
آغاز شد .شرکتکنندگان در پژوهش سه مرحله در خط پایه و در
جلسات سوم ،ششم ،نهم ،دوازدهم و پانزدهم درمان و دو جلسهه
پیگیری ماهیانه به مدت  2ماه پس از اتمهام درمهان بها تکمیهل
مقیاو اضطراب کرونا و پرسشنامههای نگرانی ایانت پنسهیلوانیا
و ابعاد نگرانی موردسنجش قرار گرفتند.
شرح جلسات مداخله درمانی به شرح زیر است.
جلسات اول و دوم -برقراری رابطهه درمهانی سهانم ،آمهوزش
اصول درمان شناختی رفتهاری بهه بیمهار و کسهب اطالعهات در
خصو اضطراب کرونای بیمار
جلسات سوم و چههارم-آمهوزش ایهن مسهئله کهه نگرانیهها
مختلههف و پایانناپههذیر هسههتند ،بررسههی نگرانیهههای بیمههار بهها
محوریت اضطراب کرونا
جلسات پنجم و ششم-آموزش بهه بیمهار بهرای درک رابطهه
عههدم تحمههل بالتکلیفههی و نگرانیهههای افراطههی ،تشههخیص
موقعیتهههای غیرقابلاجتنههاب دخیههل در بالتکلیفههی ،تشههخیص
عالئم بهروز عهدم تحمهل بالتکلیفهی ،جسهتجو و تجربههکردن
موقعیتههای برانگیههزان بالتکلیفهی ،مههرور تکهانیف خههانگی بهها
محوریت اضطراب کرونا
جلسات هفتم و هشتم -بازسازی شناختی باههدف اینکهه بهه
روش پرسشگری سهقراطی و تجربههگرایی مشهارکتی بیمهار در
باورهای مثبت خود درباره مفیهدبودن نگرانهی تجدیهدنظر کنهد،
مرور تکانیف خانگی با محوریت اضطراب کرونا
جلسات نهم و دهم -بهبود جهتگیری نسهبت بهه مشهکل و
آموزش حل مسئله به بیمار و مرور تکانیف خانگی بها محوریهت
اضطراب کرونا
جلسات یازدهم و دوازدهم و سیزدهم -پرداختن بهه اجتنهاب
شناختی بیمار بها کمهک تصویرسهازی تجسهمی و سناریوسهازی
درباره احتمال ابتالی خود با افراد خانواده به بیماری کرونا ،مرور
تکانیف خانگی
جلسات چهاردهم و پانزدهم -مرور نکات جلسات قبل ،کسب
آمادگی برای رویارویی با مشکالت واقعی زندگی پس از درمهان
با مرور راهبردهای مؤثری که بیمار در جلسهات درمهان آموختهه
است.
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پیشآزمههون از نمههره پسآزمههون تفریههق و حاصههل بههر نمههره
پیشآزمون تقسیم میشود .اگر درصد بهبودی حداقل  50باشهد،
میتوان نتیجه را ازنظر بانینی معنیدار قلمداد کرد ( .)43الزم به
توضیح است مالک اصلی بهبودی بانینی هر بیمار کسهب نمهره
پایینتر از نمره برش ابزار سنجش مربوطه میباشد ،زیرا ممکهن
است علیرغم درصد بهبودی باال همچنان نمهره فهرد بهاالتر از
نمره برش ابزار سنجش باشد.

روش آماری
تجزیهوتحلیل دادههای ایهن پهژوهش بها اسهتفاده از ترسهیم
دیداری ،شهاخص تغییهر پایها ( RCIیها Reliable Change
 )Indexو فرمول درصهد بهبهودی انجهام شهد .بهرای محاسهبه
شاخص تغییر پایا با فرمول اصالحشده ،نمره پهس از درمهان یها
پیگیری از نمره خط پایه تفریق و حاصل آن بر خطای اسهتاندارد
تفاوتها تقسیم میگردد ،اگر نتیجه بهدستآمده بزرگتر از نمره
 =1/96باشد ،میتوان با  95درصد اطمینان تغییهر یها بهبهودی
بهدستآمده را به اثر مداخله نسبت داد ( .)42روش دیگهری کهه
برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد فرمول درصد بهبودی بود
که از آن بهرای سهنجش میهزان پیشهرفت مراجعهان در کهاهش
مشکالت مورد آماج درمان استفاده میشود .در این فرمول نمهره

مراجع
تأهل
سابقه ابتال به بیماری کرونا
سن
میزان تحصیالت
شغل
اختالل همایند
سابقه اختالل همایند
اقدامات درمانی قبلی

یافتهها
در جههدول  1اطالعههات جمعیههت شههناختی شههرکتکنندگان در
پژوهش به تفکیک ارائهشده است.

جدول  .1اطالعات جمعیپ شناختی شرکپکنندگان در پژوهش
دوم
اول
متأهل
مجرد
ندارد
ندارد
34
38
دانشجوی دکتری
کارشناسی ارشد
خانهدار
کارمند
اختالل اضطراب عمومی
اختالل افسرده خویی
 5سال
 3سال
مراجعه به روانشناو دو سال قبل
-

مداخله درمانی است .قدر مطلق شاخص تغییر پایا برای بیمهاران
در پایان درمان و پس از پیگیهری دوماههه از عهدد  1/96بیشهتر
است که میتوان به نحاظ آمهاری بها احتمهال  95درصهد تغییهر
نمرات اضطراب کرونا را به اثر مداخله درمانی نسبت داد.
درصد بهبهودی در متغیهر نگرانهی بیمارههای اول و دوم در
پایان جلسات درمان از  50درصد کمتر است (جدول )2؛ اما نمره
کسبشهده از پرسشهنامه  PSWQتوسهط بیمهار اول و دوم بههه
ترتیب  25و  32میباشد که از نمره برش این پرسشهنامه (نمهره
 )43کمتر است و به معنای بهبهودی بهانینی آنهها میباشهد .در
مرحله پیگیری دوماهه نیز روند بهبودی بیماری اول و دوم ادامه
پیدا کرده ،بهگونهای که نمره نگرانی بیمهار اول بهه  22و بیمهار
دوم به  30رسیده است .در این مرحله درصد بهبودی بیمهار اول
به بیش از  47درصد و بیمار دوم به حدود  52درصد رسیده که با
توجه به نمره برش پرسشهنامه ،نشهاندهنده معنهیداری بهانینی
قابلقبول مداخله برای این بیماران در مرحله پیگیهری میباشهد.
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همانگونه که در جدول  1نمایش داده شده است ،اضطراب
کرونای بیمارهای اول و دوم با درصد بهبودی باالی  50درصهد
در پایههان جلسههات درمههان و پیگیههری دوماهههه ازنظههر بههانینی
بهبودیافته تلقی میشود .ادامه رونهد کاهشهی نمهرات اضهطراب
کرونای این دو بیمار در جلسه پیگیری دو ماه بعد (=10بیمار اول
و =8بیمار دوم) نشاندهنده ادامهدار بودن روند بهبهودی پهس از
اتمام درمان است .بیمار سوم با درصد بهبودی بیش از  40درصد
و کسب نمره  15در پایان جلسه پانزدهم (با توجه به کسب نمره
پایینتر از نمره برش مقیاو اضطراب کرونها) بهه نحهاظ بهانینی
بهبودیافته تلقی میشود .بهبودی این بیمهار در مرحلهه پیگیهری
ادامهدار بوده و نمره اضطراب او در پیگیری دوماهه به عهدد 13
رسیده است که درصد بهبودی  51/85را نشان میدههد .درصهد
بهبودی کلی اضطراب کرونای هر سهه بیمهار در مرحلهه پایهانی
درمههان  54/48و در مرحلههه پیگیههری دوماهههه  61/61درصههد
میباشد که نشاندهنده معنیداری بانینی بهبودی بیماران در اثر

سوم
متأهل
ندارد
35
کارشناسی
خانهدار
اختالل اضطراب اجتماعی
 10سال
مصرف دارو تا یک سال قبل
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بیمار سوم در پایان درمان و مرحله پیگیری دوماهه نمره نگرانی
باالتر از نقطه برش را کسب کرده است و درصد بهبودی وی در
هر دو مرحله کمتر از درصد است؛ بنابراین نمیتوان اثهر مداخلهه
را در کاهش نگرانی ایهن بیمهار ازنظهر بهانینی معنهیدار درنظهر
گرفت .قدر مطلق شهاخص تغییهر پایهای نمهرات نگرانهی بهرای
بیماران در پایهان درمهان و پیگیهری دوماههه از نمهره z=1/96
بزرگتر است و نشان میدهد تغییر نمرات با احتمال  95درصهد
در اثر مداخله درمانی بوده است.
شکل  ،1روند کاهشی نمرات بیماران در مقیاو اضطراب کرونا،
پرسشنامه نگرانهی پنسهیلوانیا و پرسشهنامه ابعهاد نگرانهی را بهه
تفکیک نشان میدهد.

شکل  .1روند تغییر نمرات بیماران در طرری مراحررل خرر ،پایرره،
مداخله و پیگیری

درصد بهبودی
درصد بهبودی کل
شاخص تغییر پایا
پیگیری 1
پیگیری 2
درصد بهبودی
درصد بهبودی کل
شاخص تغییر پایا

56
-15/55
11
10
60
-16/66

63
54/48
-21/11
10
8
73
61/61
-24/44

44/44

49/20

40/47

-13/33
14
13
51/85

-2/77
24
22
47/61

-15/55

-3/26
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37/73
-5/05
30
30
52/38
40/19
-5/38

23/52

30/76

-2/61
55
54
20/58

-5/46
54
53
32/05

-2/28

-5/46

29/33
30/63
-5/01
50
51
32
33/85
-5/46

بیمار سوم
87
87
88
80
79
75
69
60
31/81
-6/37
58
55
37/5
-7/51

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-07-04

جدول  .2نمرات آزمودنیها در خ ،پایه ،دوره مداخله و پیگیری در مقیا اضطراب کرونا ،نگرانی پنلیلوانیا ،ابعاد نگرانی
پرسشنامه ابعاد نگرانی
پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا
مقیاو اضطراب کرونا
مداخله
بیمار دوم
بیمار اول
بیمار سوم
بیمار دوم
بیمار اول
بیمار سوم
بیمار دوم
بیمار اول
69
75
63
66
43
28
26
24
خط پایه 1
75
76
66
61
40
27
30
25
خط پایه 2
75
78
68
63
42
27
30
25
خط پایه 3
63
74
63
61
42
25
20
22
جلسه سوم
69
71
57
59
38
27
25
18
جلسه ششم
61
65
57
37
34
19
15
15
جلسه نهم
57
59
58
34
27
16
13
12
جلسه دوازدهم
53
54
52
32
25
15
11
11
جلسه پانزدهم
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همانگونه که نمرات پرسشنامه ابعاد نگرانهی ههر سهه بیمهار در
جدول شماره  2نشان میدهد ،درصد بهبودی در پایهان جلسهات
درمانی و مرحله پیگیری بیش از  30درصهد اسهت .قهدر مطلهق
شاخص تغییر پایا برای نمرات این متغیر در مورد بیماران بهاالتر
از عدد  1/96میباشد که نشان میدهد بهه نحهاظ آمهاری تغییهر
نمرات با احتمال  95درصد در اثر مداخله درمانی اتفان افتادهاند.
نتیجهگیری
هدف از این پهژوهش بررسهی اثربخشهی درمهان شهناختی
رفتاری مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی بهر نگرانهی و اضهطراب
زنان مبتال به اضطراب کرونا بود.
یافتههای پژوهش حاکی از آن هستند که این روش درمانی
در درمان نگرانی و اضطراب زنان مبتال به اضطراب کرونا مهؤثر
بوده است .نتایج این تحقیهق بها یافتهههای پهژوهش آنیسهون و
همکاران ( ،)44داگهاو و همکهاران ( ،)25باسهول ،تاماسهون و
همکههاران ( )27و ایاگلسههون و همکههاران ( ،)28اکبههری (،)29
صفوی شاملو و همکاران ( ،)31موسوی گلزاری ( )32و علیلهو و
همکاران ( )33مطابقت دارد .در تبیین اثربخشی درمان شهناختی
رفتاری مبتنی بر عدم تحمل بالتکلیفی بهر اضهطراب و نگرانهی
ناشی از اضطراب کرونا میتوان به هدف آماج قرار گرفتن چههار
عامل عدم تحمل بالتکلیفهی ،باورههای مثبهت دربهاره نگرانهی،
اجتناب شناختی و جهتگیری منفی نسهبت بهه مشهکل در ایهن
درمان اشاره کرد ()22؛ زیرا بر اساو پهژوهش تهال و همکهاران
ویژگی غیرقابلپیشبینی و متغیر بهودن عالئهم کوویهد 19-بهه
همراه دوره خاموشی طوالنی حضور ایهن ویهروو در بهدن فهرد
آنوده ( )10شرایط دوران همهگیری را برای افراد بسهیار مهبهم و
بالتکلیف میکند .همچنین نگرانی زیهاد همبسهتگی بهین عهدم
تحمل بالتکلیفی و نشانههای اضطراب را تقویت میکند و نقش
برجسههتهای در پیشبینههی اضههطراب دارد ( )45و عههدم تحمههل
بالتکلیفی بهعنوان یک ویژگی متمایزکننده بانقوه فهردی ،خطهر
اضطراب کرونا را افزایش میدهد ( .)46شرکتکنندگان در ایهن
پژوهش با کمک تکنیکهای شهناختی تحمهل شهرایط مهبهم و
بالتکلیف خودشان را افزایش میدهند و همچنین باورهای مثبت
آنها در مورد نگرانی مهورد ارزیهابی و اصهالح قهرار میگیرنهد.
همچنین با انجام تکانیف خانگی از طریهق نوشهتن سهناریوهای
احتمانی با موضوع ابتال خود یا اطرافیان به بیماری کرونا ،خود را
در معرض شرایط بیمهاری قهرار داده و اضهطراب ناشهی از آن را
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تحمل میکنند که منجر به افزایش ظرفیت تحمل اضهطراب در
آنها شده و از اجتناب شناختی کهه قهبالً بهه آن دچهار بودهانهد
فاصله میگیرند .همچنین با توجه به اینکه عمومهاً افهراد درگیهر
اضطراب مشکالت زندگی را بههعنوان فاجعهه تلقهی کهرده کهه
توانایی حل آنها را ندارند و گهاهی مشهکالت حلشهده را فاقهد
ارزش تلقی میکنند ( ،)17شرکتکنندگان در پژوهش با اصهالح
باورهای غلط در این زمینه موفق به رویهارویی مهؤثر (بها سهطح
نگرانی و اضطراب قابلتحمل) با شهرایط همههگیری و احتمهال
ابتالی خود یا افراد خانواده به کووید 19-میشوند.
همچنین ادامه روند بهبودی اضطراب کرونای هر سه بیمهار
و نگرانی (بیمارهای اول و دوم) در پیگیری دوماهه با یافتهههای
وندیس و همکاران ( )21همسو میباشد .در تبیهین پایهداری اثهر
مداخله شناختی رفتاری مبتنهی بهر عهدم تحمهل بالتکلیفهی در
کاهش اضطراب و نگرانی میتوان به تأثیر تکنیکهای شناختی
این درمان در اصهالح باورههای مثبهت بهه نگرانهی و بازسهازی
نگرش منفی به مشکل در بیمار که منجر بهه تغییهر نگهرش بهه
اتفاقات غیرقابلپیشبینی میشود ،اشاره نمود .همچنین با انجام
تمرین نوشتن سناریوی بدترین اتفان تصور شده توسهط بیمهار و
مرور منظم آن ،نحاظ هیجانی جراتمندی بیمار برای رویارویی با
شرایط مبهم احتمانی در آینده تقویهت میشهود و ایهن موضهوع
بهنوبه خود اعتمادبهنفس وی را تقویهت میکنهد .اعتمادبههنفس
تقویتشده عاملی پایدار در احساو توانایی فرد برای مواجهه بها
اتفاقات آینده است (.)22
بیمار سوم نسبت به دو بیمار دیگهر در اثهر مداخلهه درمهانی
درصد بهبودی کمتری در اضطراب کرونا و کهاهش نگرانهی بهه
دست آورد که دنیل آن را میتوان به اختالل اضطراب اجتمهاعی
مزمن او نسبت داد .این بیمهار بهه دنیهل دارا بهودن بهاور مرکهز
ناتوانی در محافظت از خود در صورت از دسهت دادن همسهر یها
پدر (مادر این بیمار به دنیل ابتال به سرطان فهوت نمهوده اسهت)
مقاومت زیادی در برابهر اصهالح فکهر مربهو بهه عهدم تحمهل
بالتکلیفی (ابهام) در صورت تصور احتمال آنودگی خهود و افهراد
خانواده به ویروو کرونا و فوت آنها نشان مهیداد .هرچنهد بها
استفاده از تعیین تکانیف منهزل از آسهان بهه سهخت در نوشهتن
سناریوهای نگرانکننده و بهه چهانش کشهیدن بهاور نهاتوانی در
محافظت از خویشتن از طریهق یهادآوری دسهتاوردهای مختلهف
تحصیلی و اجتماعی تا حد قابل قبونی مقاومت بیمار شکسته شد
و احتماالً همین روشها درنهایهت موجهب شهد نمهره اضهطراب
کرونای این بیمار از نمره برش مقیاو اضطراب کرونا در مراحل
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همچنین این درمان منجر بهه کهاهش قابلتوجهه ابعهاد نگرانهی
بیماران میشود .نهذا اسهتفاده از پروتکهل ایهن روش درمهان در
کلینیکها و مراکز مشاوره تخصصی برای درمان اضطراب کرونا
توصیه میگردد.
با توجه به برخی محهدودیتهای مطانعهه مهوردی ازجملهه
حجم کوچک نمونه و تک جنسهیتی بهودن نمونهههای پهژوهش
حاضر ،تعمیمپذیری یافتهها بهطور آشکاری محدود میشود .نهذا
برای رفع این محدودیتها انجام پژوهشهای دیگری بههمنظور
تأیید بیشتر کارایی و کاربردپذیری این نوع مداخله در افراد مبتال
به اختالل اضهطراب کرونها در قانهب کارآزمهاییههای تصهادفی
کنترلشده با حجم نمونه بزرگتر پیشنهاد میشوند.

خاتمه درمان و پیگیری کمتر شود؛ اما درصهد بهبهودی نگرانهی
نههامبرده در پرسشههنامه  PSWQبههه  50درصههد نرسههید و نمههره
نگرانی او باالتر از نمره برش باقی ماند ،درنتیجه بهبودی بهانینی
قابلقبول را در این متغیر به دست نیهاورد .ایهن تبیهین از علهت
احتمانی عدم بهبودی بانینی بیمار سوم در نگرانی ،بها یافتهههای
پژوهش تورک و همکاران ( ،)47بوونن و همکاران ( )48کهه بهه
بررسی همبستگی نمرات نگرانی با اضهطراب اجتمهاعی و عهدم
تحمل بالتکلیفی و نیز بدتنظیمی هیجان در بیمهاران مبهتال بهه
اضطراب اجتماعی میپردازند ،همسویی دارد.
نتیجه مداخله درمانی بر روی هر سه بیمهار در متغیهر ابعهاد
نگرانی علیرغم کاهش آماری معنیدار در نمرات بیماران ،منجر
به بهبودی بانینی (حداقل درصد بهبودی  50درصد و یها کسهب
نمره کمتر از نمره بهرش پرسشهنامه  )WDQقابهلقبول نشهد.
دنیل احتمانی این موضوع را میتوان به مؤنفهههای انهدازهگیری
شده در این پرسشنامه ارتبا داد کهه بهه سهنجش نگرانیههای
افراد در پنج حوزه روابط ،عدم اعتمادبهنفس ،بیهدفی نسبت بهه
آینده ،شغل و امور مانی میپردازد ( .)40در حانیکه افهراد مبهتال
به اضطراب کرونا بیشترین نگرانی را در مهورد سهالمت خهود و
اطرافیانش دارند ( .)13نذا احتماالً عدم احراز بهبهودی بهانینی در
ابعاد نگرانی با این ابزار در پژوهش حاضر ،نبود سؤاالت مرتبط با
سالمت فردی و خانوادگی در پرسشنامه ابعاد نگرانی میباشد.
درمجموع یافتههای این پژوهش نشان داد درمان شهناختی
رفتاری مبتنی بر مدل عدم تحمل بالتکلیفی بر کاهش اضطراب
و نگرانی درمان زنان مبتال به اضطراب کرونا مؤثر بهوده اسهت.

تقدیر و تشکر
از شرکتکنندگان و مسئوالن مراکز مشاوره و دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دامغان و همه افرادی که در انجام این پژوهش ما
را یاری نمودند ،تقدیر و تشکر میگردد .این مقانه برگرفته از
پایاننامه مقطع دکتری تخصصی روانشناسی نویسنده اول از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند میباشد که با کد رهگیری
 162355946در سامانه پژوهشیار به ثبت رسیده است .در این
پژوهش هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد و برای اجرای آن
از سوی هیچ سازمان یا فردی حمایت مانی دریافت نشده است.
همچنین این پژوهش دارای کد اخالن با شناسه
 IR.IAUDAMGHAN.REC.1399.025میباشد.
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