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Abstract
Intolerance of uncertainty (IU) is generally known as emotional, cognitive, and behavioral
reactions to ambiguity situations. Several studies have considered the intolerance of uncertainty
as a common factor across all of emotional disorders. The intolerance of uncertainty has two
important dimensions: prospective and inhibitory. Each dimensions is also involved in a specific
disorder. Due to important role of IU at development and maintenance of emotional disorders,
clinicians sought to treat it. Finally, changes in IU can be contributory to recovery of various
emotional disorder symptoms in transdiagnostic treatment. In this study, we have tried to address
the importance of intolerance to uncertainty, investigate its place in the development and
maintenance of emotional disorders and the implications for the treatment of this structure for
professionals.
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نقش تحمّلناپذیری عدم قطعیّت در سببشناسی و درمان اختاللهای هیجانی :مقالۀ مروری کوتاه
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طاهره زهرائی ، 1فایق یوسفی ، 2امید ساعد

.1دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران .
 .2دانشیار ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران .
 .3استادیار ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران ( مولف مسئول) .ایمیلo.saed@zu ms.ac.ir :
تاریخ دریافت مقاله 1310 /70 /21 :

تاریخ پذیرش مقاله 1310/11/11 :

چکیده
تحمّلناپذیری عدم قطعیّت معموالً به عنوان واکنشهای هیجانی ،شناختی و رفتاری منفی به موقعیّتهای مبهم شناخته میشود .مطالعات
مختلفی تحمّل ناپذیری عدم قطعیّت را به عنوان ویژگی مشترک در بین تمامی اختاللهای هیجانی به حساب آوردهاند.تحمّلناپذیر ی
عدم قطعیّت دارای دو بُعد مهمِ آیندهنگر و بازدارنده است .هر کدام از ابعاد تحمّلناپذیری عدم قطعیّت نیز در اختالل خاصّی نقش
دارند .به دلیل نقش مهم تحمّلناپذیری عدم قطعیّت در ایجاد و تداوم اختالل های هیجانی متخصصین بالینی در صدد درمان آن
برآمدند .در نهایت اینکه تغییر در تحمّلناپذیری عدم قطعیّت میتواند در بهبودی عالئم اختالل های هیجانی مختلف در درمان
فراتشخیصی کمک کننده باشد .در این مرو رِ کوتاه سعی شده است ضمن پرداختن به اهمیت تحمّلناپذیری عدم قطعیّت ،جایگاه آن در
پدیدآیی و تداوم اختاللهای هیجانی بررسی و تلویحاتی برای درمان این سازه برای متخصصین ارائه شود.
کلید واژه :تحمّلناپذیری عدم قطعیّت ،اختاللهای هیجانی ،درمان اختاللهای هیجانی ،مرور کوتاه

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ اس ت.
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برای آسیبشناسی اختاللهای روانی متعدد بخصوص

مقدمه
عدم قطعیّت مؤلفۀ اصلی در مدلهای شناختی برای

اختاللهای هیجانی است (کارلتون ،ویکس ،هاول،

اختاللهای هیجانی است (لویبند  .) 2771 ،2عدم قطعیّت

آسماندسون ،آنتونی 2712 ،8؛داگاس2770 ،؛کارلتون،

بیشبرآوردی از تهدید است که به عنوان بخش هستهای

کولیمور ،1

و اصلی در تظاهرات بالینی اضطراب شناخته میشود  .از

سایکوپاتولوژی فرض میکنند که تحمّلناپذیری عدم

اینرو ،تمایل بیش از حد فرد به نپذیر فتن احتمال اینکه

قطعیّت خصیصۀ مهم در تجربۀ مرتبط با اضطراب و

یک رویداد منفی مم کن است اتفاق بیافتد ،درحالی که

ظرفیت تحمّل ناشناختهها است؛ که به نظر میرسد یک

احتمال رخ دادن آن کم است را تحمّلناپذیری عدم

عامل آسیبپذیر قوی مرتبط با گسترهای از اختاللهای

قطعیّت  3مینامند (داگاس ،گزلین ،الدواکیور .)2771،4

هیجانی باشد (کارلتون و همکاران .)2712 ،اگر چه

1

آسماندسون،

.)2717

مدلهای

بوهر  5و داگاس ( )2771تحمّلناپذیری عدم قطعیّت را به

ویژگی تحمّلناپذیری عدم قطعیّت ممکن است بین

عنوان یک ویژگی سرشتی تعریف میکنند که نشان

اختاللهای هیجانی تظاهرات متفاوتی داشته باشد و به

دهندۀ تمایل فرد به واکنش منفی در سطح هیجانی،

واسطۀ عوامل زمینهای ،متفاوت به نظر برسد  ،با این حال

شناختی و رفتاری در موقعیّتهای مبهم است .

نقش کلیدی و مهمی در نگرانی ،اضطرابِ حالت و

تحقیقات انجام شده در مورد اثرات جانبی تحمّلناپذیری

آسیب شناسی مرتبط با اضطراب ایفا میکند (باس وِل و

عدم قطعیّت باال ،در درجۀ اول بر روی نگرانی متمرکز

همکاران . )2713 ،17

شدهاند .به طور ک لّی تحقیقات انجام شده تحمّلناپذیری

در اکثر مدلهای درمانی به خصوص مدلهای

عدم قطعیّت را به عنوان مهم ترین عامل پیشبینیکنندۀ

فراتشخیصی اختاللهای هیجانی بر نقش عاملهای

نگرانی مشخص کردهاند (اینستین  ،)2714 ،1از منظر بالینی

مشترک در پدیدآیی و تداوم آسیبپذیری تأکید می -

نیز ،نگرانی پاتولوژیک ،مشخصۀ اختالل اضطراب

کنند (بارلو  .)2777 ،11تحمّلناپذیری عدم قطعیّت نیز به

فراگیر  0و همچنین آسیبپذیری مرتبط با بسیاری از

عنوان عامل آسیبپذیر شناختی برای اختالل اضطراب

اختاللهای اضطرابی و خلقی است .عالوه بر این،

فراگیر معرفی شده است؛ در حالی که شواهد ی مبنی بر

مطالعات نشان دادند که افزایش تحمّلنا پذیری عدم

نقش تحمّلناپذیری عدم قطعیّت به عنوان یک عامل نگه -

قطعیّت منجر به افزایشِ نگرانی میشود (داگاس.) 2771 ،

دارندۀ فراتشخیصی مهم در سایر اختاللهای هیجانی نیز

در همین راستا مطالعات متعددی از جمله کارلتون

وجود دارد (استارسویک و برل .)2771 ،12

( )2711 ،2712و اینستین ( )2714نشان میدهند که

با تو جّه به مفهوم سازی چند بُعدی این سازه و همچنین

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت یک عامل فراتشخیصی مهم

نقش مؤلفههای آن در اختاللهای هیجانی ،به نظر می -

1

. Uncertainty
. Lovibond
3
. Intolerance of uncertainty
4
. Dugas, Gosselin, Ladoucer
5
. Buhr
6
. Einstein
7
. General anxiety disorder

رسد که بتوان تحمّلناپذیری عدم قطعیّت را به عنوان

2
8

. Carleton, Weeks, Howell, Asmundson, Antony
. Collimore
. Boswell, Hollands, Farchione, Barlow
11
. Barlow
12
. Starcevic, Berle
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یک آسیبپذیری مهم در سبب شناسی ،تداوم و درمان

به عنوان مؤلفههای اصلی تحمّلناپذیری عدم قطعیّت و

اختاللهای هیجانی در نظر گرفت؛ بنابراین ،مقال ۀ حاضر

همچنین به عنوان پاسخ به عدم قطعیّت در نظر گرفته

در تالش است ارتباط تحمّلناپذیری عدم قطعیّت و

شده اند که به طور متفاوتی با نشانههای اختاللهای

اختاللهای هیجانی را از حیث سبب شناسی و درمان آن

هیجانی در ارتباطاند .عدم قطعیّت آیندهنگر به ناتوانی فرد

مورد بررسی قرار دهد .

در پیشبینی مواجهه با رویدادهای آینده منجر میشود .
درحالیکه بازدارنده بودن عدم قطعیّت به بازداری رفتاری

تعریف تحمّلناپذیری عدم قطعیّت
عدم قطعیّت ،به عنوان عامل استرسزای روانشناختی و

دارند ( کارلتون ،نورتون و آسماندسون؛ . )2770

فیزیولوژیکی مهم نسبت به اینکه در آینده چه اتفاقی رخ

هر کدام از این ابعاد به طور اختصاصی در اختاللهای

خواهد داد تعریف شده است؛ که با مشکالتی از جمله

هیجانی مختلف نمود پیدا میکنند .در این راستا ،کارلتون

مقابلۀ ناکارآمد ،روانرنجوری ،نیاز به آیندهنگری و

و همکاران ( ) 2717به این نتیجه رسیدند که اضطراب

واکنشهای شناختی نسبت به ابهام همراه است (کارلتون،

بازدارنده به طور اختصاصی با نشانههای اضطراب

ناشی از عدم قطعیّت در مواجهه با رویدادهای آینده اشاره

a2711؛ نورتون  .) 2775 ،13با این وجود ،تحمّلناپذیری

اجتماعی ارتباط دارد .در حالیکه مکاِوی و ماهونی

عدم قطعیّت ،ناتوانی سرشتی فرد در تحمّلِ پاسخ

( )2711دریافتند که اضطراب مربوط به آینده (بُعد

آزاردهنده (کارلتون )a2711 ،و ترس ذاتی و ناسازگارانه

آیندهنگر) با نشانههای اختالل اضطراب فراگیر و اختالل

18

از ناشناختهها (کارلتون و همکاران )b2711 ،است ،و در

وسواسی -جبری

مواقعی که احتمال رخ دادن یک رویداد منفی غیرقابل

بازدارنده (بُعد بازدارنده ) با نشانههای فوبی اجتماعی،

قبول و تهدید کننده وجود داشته باشد ( بوهر و داگاس،

اختالل پانیک ،آگروآفوبیا و افسردگی در ارتباط است .

 ،)2772با واکنش های هیجانی ،شناختی و رفتاری منفی

ماهونی و مکاِوی ( )2712عالوه بر مؤلفههای اصلی

11

ارتباط دارد ،در حالیکه اضطراب

نسبت به آن رویدادها (برندبام و همکاران  2778 ،14؛

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت ( به عنوان مثال :تحمّلناپذیری

نورتون )2775 ،همراه میشود .

عدم قطعیّت آیندهنگر و تحمّلناپذیری عدم قطعیّت

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت از دو بُعد تشکیل شده است :

بازدارنده) نشان دادهاند که تحمّلناپذیری عدم قطعیّت به

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت آیندهنگر ( 15به عنوان مثال :

طور متفاوتی با عالئم اختاللهای هیجانی در ارتباط

میخواهم بدان م که در آینده برای من چه اتفاقی میافتد)

است.

و تحمّلناپذیری عدم قطعیّت بازدارنده  ( 11به عنوان مثال :

تحمّلناپذیری عدم قطعیّتِ صفت شامل دو مؤلفه

عدم قطعیّت من را از پا انداخته است) (کارلتون و

( تحمّلناپذیری عدم قطعیّت آیندهنگر و بازدارنده) است

همکاران 2770 ،؛ کارلتون و همکاران  .)2712 ،10این ابعاد

که تحت عنوان تحمّلناپذیری عدم قطعیّت کلّی بررسی

13

میشود ،در حالی که  ،تحمّلناپذیری عدم قطعیّتِ

. Norton
. Berenbaum, Bredemeier, Thompson
. Prospective
16
. Inhibitory
17
. Carleton, Mulvogue, Thibodeau, McCabe
14
15
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. McEvoy, Mahoney
. Obsessive-compulsive disorder

18
19
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موقعیّت  -ویژه به این صورت است که عدم قطعیّتِ افراد

پس از بررسی ابعاد تحمّلناپذیری عدم قطعیّت می توان به

مرتبط با موقعیّتی است که در آن رخ داده است ( به عنوان

ارتباط آن با نگرانی پرداخت .تحقیقات پیشین نشان داده -

مثال؛ عدم قطعیّت دربارۀ علل نشانههای جسمی اضطراب

اند که تحمّلناپذیری عدم قطعیّت ارتباط زیادی با نگرانی

برای اختالل پانیک و یا عدم قطعیّت مربوط به پیامد افکار

در جمعیّت بالینی و غیر بالینی دارد .همچنین تحمّل -

مزاحم برای اختالل وسواسی -جبری) (ماهونی و مک -

ناپذیری عدم قطعیّت را مهم ترین عامل پیشبینی کنندۀ

اِوی.)2712 ،

نگرانی میدانند.فرستون و همکاران  ) 1114( 21نشان داده -

ماهونی و مکاِوی ( )2711اخیراً دریافتند که واکنش

اند که بین تحمّلناپذیری عدم قطعیّت و نگرانی ارتباط

مبتالیان به اختاللهای اضطرابی متفاوت به عدمقطعیت،

معناداری وجود دارد  .به طوری که افزایش تحمّلناپذیری

موقعیّت  -ویژه است تا یک واکنش عمومی و ک لّی .

عدم قطعیّت منجر به افزایشِ نگرانی میشود ( الدوکیور،

همچنین نشان دادند تحمّلناپذیری عدم قطعیّتِ موقعیّت -

گزلین ،داگاس.)2777 ،

ویژه با نشانههای اختالل اضطراب فراگیر و اختالل

به این لحاظ تحمّلناپذیری عدم قطعیّت به عنوان مؤلفۀ

اضطراب وسواسی -جبری ،فوبی اجتماعی ،افسردگی،

اصلی نگرانی ،اضطرابِ حالت و آسیبشناسیهای مرتبط

اختالل پانیک و آگروافوبیا مرتبط است .نشانههایی وجود

با اضطراب و اختاللهای هیجانی شناخته شده است  .از

دارد که تحمّلناپذیری عدم قطعیّتِ صفت ممکن است

دیدگاه بالینی و آسیبشناسی نیز ،نگرانی از مشخصههای

ارتباط ضعیف تری با اختالل پانیک به نسب اختاللهای

اختالل اضطراب فراگیر و یک ویژگی مشترک در

اضطرابی دیگر داشته باشد (داگاس و همکاران ،27

بسیاری از اختاللهای اضطرابی و خلقی است و نیز با

 ، )2775با وجود این ،مطالعات أخیر نشان دادهاند که

رویدادهایی که با تحمّلناپذیری عدم قطعیّت همراه

تحمّلناپذیری عدم قطعیّتِ موقعیّت -ویژه بیشتر از تحمّل -

است ،مشخص میشود .این تعریف نقش اصلی عدم

ناپذیری عدم قطعیّتِ صفت پیشبینی کنندۀ نشانههای

قطعیّت دربارۀ رویدادهای آینده را مشخص میکند

اختالل پانیک و آگروافوبیا است (ماهونی و مکاِوی،

(داگاس ،فرستون ،الدوکیور .)1110 ،به طور ک لّی ،این

.)2712

نتایج نشان دادند که تحمّلناپذیری عدم قطعیّت یک

کارلتون و همکاران ( )2717فرض کردند که تحمّل -

متغیر کلیدی برای فهم ما از نگرانی است.

ناپذیری عدم قطعیّت به طور اختصاصی با موقعیّتهای
اجتماعی ارتباط دارد که ممکن است عامل اصلی در

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت و اختالل های

نشانههای معین فوبی اجتماعی باشد؛ به عنوان مثال مطرح

هیجانی
با وجود آنکه مؤلفۀ تحمّلناپذیری عدم قطعیّت در ارتباط

تجربه شده در قبل ،حین و بعد از موقعیّتهای اجتماعی

با اختالل اضطراب فراگیر مطرح شدهاست (الگسن،

کردند که عدم قطعیّت اغلب با افکار منفی تکرار شونده

22

داگاس ،بوکووسکی  ،) 2773 ،اما شواهد تحقیقات ی نشان

مربوط میشود.

. Dugas, Marchand, Ladouceur

20

. Freeston, Rheaume, Letarte, Dugas, Ladouceur
. Laugesen, Dugas, Bukowski
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میدهند که تحمّلناپذیری عدم قطعیّت را می توان به

اضطراب جدایی بزرگساالن (بولن ،ریجنتجز ،کارلتون،

عنوان ی ک آسیبپذیری زیربنایی برای ابتال به تمامی

 ،)2714و هیجانهای مرتبط با خشم ( فراکاالنزا ،کوئرنر،

اختاللهای هیجانی در نظر گرفت .

دِسچینز ،داگاس  ) 2714 ،32اشاره کردهاند .

از این رو تحمّلناپذیری عدم قطعیّت با طیفی از اختالل -

جنتز و روسکیو  ) 2711( 33در یک تحلیل عاملی چندگانۀ

های اضطرابی و افسردگی یا به طور ک لّی اختاللهای

جدید ،ارتباط نیرومندی بین دو بُعد تحمّلناپذیری عدم

هیجانی در ارتباط است  .مطالعات متعددی به نقش

قطعیّت و نشانههای اختالل اضطراب فراگیر  ،افسردگی ،و

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت به عنوان عالمت پیشبینی

اختالل وسواسی -جبری پیدا کردند .عالوه بر این ،مک -

کنندۀ قابل توجّه در اختاللهای اضطراب فراگیر

اِوی و ماهونی ( )2712نشان دادند که اجزای مختلفی از

( الگسن ،داگاس ،بوکووسکی ) 2773 ،وسواسی -جبری

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت ارتباط نسبتاً متوسطی با روان -

( استکتی ،فراست ،کوهن1118 ،؛هوالوی ،هیمبرگ،

رنجوری و نشانههایی از اختالل اضطراب فراگیر ،اختالل

2771؛ تولین و همکاران  ، )2773 ،23فوبی اجتماعی (بولن،

وسواسی -جبری ،فوبی اجتماعی ،اختالل پانیک و

رجینتجس  2771 ،24؛ کارلتون ،کالیمور ،آسماندسون،

آگروفوبیا و افسردگی دارند .با تو جّه به موارد فوق،

 ، )2717افسردگی ( میراندا ،فونتز و ماروکو ، )2778 ،25

شواهد موجود از تحمّلناپذیری عدم قطعیّت به عنوان

اختالل پانیک و آگروآفوبیا (مکاِوی ،ماهونی 2711 ،؛

یک فرایند فراتشخیصی مرتبط با طیف گستردهای از

کارلتون ،فتزنر ،هاکل ،مکاِوی  2713 ،21؛ فتزنر،

اختاللها حمایت میکنند.

هارسویل و کارلتون  )2713 ،20اشاره داشتهاند .

شواهد قابل توجّهی از مطالعات انجام شده در بین

همچنین تحقیقات أخیر به نقش تحمّلناپذیری عدم

جمعیّتهای بالینی و غیر بالینی نشان میدهند که تحمّل -

قطعیّت در عالئم اختاللهای اضطراب سالمتی (بولن،

ناپذیری عدم قطعیّت یک عامل فراتشخیصی برای

کارلتون 2712 ،؛ فتزنر و همکاران ، )2713 ،اختالل

آسیبشناسیهای روانی متعدداست (کارلتون 2712 ،؛

استرس پس از سانحه (فتزنر و همکاران )2713 ،اختالل -

ماهونی و مکاِوی ،2712 ،اینستین 2714 ،؛ کارلتون،

های خوردن ( کانستانتیلو ،کمپبل ،ایسلر ،سیمیک،

 )a2711به طوریکه نمرات کسب شدۀ افراد در جمعیّت

تریژر 2711 ،28؛ استرهایم  ،21و همکاران )2711 ،اختالل -

بالینی از جمعیّتهای غیر بالینی باالتر است (داگاس و

های طیف اوتیسم (بولتر ،فرستون ،سوث ،رادجرز ،37

همکاران2771 ،؛ جنتز و روسکیو2711 ،؛ هالووی،

 )2714سو گِ تأخیری (بولن ،) 2717 ،رفتارهای احتکاری

هینبرگ ،کولز2771 ،؛ تولین ،آبرام اُویچ ،بریجیدی ،فوآ،

( ویاتون ،آبراماُویز ،جاکوبی ،ورلینگ ، )2711 ،31

 )2773و این تفاوت در تمام اختاللها (هالووی 2771 ،؛
جنتز و روسکیو 2711 ،؛ اِسترهایم )2711 ،دیده میشود؛

23

. Tolin, Abramowitz, Brigidi, Foa
. Boelen, Reijntjes
. Miranda, Fontes, Marroqun
26
. Carleton, Fetzner, Hackl, McEvoy
27
. Fetzner, Horswill, Boelen, Carleton
28
. Konstantellou, Campbell, Eisler, Simic, Treasure
29
. Sternheim, Startup, Schmidt
30
. Boulter, Freeston, South, Rodgers
31
. Wheaton, Abramowitz, Jacoby, Zwerling
24
25

به عالوه ،این افزایش نمرات با همبودی هر اختالل با
دیگر اختاللها افزایش مییابد (هاووی و همکاران،
. Fracalanzam Koerner, Deschenes, Dugas
. Gentes, Russcio
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2771؛ یووک و همکاران  2717 ،34؛ مکاِوی و ماهونی،

کردند .همچنین الدوکیور و همکاران ( ) 1111دریافتند

.)2711

که بیماران با یک تشخیص اوّلیه و یا ثانوّیه از اختالل

در راستای افزایش تحمّلناپذیری عدم قطعیّت متناسب با

اضطراب فراگیر ،تحمّلناپذیری عدم قطعیّت باالتری در

افزایش همبودیها ،هالووی ،هیمبرگ و کولز ( )2771در

مقایسه با گروههای ترکیبی اختاللهای اضطرابی گزارش

یک نمونۀ مشابه دریافتند که شرکتکنندگان با ترکیبی

کردند .

از نشانههای اختالل اضطراب فراگیر و اختالل وسواسی -

نه تنها تحمّلناپذیری عدم قطعیّت با اختاللهای چندگانه

جبری ،تحمّلناپذیری عدم قطعیّت باالتری نسبت به آن

مرتبط است بلکه ابعاد تحمّلناپذیری عدم قطعیّتِ صفتی

دسته از بیمارانی که فقط نشانههای جداگانه اختالل

و تحمّلناپذیری عدم قطعیّتِ موقعیّت -ویژه نیز با افزایش

اضطراب فراگیر یا اختالل وسواسی -جبری داشتند،

همبودیها مرتبطاند (دوپوی ،الدوکیور 2778 ،؛ مک -

گزارش کردند  .در مطالعۀ دیگر  ،کارلتون و همکاران

اِوی ،ماهونی 2712 ،؛ یووک و همکاران .)2717 ،عالوهبر

( )2717نتایج مشابهی از مقایسۀ تحمّلناپذیری عدم

این ،می توان گفت نشانههای برخی از اختاللها را می -

قطعیّت در افرادی با نشانههای اضطراب فراگیر و یا فوبی

توان به عنوانی واکنشی با هدف کاهش و اجتناب از

اجتماعی گزارش کردند  .به طور مشابهی بیماران دارای

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت فرمولبندی کرد .

نشانههایی از هر دو اختالل ،تحمّلناپذیری عدم قطعیّت را

ابعاد آیندهنگر و بازدارندۀ تحمّلناپذیری عدم قطعیّت نیز

از افرادی که نشانههایی از تنها یک اختالل داشتند ،بیشتر

به طور متفاوتی با عالئم اختالل هیجانی در ارتباطاند

گزارش کردند .میزان تحمّلناپذیری عدم قطعیّت برای

( کارلتون ،نورتون ،و همکاران2770 ،؛ مکاِوی ،ماهونی،

این افراد با نشانههای فوبی اجتماعی و اضطراب فراگیر

 .)2711مکاِوی و ماهونی ( )2711ارتباطی بین تحمّل -

قابل مقایسه بود  .در مطالعۀ دوپوی و الدوکیور )2778( 35

ناپذیری عدم قطعیّت آیندهنگر با عالئم اختالل اضطراب

بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر همبود با اختالل

فراگیر و اختالل وسواسی -جبری و تحمّلناپذیری عدم

افسردگی اساسی در مقایسه با بیماران مبتال به اختالل

قطعیّتِ بازدارنده با عالئم اضطراب اجتماعی ،افسردگی،

اضطراب فراگیر غیر همبود با افسردگی ،تحمّلناپذیری

اختالل پانیک ،و آگروافوبیا در یک نمونۀ بالینی یافتند.

عدم قطعیّت را بیشتر گزارش کردند .در ادبیات پژوهش

نتایج آنها با تحقیقات مربوط به ارتباط تحمّلناپذیری

مطالعات معدودی وجود دارند که با نتا یج باال همخوانی

عدم قطعیّتِ بازدارنده با اضطراب اجتماعی ،افسردگی

ندارد؛ مثالً استیکیت و همکاران ( )1118دریافتند که

( کارلتون ،کلیمور و همکاران2717 ،؛ ماهونی ،مکاِوی،

شرکتکنندگان مبتال به اختالل وسواسی -جبری ،تحمّل -

 ،)2712و اختالل پانیک (بولون ،کارلتون و همکاران،

ناپذیری عدم قطعیّت بیشتری را در مقایسه با گروههای

 ، )2713همسو امّ ا با ارتباط بین تحمّلناپذیری عدم

ترکیبی اختاللهای اضطرابی ( شامل؛ اختالل پانیک،

قطعیّتِ بازدارنده و اختالل اضطراب فراگیر و اختالل

فوبی اجتماعی و اختالل اضطراب فراگیر) گزارش

وسواسی -جبری (ماهونی ،مکاِوی )2712 ،ناهمسو بود .
عالوه بر این ،تحمّلناپذیری عدم قطعیّتِ بازدارنده با

. Yook, Kim, Suh, Lee
. Dupuy, Ladouceure
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اختالل استرس پس از آسیب ( فتزنر و همکاران) 2713 ،

منفی نسب به مشکل و اجتناب شناختی در افراد مبتال به

ارتباط داشته است .

اختالل اضطراب فراگیر باشد (داگاس ،گاگنون،
الدوکیور و فرستون؛  . )1118داگاس و الدوکیور () 2777

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت و درمان اختالل -

به این نتیجه رسیدند که در طول فرایند درمان ،تغییرات

های هیجانی

در تحمّلناپذیری عدم قطعیّت مقدم بر تغییرات در

با توجّه به نتایج فوق و نقش بارز تحمّلناپذیری عدم

نگرانی ایجاد میشود و این یافته نشان از نق شِ تحمّل -

قطعیّت در پدیدآیی و تداوم طیف گستردهای از اختالل -

ناپذیری عدم قطعیّت در پدیدآیی و تداوم نگرانی ایفا

های هیجانی ،اکنون به نقش تحمّلناپذیری عدم قطعیّت

میکند ( الجسن ،داگاس ،بوکووسکی.) 2773 ،

در درمان اختاللهای هیجانی میپردازیم.

عالوه بر این مطابق با مدل داگاس ،مطالعات متعددی

در ابتدا درمانهای تحمّلناپذیری عدم قطعیّت ویژه در

نشان دادند که کاهش تحمّلناپذیری عدم قطعیّت در

مدلهای درمان شناختی -رفتاری مانند مدل داگاس وجود

اختالل اضطراب فراگیر منجر به کاهش نگرانی و

داشتهاند .تمرکز اصلی مدل داگاس بر علل شکلگیری و

برعکس افزایش آن باعث باال رفتن شدّت عالئم اختالل

فرآیند تداوم نگرانی و همچنین ناتوانی در تحمّل عدم

اضطراب فراگیر میشود ( الدوکیور ،گزلین ،داگاس،

قطعیّت در ایجاد عالئم و نشانههای اختالل اضطراب

 .)2777همچنین نتیجۀ مطالعۀ أخیر نشان داد که به طور

فراگیر است .در مدل داگاس ،موقعیّتهای اضطراب

کلی در طول دورۀ درمان شناختی -رفتاری برای اختالل

انگیز باعث می شوند فرد درگیر سؤاالت بیپایان "چه

اضطراب فراگیر ،کاهش در تحمّلناپذیری عدم قطعیّت

میشود اگر "..شود .به دلیل اینکه فرد مبتال به اختالل

پیش تر از کاهش در نگرانی اتفاق افتاده است (داگاس،

اضطراب فراگیر نمی تواند عدم قطعیّت را تحمّل کند و از

الدوکیور .) 2777 ،شواهد چند مطالعه مبتنی بر مداخله در

طرف دیگر ،به نگرانی و پیامدهای مثبت آن باور دارد ،

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت و تغییرات برسی شده در

این سؤاالت معموالً بدون جواب میمانند ،و فرد را دچار

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت طیِ رواندرمانی ( الدوکیور،

نگرانی میکنند .این نگرانی همراه با احساس اضطراب ،

و همکاران2777 ،؛ داگاس و الدوکیور ،)2777 ،به

منجر به جهتگیری منفی نسبت به مشکل و اجتنابهای

کاهش قابل توجّه تحمّلناپذیری عدم قطعیّت در درمان

شناختی میگردد .از طرفی جهتگیری منفی نسبت به

شناختی -رفتاری برای اختالل اضطراب فراگیر دست پیدا

مشکل باعث میشود فرد مشکل را به فاجعه تبدیل کند و

کردهاند .عالوه بر این ،پژوهش در جمعیّت بالینی نشان

به تواناییهای خود برای حل مشکل اعتقاد نداشته باشد؛

داد که بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر تحمّل -

و مشکل را به صورت یک خطر یا تهدید بالقوه تلقی

نا پذیری عدم قطعیّت بیشتری نسبت به بیماران مبتال به

کند .ممکن است فرد هنگام مواجهه با مشکل سریعاً ناامید

دیگر اختاللهای اضطرابی از خود نشان میدهند

شود؛ که این احساسها منجر به تشدید نگرانی و

( الدوکیور و همکاران . )1111 ،با توجّه به شواهد

اضطراب میشود .داگاس اظهار میدارد که تحمّل -

مطالعات انجام شده در زمینۀ تحمّلناپذیری عدم قطعیّت

ناپذیری عدم قطعیّت می تواند پیشزمینۀ جهتگیری
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در مدل داگاس ،مشخص شده است که این مدل تنها به

است؛ این مدل فرض میکند اختاللهای خاص ممکن

فرمولبندی تحمّلناپذیری عدم قطعیّت در اختالل

است تظاهرات متفاوت ی از مکانیسمهای زیربنایی باشند .

اضطراب فراگیر پرداخته است و آن را در مداخالت

اگر این مورد برای تحمّلناپذیری عدم قطعیّت درست

درمانی خاص اختالل اضطراب فراگیر مورد توجّه قرار

است ،پس می توان نتیجه گرفت که ر دِ پای تحمّل -

داده است (اینستین.)2714 ،

ناپذیری عدم قطعیّت به عنوان یک عامل مشترک نه فقط

از طرف دیگر و همانطور که در متن آمده است ،تحمّل -

در اختالل اضطراب فراگیر و اختالل وسواسی -جبری

ناپذیری عدم قطعیّت یک سازۀ فراتشخیصی است  .مدل -

بلکه در سایر اختاللهای هیجانی به همان خوبی قاب لِ

های فراتشخیصی اختاللهای هیجانی به نقش عاملهای

ردیابی است .

مشترک در پیدایش و تداوم آسیب تأکید میکنند (بارلو،

أخیراً مطالعۀ دیگری نیز در زمینۀ توسعۀ مدل فراتشخیصی

 .)2777از این رو مدلهای فراتشخیصی نیز تحمّلناپذیری

با تمرکز بر تحمّلناپذیری عدم قطعیّت توسط اینستین

عدم قطعیّت را مشخصۀ فراتشخیصی در اختاللهای

( )2714انجام شد که در آن به نقش تحمّلناپذیری عدم

هیجانی مختلف دانستهاند .تحمّلناپذیری عدم قطعیّت نیز

قطعیّت به عنوان یک عامل فراتشخیصی مهم در اکثر

به عنوان یک عامل آسیبپذیر ش ناختی برای اختالل

اختاللها بخصوص اختاللهای هیجانی پرداخته شده

اضطراب فراگیر معرفی شده است؛ با این حال ،شواهد رو

است.

به رشدی وجود دارد که نشان میدهد تحمّلناپذیری عدم

مدل توسعه یافتۀ اینستین ( )2714به متخصص بالینی

قطعیّت عامل تداوم بخش و نگهدارندۀ فراتشخیصی در

کمک میکند که تحمّلناپذیری عدم قطعیّت را هم به

اکثر اختاللهای هیجانی است (استراسویک ،برل،

صورت نیاز به پیشبینی آینده و هم به عنوان برانگیختگی

 .)2771در نتیجه در پرو تکلهای ویژه به طور اختصاصی

عدم قطعیّت مورد بررسی قرار دهد  .عدم قطعیّت به عنوان

( مانند درمان فراتشخیصی) شواهدی برای کاهش تحمّل -

مؤلفۀ اصلی مدلهای شناختی اختاللهای اضطرابی

ناپذیری عدم قطعیّت به دست آمده است .باسول و

شناخته شده ،که به بیش برآوردی از تهدید به عنوان

همکاران ( )2713در مطالعهای به اثر بخشی پروتکلِ

هستۀ اصلی تظاهرات بالینی اضطراب تمرکز دارد (الوی -

یکپارچه در کاهش تحمّلناپذیری عدم قطعیّت پرداخته -

بند ،)2771 ،همچنین تحقیقات أخیر تحمّلناپذیری عدم

اند  .محققان در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که

قطعیّت را به عنوان سوگیری شناختی که فرد را به ارزیابی

مشکل تحمّلناپذیری عدم قطعیّت با تالشهای شناختی و

منفی موقعیّتهای نامعلوم هدایت میکند ،مفهومسازی

رفتاری برای کاهش عدم قطعیّت و افزایش ادراک کنترل

کردهاند ( الدوکیور ،تابوت  ،31داگاس1110 ،؛ کوئمر ،30

(هم تجارب وپیامدهای بیرونی و هم درونی) همراه است

داگاس .)2778 ،افرادی که تحمّلناپذیری عدم قطعیّت را

(بولن و همکاران2771 ،؛ داگاس ،گزلین ،الدوکیور،

تجربه میکنند احتمال دار ند رویدادهای منفی آینده را با

 .)2771این مفهوم سازی با مدل آسیبپذیری سهگانۀ

توجّه به احتمال کمِ رخ دادن واقعی حوادث ،تهدید آمیز

اختاللهای هیجانی نیز (بارلو )2772 ،کام الً همخوان
. T albot
. Koerner
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و غیرقابل قبول در نظر بگیرند (داگاس ،گزلین،

به طور ک لّی رویکردهای فراتشخیصی اختاللهای هیجانی

الدوکیور .) 2771 ،با این لحاظ ،می توان استدالل کرد ک ه

بر فرایندهای زیربنایی که ممکن است در تمام اختاللها

شناسایی عدم قطعیّت به عنوان یک سازه ،در طیفی از

مشترک باشد و به پدیدآیی و تداوم آسیبپذیری منجر

اختاللها با ویژگی اضطرابی وجود دارد .

شوند ،تأکید میکنند (بارلو2777 ،؛ مانسل ،هاروی،

درمان فراتشخیصی مبتنی بر پروتکل یکپارچه  38از جمله

ویتکینز ،شافران .) 2771 ،31

درمانها یی است که در پاسخ به ازدیاد پروتکلهای
درمانی تک تشخیصی توسعه یافت ( بارلو .)2771 ،دههها

نتیجهگیری

تحقیق ،همبودی و همپوشی قابل تو جّهی را در میان

هدف این مطالعه ارائه چارچوبی برای درک جایگاه

اختالل های اضطرابی و خلقی و تمایل در شناسایی عامل -

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت در آسیبشناسی اختاللهای

های زیربنایی و مرتبط برای کمک در مفهومسازی و

هیجانی و مدلهای درمانی تشخیص  -ویژه و فراتشخیصی

درمان توسعه یافته نشان میدهند (ماهونی و مکاِوی،

جهت مداخله در آن است .

.)2711

همانطور که در باال اشاره کردیم تحمّلناپذیری عدم

پروتکلِ یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختاللهای

قطعیّت یک سازۀ فراتشخیصی در اختاللهای هیجانی

هیجانی  ،درمان شناختی -رفتاری هیجان محور است که

است .با این وجود ارزیابی آن به عنوان ی ک عامل مداخله

برای استفاده در اختاللهای اضطرابی و خلقی تک قطبی

کننده در درمان پروتکلهای غیر اختصاصی مهم است .

و همچنین سایر حوزههای مرتبط با مؤلفههای هیجانی

با مرور مطالعات پیشین ،درصورتی که بپذیریم تحمّل -

شدید طراحی شده است .این پروتکل متشکل از

ناپذیری عدم قطعیّت مؤلفۀ اختصاصی برای اختالل

راهبردهای شواهدمحور مبتنی بر درمان شناختی رفتاری

اضطراب فراگیر نیست ،بلکه در عمدۀ اختاللهای

برای مداخله در سازههای مشترک دخیل در آسیب -

هیجانی مانند اختالل وسواسی -جبری ،اختالل اضطراب

شناسی اختاللهای هیجانی است .هرچند در این پروتکل

اجتماعی  ،47پانیک و سایر اختاللها وجود دارد؛ می توانیم

به طور اختصاصی مودالی برای تحمّلناپذیری عدم

چند پیشنهاد ارائه دهیم :

قطعیّت طراحی نشده است امّا مودالهای شناسایی و

در ابتدا پیشنهاد می کنیم با توجّه به شواهدی که برای این

جلوگیری از الگوهای اجتناب از هیجان و رفتارهای

سازه در سایکوپاتولوژی اختاللهای هیجانی ارائه شده

ناسازگارانه ،افزایش آگاهی و تحمّلِ حسهای بدنی

است ،رواندرمانگرانی که به درمان اختاللهای هیجانی

ناشی از هیجان و رویارویی با حسهای بدنی و رویارویی

میپردازند ،در پروسۀ درمانی (یا در پروتکلهای خود )

هیجانی مبتنی بر موقعیت با کاهش تحمّلناپذیری عدم

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت را به عنوان یک مودال

قطعیّت در ارتباط هستند .

چندجلسهای کانون درمان قرار دهند ،و یا اینکه پروتکل -
های درمانی را متناسب با میزان باال بودن تحمّلناپذیری

. Unified Protocol

38

. Mansell, Harvey, Watkins, Shafran
. Social anxiety disorder

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال شش م ،شماره 138- 151 ،1318 ،1

39
40

امید ساعد و همکاران

148

عدم قطعیّت در مراجعین خود تنظیم کنند ،زیرا باال بودن

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت می تواند در حال حاضر یک

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت در بیماران می تواند اثر بخشی

عامل مهم در درمان باشد.

پروتکلهای درمانی را به چالش بکشد.

در نهایت با توجّه به مطالعات مطرح شده می توان گفت،

برای مثال ،یک متخصص بالینی ممکن است در درمان

تحمّلناپذیری عدم قطعیّت نقش قابل توجّهی در سبب -

اختالل اضطرابی از مواجهه سازی استفاده کند ،امّا عدم

شناسی و درمان اختاللهای هیجانی دارد و درمانگران

قطعیّت را به عنوان یک بخش مهمّ از منطق و هدف

باید به این سازه و تظاهرات بال ینی آن در کار با بیماران

مداخله نادیده بگیرد .متخصص بالینی می تواند به جای

مبتال به اختاللهای هیجانی توجّه الزم را داشته باشند .
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