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Abstract
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is one of the common psychological disorders that effects
on the most aspects of individuals’ life. In this regard, various studies have been explored to
examine underlying factors involved in the psychopathology of this disorder. One of these
factors is the anxiety sensitivity (AS) that refers to the fear of anxiety-related sensation. AS can
play a role in this disorder in various ways, such as fear of losing control of mental abilities, fear
of somatic sensation, and sensitivity to the negative evaluation of others. On the other hand,
dimensional models of OCD revealed that each phenotypes of this disorder is associated with
different aspects of the AS. Finally, examination of existing treatments suggests that AS can be
considered as an important therapeutic factor in the treatment of OCD.
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چکیده
اختالل وسواسی -جبری یکی از اختاللهای روانی شایع است که بر اکثر جنبههای زندگی فرد اثر میگذارد .در این راستا مطالعات
مختلفی به بررسی عوامل زیربنایی در سببشناسی این اختالل پرداختهاند .یکی از این عوامل حساسیت اضطرابی است که به ترس از
حسهای بدنی مرتبط با اضطراب اشاره دارد .حساسیت اضطرابی میتواند به طرق مختلفی مانند ترس از دست دادن کنترلِ تواناییهای
ذهنی ،ترس از نشانههای بدنی و همچنین حساسیت نسبت به ارزیابی منفی دیگران در این اختالل نقش داشته باشد .از طرفی بررسی
مدلهای ابعادیِ اختالل وسواسی -جبری نشان داد که هر یک از فنوتیپهای این اختالل با وجوه مختلفی از سازۀ حساسیت اضطرابی
در ارتباط هستند .درنهایت بررسی درمانهای موجود حاکی از آن است که حساسیت اضطرابی را میتوان بهعنوان یک عامل درمانی
مهم در درمان اختالل وسواسی -جبری در نظر گرفت.
کلمات کلیدی :حساسیت اضطرابی ،اختالل وسواسی -جبری ،مرور مختصر

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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 .7کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.

 17مروری مختصر بر حساسیت اضطرابی و اختالل وسواسی -جبری

مقدمه

نشانههای اجتماعی قابلمشاهده است (آسموندسون و
7

وسواس فکری شامل افکار ،تصاویر و یا تکانههای

آنکه این عامل در ابتدا در ارتباط با اختالل وحشت-

عودکننده و پایداری که به شکلی مزاحم و ناخواسته

زدگی 1مطرح شد ،اما نتایج نشان میدهد حساسیت

تجربه میشوند و همچنین با رفتارها یا اعمال ذهنی

اضطرابی را میتوان بهعنوان یک آسیبپذیری زیربنایی

تکراری و وقتگیر ،مشخص میشود .این افکار و اعمال

برای ابتال به اختاللهای محور  Iدر نظر گرفت (اشمیت و

موجب رنج بسیار و مختل شدن چشمگیر عملکرد فرد در

همکاران .)2889 ،0مطالعات نشان میدهند در مقایسه با

حوزههای مختلف میشوند (انجمن روانپزشکی آمریکا،

افراد سالم ،بیماران وسواسی میزان بیشتری از حساسیت

 .)2879بهمنظور درک بهتر کارکرد وسواسها و اجبارها،

اضطرابی را گزارش (دیکون و آبراموویتز 2889 ،؛ تیلور

مطالعات به بررسی تجربههای هیجانی و درونی افراد

و همکاران7332 ،3؛ ویتون و همکاران .)2872 ،به ویژه

مبتالبه اختالل وسواسی -جبری پرداختند و عوامل

هرچه سطح حساسیت اضطرابی باالتر باشد ،شدت

مختلفی را شناسایی کردند .یکی از عواملی که اخیراً

نشانههای وسواسی در گروههای بالینی و غیر بالینی نیز

مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته است سازۀ حساسیت

بیشتر است (الپوسا و همکاران2875 ،78؛ ویتون و

اضطرابی 2است.

همکاران.)2872 ،

حساسیت اضطرابی یک سبکشناختی است که ترس

با توجه به مفهومسازی چندوجهی این سازه و همچنین

شدید از عالئم اضطرابی را شامل میشود (تیلور.)2870 ،9

ویژگیهای روانشناختی اختالل وسواسی -جبری مثل

افرادی که به عالئم اضطرابی بسیار حساس هستند ،باور

ادراک کنترل پایین ،نگرانی نسبت به تجربۀ نشانههای

دارند عالئم اضطرابی ،پیامدهای خطرناک یا فاجعهآمیزی

بدنی ،گوشبهزنگی باال و کمالگرایی به نظر میرسد که

مانند بیماریهای جسمانی و روانی ،از دست دادن کنترل

بتوان حساسیت اضطرابی را بهعنوان یک آسیبپذیری

و خجالتزدگی را به دنبال دارند .این افراد از نظر تعداد

مهمی در سببشناسی ،تداوم و درمان این اختالل در نظر

دفعات تجربۀ عالئم اضطرابی و ترس از این عالئم با

گرفت؛ بنابراین مطالعۀ حاضر در تالش است که تا حد

یکدیگر متفاوت هستند (رایس و همکاران.)7309 ،0

امکان ارتباط میان حساسیت اضطرابی و اختالل

نتایج حاصل از تحلیلهای عاملی نشان میدهد که

وسواسی -جبری را از منظر شروع ،تداوم و درمان این

حساسیت اضطرابی سازهای سلسله مراتبی و چندوجهی

اختالل بررسی نماید.

است که شامل عاملهای سطح باال (حساسیت اضطرابی

حساسیت

کلی) و عاملهای سطح پایین شامل ترس از حسهای

وسواسی -جبری

اضطرابی

و

نشانههای

اختالل

بدنی ،ترس از دست دادن کنترل شناختی و ترس از
5

.Asmundson, Weeks, Carleton, Thibodeau, & Fetzner
Wheaton, Deacon, McGrath, Berman, & Abramowitz
.panic disorder
8
.Schmidt, Zvolensky, & Maner
9
. Koch
10
.Laposa, Collimore, Hawley, & Rector
6.

1

.obsessive compulsive disorder
. Anxiety Sensitivity
3
.Taylor
4
.Reiss, Peterson, Gursky, & McNally
2
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اختالل وسواسی -جبری اختاللی است که با نشانههای

همکاران2877 ،5؛ ویتون و همکاران .)2872 ،9با وجود

امید ساعد و همکاران

12

اضطرابی سازۀ کنترل ادراکشده است (گالگر،77

(بازول 71و همکاران2879 ،؛ کاالماری و همکاران،70

 .)2870مطالعۀ مولدینگ و کیروس 72نشان داد که افراد

2880؛ رابینسون و فریستون2870 ،73؛ تیمپانو و

مبتال به اختالل وسواسی-جبری میل به کنترل باال و

همکاران .)2879 ،28اشمیت و لِرو )2882( 27در مطالعهای

احساس کنترل پایینی دارند (مولدینگ و کیروس،

به بررسی ارتباط حساسیت اضطرابی و کنترل ادراکشده

 .)2881بر اساس نظریۀ کنترل شناختیِ فکر 79کالرک،

در ایجاد نشانههای اضطرابی پرداختند .مطالعۀ آنان نشان

افراد مبتالبه اختالل وسواسی-جبری احساس میکنند که

داد که حساسیت اضطرابی از طریق کنترل ادراکشده

کنترل کافی بر افکار مزاحم خود ندارند (امیر و

میتواند نشانههای اضطرابی را پیشبینی کند .مطالعۀ
22

همکاران .)7331 ،70آنها احتمال وقوع تهدید و یا

کالماری

پیامدهای منفی رویدادها را بیش از اندازه ارزیابی

اضطرابی با باورهای مربوط به کنترل و اهمیت افکار در

میکنند (کارگروه شناختهای وسواسی -جبری)7331 ،

بیماران وسواسی ارتباط دارد (کاالماری و همکاران،

و به افکار خود بیش از حد اهمیت میدهند(فاوا 75و

 .)2880آنها نتیجه گرفتند که ارتباط میان حساسیت

همکاران )2870 ،؛ درنتیجه آشفتگیهای روانی و نشانه-

اضطرابی و باورهای مربوط به بیش اهمیتدهی به افکار

های فکری و رفتاری وسواس را تجربه میکنند .تفکر

 ،29میتواند احتمال شروع رفتارهای خنثیکنندۀ

جادویی یکی دیگر از ویژگیهای افراد مبتال به اختالل

اضطراب 20را افزایش دهد.

وسواسی-جبری است و سبب میشود که بیماران باور

از طرفی برخی از افراد مبتال به اختالل وسواسی -جبری

داشته باشند افکارشان پیامدهای نامطلوبی را به دنبال دارد.

ممکن است از نشانههای بدنی اضطراب بترسند .دانکن و

بنابراین میتوان گفت افکار مزاحم و میل به کنترل آنها

آبرامویچ 25بیان کردند که بین خرده مقیاس ترس از

یکی از نگرانیهای اصلی این افراد است .از طرفی این

حسهای بدنی و وسواس رابطه وجود دارد (دیکون و

افراد فکر خود را با رفتار برابر میدانند ،ویژگی که به آن

آبراموویتز .)2889 ،این گروه از افراد نسبت به نشانههای

آمیختگی فکر-عمل 79میگویند .این بیماران نگراناند

بدنی خود گوشبهزنگ هستند و بیش از اندازه به آنها

که با از دست دادن کنترل افکار ،کنترل رفتار خود را نیز

توجه میکنند .درواقع آنها نگراناند که در اثر تجربۀ

از دست بدهند .درواقع به نظر میرسد که حساسیت

اضطرابِ شدید ،کنترل ذهنی خود را از دست بدهند.

اضطرابی از طریق ترس از دست دادن کنترل شناختی با

عالوه بر این ،برخی از بیماران وسواسی در واکنش به

نشانههای اختالل وسواسی -جبری در ارتباط باشد .اکثر

افکار مزاحم خود ،نشانههای وحشتزدگی را تجربه

و همکاران نیز نشان داد که حساسیت

مطالعات از ارتباط بین خرده مقیاس نگرانیهای شناختیِ
17

.Boswell
.Calamari, Rector, Woodard, Cohen, & Chik
.Robinson & Freeston
20
.Timpano, Raines, Shaw, Keough, & Schmidt
21
. Schmidt and Lerew
22
. Calamari
23
. overimportance
24
. anxiety-neutralizing behaviors
25
. Deacon & Abramowitz
18
19

11

.Gallagher, Bentley, & Barlow
. Moulding & Kyrios
. Cognitive Thought Control
14
.Amir, Cashman, & Foa
15
.Fava
16
. Thought Action Fusion
12
13
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یکی از ویژگیهای مطرح شده در ارتباط با اختاللهای

حساسیت اضطرابی و نشانههای وسواسی حمایت کردهاند

 19مروری مختصر بر حساسیت اضطرابی و اختالل وسواسی -جبری

میکنند (بارلو)2880 ،؛ نتیجه آنکه این افراد تالش

حساساند .عالوه بر این برخی از بیماران وسواسی می-

میکنند با انجام اعمالی ،افکار مزاحم خود را کنترل کنند

ترسند که دیگران متوجّه وجود نشانههای بدنی اضطراب

تا اضطراب ناشی از وجود این نشانههای بدنی و حالت

در آنها شوند و آنان را مورد ارزیابی منفی قرار دهند

وحشتزدگی را تجربه نکنند .در نهایت ،ترس از حس-

(ریومن و همکاران.)2871 ،

این افراد مرتبط باشد .این گروه از بیماران وسواسی

حساسیت اضطرابی و ابعاد اختالل وسواسی-

نشانههای بدنی خود را بیش برآورد میکنند و پیشآگهی

جبری

بیماریهای جسمانی خود را ضعیف در نظر میگیرند

علیرغم نتایج باال ،برخی مطالعات ارتباط متوسط تا

(ریومن 29و همکاران .)2871 ،آنها از بیمار شدن می-

ضعیفی را بین حساسیت اضطرابی و نشانههای وسواسی-

ترسند و نگراناند که نشانههای بدنی ،نشانهای از ابتال به

جبری در مقایسه با سایر نشانههای اضطرابی ،مثل

یک بیماری جسمی جدی باشد.

اضطراب اجتماعی یا وحشتزدگی ،گزارش کردهاند

یکی دیگر از ویژگیهای افراد مبتالبه اختالل وسواسی-

(دیکون و آبراموویتز2889 ،؛ ویتون و همکاران.)2872 ،

جبری ،داشتن استانداردهای سطح باال است که با کمال-

نکتۀ قابلتوجه این است که این مطالعات اختالل

گرایی ،احساس گناه و مسئولیت بیش از حد ارتباط دارد.

وسواسی -جبری را بهصورت یک ساختار واحد بررسی

از نظر این افراد افکار ناخواستهای که در شرایط استرسزا

کردهاند ،درحالیکه این اختالل با فنوتیپهای متنوعی

ایجاد میشوند ،غیرقابلقبولاند و عالمتی از خطر یا

شناخته میشود (فووآ و همکاران .)7335 ،به بیان دیگر

شکست بالقوه هستند؛ بنابراین فرد در قِبال آنها مسئول

در نظر گرفتن اختالل وسواسی -جبری بهعنوان یک

است (بارلو .)2880 ،کمالگرایی در این گروه از بیماران

ساختار واحد میتواند نقش حساسیت اضطرابی در سبب-

شامل نگرانی در مورد اشتباهات ،انتظارات بیرونی و انتقاد

شناسی این اختالل را کمرنگ کند .مدلهای ابعادی

است (فراست و همکاران .)2882 ،21برخی مطالعات

عموماً نشانههای اختالل وسواسی -جبری را در  0بُعد

ارتباط معناداری را بین خرده مقیاس نگرانیهای اجتماعی

دستهبندی میکنند )7 :افکار مربوط به آلودگی/

و نشانههای وسواس تقارن و همچنین رفتارهای وارسی

رفتارهای شستشو  )2اشتغال ذهنی با مسئولیت /رفتارهای

گزارش کردهاند (پلی و همکاران2871 ،20؛ راینز و

وارسی  )9افکار مربوط به نظم و تقارن /رفتارهای نظم و

همکاران .)2870 ،23بسیاری از رفتارهای وسواسی برای

ترتیب  )0افکار غیرقابل قبول /رفتارهای خنثیساز( 98مثل

جلوگیری از اشتباه و همچنین اجتناب از سرزنش دیگران

سرکوبی فکر) (آبراموویتز و همکاران2878 ،؛ رابینسون و

انجام میشوند .در واقع میتوان گفت این افراد نسبت به

فریستون .)2870 ،این ابعاد ،الگوهای همبودی ،وراثتی و

ارزیابی منفی دیگران و سرزنش شدن از سوی آنها

97

درمانی مجزایی دارند (ماتیکس-کلز و همکاران ،
.)2885

26

.Reuman
.Frost, Novara, & Rhéaume
28
.Poli, Melli, Ghisi, Bottesi, & Sica
29
.Raines, Oglesby, Capron, & Schmidt
27

. Neutralizing compulsions
.Mataix-Cols, Rosario-Campos, & Leckman
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های بدنی میتواند با وسواسهای مرتبط با آلودگی در

امید ساعد و همکاران

10

جبری بهعنوان یک ساختار چندبعدی به درک دقیقتر

خدمات بهداشتی را پیشبینی کند (ونکلف و همکاران،

ارتباط حساسیت اضطرابی با این اختالل کمک کند،

.)2881

مطالعات بسیار کمی به بررسی این موضوع پرداختهاند.

نتایج مطالعات حاکی از آن است که حساسیت اضطرابی

نتایج این مطالعات نشان میدهد که بین خرده مقیاسهای

با افکار تکراری مرتبط با مسئولیتپذیری ارتباط دارد.

حساسیت اضطرابی و ابعاد مختلف نشانههای وسواسی

مطالعه ویتون و همکاران نشان داد که خرده مقیاس

ارتباط معناداری وجود دارد (کاالماری و همکاران،

نگرانیهای شناختی (ترس از دست دادن کنترل) میتواند

 ،2880راینز و همکاران2870 ،؛ رابینسون و فریستون،

افکار تکراری مرتبط با فنوتایپ مسئولیتپذیری را پیش-

 .)2870مطالعه ویتون 92و همکاران نشان داد که خرده

بینی کند (ویتون و همکاران .)2872 ،بیمارانی که اشتغالِ

مقیاس ترس از حسهای بدنی میتواند بهطور معناداری

ذهنی اصلی آنها مسئولیتپذیری است ،اغلب شک

وسواس از نوع آلودگی را در نمونۀ غیر بالینی پیشبینی

میکنند یا نگراناند که به دیگران آسیب بزنند یا نتوانند

کند (ویتون و همکاران .)2872 ،بسیاری از افرادی که

از آسیب پیشگیری کنند .آنها تالش میکنند شکهای

افکار وسواسی مرتبط با آلودگی دارند درواقع از بیمار

خود را کنترل کنند یا از شر آنها خالص شوند .این

شدن میترسند .نگرانیهای مرتبط با سالمتی در این افراد

گروه از افراد به تواناییهای ذهنی خود برای توجّه به

احتماالً با ترس از حسهای بدنی همراه است .درواقع،

موقعیت و کنترل آن اطمینان ندارند و میترسند در اثر

آنها برخی از نشانههای بدنی اضطراب را به غلط تفسیر

بیتوجهی ،آسیبهایی را ایجاد کنند .از سوی دیگر این

میکنند و نگراناند که مشکالت بدنی آنها عالمتی از

افراد برای جلوگیری از آسیب یا شکست احتمالی ،دست

یک بیماری جدی باشند .از طرفی دیگر ،مطالعۀ رینز 99و

به وارسی میزنند .مطالعۀ رینز و همکاران نشان داد که

همکاران نشان داد که ارتباط معناداری بین خرده مقیاس

بین خرده مقیاس نگرانیهای اجتماعی و رفتارهای وارسی

ترس از حسهای بدنی و رفتارهای شستشو وجود ندارد

ارتباط معناداری وجود دارد (راینزو همکاران .)2870،با

(راینزو همکاران .)2870 ،نویسندگان این مقاله بیان

توجه به آنکه رفتارهای وارسی اغلب قابل مشاهدهاند ،به

کردند که رفتارهای شستشو ممکن است بهجای سازۀ

نظر میرسد که این افراد نگران قضاوت دیگران باشند و

حساسیت اضطرابی با بخش دیگری از نظریۀ انتظاری

بترسند که دیگران آنها را دیوانه بنامند.

رایس ،یعنی حساسیت نسبت به بیماری ،90مرتبط باشد .در

مطالعات انجامشده بر روی اختالل وسواسی -جبری

مطالعهای که در سال  2881صورت گرفت مشخص شد

همچنین نشان دادند که بین خرده مقیاسهای حساسیت

که حساسیت نسبت به بیماری بهترین پیشبینی کنندۀ

اضطرابی و وسواس از نوع تقارن ارتباط وجود دارد

رفتارهایی است که سالمتی فرد را حفظ میکنند (مثل

(رابینسون و فریستون)2870 ،؛ هرچند این نتایج ناهمگون

شستشو برای پیشگیری از آلودگی) ،در حالی که

هستند .طبق مطالعۀ ویتون و همکاران خرده مقیاسهای

.Wheaton
. Raines
34
. illness sensitivity
32

ترس از دست دادن کنترل شناختی و نگرانیهای بدنی

33
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با وجود آنکه به نظر میرسد بررسی اختالل وسواسی-

حساسیت اضطرابی به بهترین وجه میتواند استفاده از

 15مروری مختصر بر حساسیت اضطرابی و اختالل وسواسی -جبری

پیشبینی کنند (ویتون و همکاران .)2872 ،این گروه از

غیرقابل قبولی دارند ،نگراناند که از دست دادن کنترل

افراد وسواسی تمایل دارند که کارها را دقیق و بدون

تواناییهای شناختی منجر به از دست دادن کنترل رفتارها

کوچکترین اشتباهی انجام دهند و کنترل امور را در

در آینده شود .این افراد افکار خود را غیرقابل قبول می-

دست بگیرند (راسموسن و آیسن .)7332 ،95این گروه نیز

دانند و تالش میکنند آنها را از دیگران مخفی کنند،

مانند دستۀ قبل به تواناییهای ذهنی خود برای کنترل

زیرا نگراناند که از سمت دیگران مورد قضاوت قرار

موقعیت اطمینان ندارند و باور دارند که اگر اشیا بهدرستی

گیرند و سرزنش شوند (نیوت و راچمن .)2887 ،این افراد

سر جای خود قرار نگیرند ،نمیتوانند به خوبی با موقعیت

حتّی میترسند که نشانههای اضطرابی آنها به عنوان

کنار بیایند و اضطراب و آشفتگی نامحدودی را تجربه

عالمتی مبنی بر وجود افکار غیرقابل قبولشان تلقی شود

خواهند کرد (کلیز و همکاران .)2889 ،99مطالعات دیگر

(ویتون و همکاران.)2872 ،

ارتباط معناداری را بین خرده مقیاس نگرانیهای اجتماعی
و نشانههای وسواس تقارن گزارش کردند (پلی و

حساسیت اضطرابی و درمان اختالل وسواسی-

همکاران2871 ،؛ راینز و همکاران .)2870 ،با با توجه به

جبری

اینکه رفتارهای وسواسی مرتبط با این بُعد از نشانههای

نشانههای وسواسی -جبری در  2تا  9درصد مبتالیان،

وسواسی نیز اغلب قابلمشاهده است ،طبیعی به نظر

موجب پریشانی قابلتوجه و نقص عملکرد میشود (کسلر

میرسد که این گروه از بیماران نسبت به قضاوتهای

و همکاران .)2881 ،بدین منظور ،درمانهای روانشناختی

دیگران و برچسب خوردن از سَمت آنها حساس باشند.

متعددی برای اختالل وسواسی -جبری پیشنهاد شده است.

درنهایت طبق مطالعات انجامشده بین خرده مقیاس

با توجه به شواهد موجود مبنی بر ارتباط حساسیت

نگرانیهای شناختی و اجتماعی حساسیت اضطرابی و

اضطرابی و اختالل وسواسی -جبری ،به نظر میرسد

افکار غیرقابل قبول تکراری ارتباط وجود دارد (راینز و

درمانهایی که این سازۀ شناختی را هدف قرار میدهند،

همکاران2870 ،؛ ویتون و همکاران .)2872 ،این افراد

بتوانند بر کاهش نشانههای وسواسی نیز اثر بگذارند.
90

افکار خود را بیش از اندازه بااهمیت ارزیابی میکنند و

بازول و همکاران در مطالعه خود به بررسی اثر درمان

احساس میکنند که کنترلی بر روی آنها ندارند .آنها

فرا تشخیصی در کاهش حساسیت اضطرابی و نشانههای

تالش بیشتری برای کنترل این افکار میکنند اما از

اضطرابی پرداختند .علیرغم آنکه نتایج این مطالعه ارتباط

آنجایی که سرکوب افکار عموماً با شکست همراه است

علّی را مطرح نکرد اما توانست ارتباط معناداری را بین
93

(وگنر و زاناکوس ،)7330 ،91این افکار با شدّت بیشتری

رویارویی با نشانههای بدنی

تداوم مییابند .این گروه از بیماران وسواسی گمان

اضطرابی و نشانههای اضطرابی نشان دهد (بازول و

میکنند که کنترل تواناییهای شناختی خود را از دست

همکاران .)2879 ،رویارویی با نشانههای بدنی به طور

با کاهش حساسیت

35

.Rasmussen & Eisen
.Coles, Frost, Heimberg, & Rhéaume
37
.Wegner & Zanakos
36
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میتوانند نشانههای وسواس تقارن را در گروه غیربالینی

دادهاند .با تداوم این روند افراد وسواسی که افکار

امید ساعد و همکاران

19

درنتیجه ،کاهش نشانهها در اختالل پنیک در نظر گرفته

بیماران وسواسی با حساسیت اضطرابی باال ،عالوه بر

میشد ،اما امروزه به نظر میرسد که این راهبردی برای

محرکی که با آن مواجه شدهاند ،از احساسات بدنی خود

بیشتر اختاللهای اضطرابی کاربرد داشته باشد.

حین رویارویی نیز میترسند ،درست مانند حالتی که در

رینز و همکاران در کارآزمایی خود اثر مداخلۀ

اختالل وحشتزدگی مشاهده میشود (پنس و

کوتاهمدّت در کاهش نگرانیهای شناختی حساسیت

همکاران .)2878 ،05افراد مبتالبه اختالل وسواسی -جبری

اضطرابی 08را بر روی گرایش به خودکشی افراد وسواسی

که حساسیت اضطرابی باالیی نیز دارند ،در حین

بررسی کردند (راینز و همکاران .)2875 ،07نتایج آنها

رویارویی ممکن است حمالت وحشتزدگی را تجربه

نشان داد که این درمان از طریق کاهش بُعد شناختی

کنند که این خود اجتناب را افزایش و همکاری در درمان

حساسیت اضطرابی میتواند گرایش به خودکشی را در

را کاهش میدهد .بالکی و همکاران 09در مطالعهای نقش

افراد وسواسی کاهش دهد .تیمپانو 02و همکاران نیز بیان

حساسیت اضطرابی در پیامدهای درمان شناختی رفتاری

کردند که مداخلۀ کوتاهمدت کاهش حساسیت اضطرابی،

بیماران وسواسی را بررسی نمودند (بالکی و همکاران،01

میتواند با کاهش حساسیت اضطرابی ،نشانههای فکری و

 .)2871نتایج آنها نشان داد که میزان اولیۀ حساسیت

عملی وسواس را کاهش دهد (تیمپانو و همکاران،

اضطرابی میتواند شدّت نشانههای وسواسی ،در این

 .)2879این محققان پیشنهاد کردند که با توجه به ماهیت

بیماران را پس از درمان پیشبینی کند (هرچه میزان

چندبُعدی اختالل وسواسی -جبری ،مطالعات بعدی به

حساسیت اضطرابی در ابتدا بیشتر باشد ،شدّت نشانههای

بررسی اثر کاهش حساسیت اضطرابی در درمان ابعاد

وسواسی ،پس از درمان نیز بیشتر خواهد بود).

مختلف این اختالل و تفاوتهای آنها بپردازند.

از طرفی افراد مبتال به اختالل وسواسی -جبری با

از سوی دیگر شواهدی وجود دارند که لزوم بررسی

حساسیت اضطرابی باال ،عملکردی مختل دارند و

حساسیت اضطرابی بهعنوان عامل پیشبینی کنندۀ

اضطراب باالیی تجربه میکنند .این حالت ممکن است

پیامدهای درمان اختالل وسواسی -جبری را مطرح می-

موجب شود که اعضای خانواده و اطرافیان آنها ،دست

کند .برای مثال ،علیرغم حمایتهای تجربی که از

به رفتارهایی بزنند که آشفتگی این بیماران را در کوتاه

درمانهای شناختی -رفتاری در درمان اختالل وسواسی-

مدّت کمتر میکند ،مثالً اجتنابهایشان را تسهیل کنند یا

جبری صورت گرفته است ،برخی از بیماران به این

در اَعمال اجباریشان مشارکت نمایند (ویو 00و همکاران،

درمانها به طور مناسب پاسخ نمیدهند .عالوه بر این ،در

 . )2879درواقع میتوان گفت عملکرد و ساختار خانواده

09

میتواند در تداوم این اختالل نقش داشته باشد .مطالعات

درمان این اختالل اغلب از تکنیکهای رویارویی

استفاده میشود که این خودْ موجب برانگیختگی
. anxious arousal
.Pence Jr, Sulkowski, Jordan, & Storch
46
. Blakey et al.
47
.Blakey, Abramowitz, Reuman, Leonard, & Riemann
48
.Wu
44

40

. brief anxiety sensitivity cognitive concerns intervention
.Raines, Short, Allan, Oglesby, & Schmidt
42
. Timpano
43
. exposure
41
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سنتی راهبردی برای کاهش حساسیت اضطرابی و

اضطرابی 00در این گروه از بیماران میگردد .درواقع

 11مروری مختصر بر حساسیت اضطرابی و اختالل وسواسی -جبری

درمان اختالل وسواسی -جبری اثر میگذارد (لیبوویتچ و

همچنین بهبود مدلهای تبیینی و فرایندهای درمانی

همکاران .)2879 ،به نظر میرسد هرچه آشفتگی و

کمک کند .از این منظر در مطالعۀ حاضر تالش شد تا با

حساسیت این بیماران بیشتر باشد ،مساعدتهای

ارائۀ شواهد نظری و عملی ،نقش ابعاد مختلف این سازۀ

خانوادگی که دریافت میکنند نیز بیشتر میشود .چنین

شناختی در ابتال به اختالل وسواسی -جبری و تداوم

شرایطی با اهداف درمانی رویارویی در تضاد است؛ یعنی

نشانههای آن موردبررسی قرار گیرد .در نهایت با توجه

بیمار کمتر با نشانههای خود روبهرو میشود .بر اساس

به مطالعات مطرحشده میتوان گفت ،سازۀ حساسیت

مطالعه وُیو 58و همکاران ،حساسیت اضطرابی به طور

اضطرابی نقش قابلتوجهی در سببشناسی و درمان

معناداری با مساعدتهای خانوادگی ارتباط دارد ،به ویژه

اختالل وسواسی -جبری دارد و بالینگران باید به این سازۀ

بُعد نگرانیهای شناختی حساسیت اضطرابی میتواند

شناختی و اثرات چندوجهی آن در کار با بیماران

افزایش مساعدتهای خانوادگی کسبشده توسط این

وسواسی توجه کنند.

بیماران را پیشبینی کند (ویو و همکاران .)2879 ،این
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