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مقاله اصلی

مقاﯾﺴه اﺛﺮﺑﺨﺸی هیبنوﺗﺮاﭘی ﺷناﺧﺘی -ﺭﻓﺘاﺭی ﻭ داﺭﻭ دﺭماﻧی ﺑﺮ اسﺘﺮس
ادﺭاک ﺷده ﻭ مﻬاﺭتهای ﺑیﻦﻓﺮدی ﺑیﻤاﺭان مبﺘﻼ ﺑه اﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔی
ﺗاﺭﯾخ دﺭﯾاﻓت -98/17/10 :ﺗاﺭﯾخ ﭘذﯾﺮش98/00/10:
محمديان1

مرجان
عليرضا ماردپور*2
خسرو رمضاني2
مهدي فتحي3

ﺧﻼصه
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت اﺛربﺨشي هیبنوتراپي شناﺧتي -رﻓتاری و دارو درماني بر
استرس ادراک شده و مهارتهای بینﻓردی بیماران مبتال به اﺧتالل وحشتزدگي بود.
ﺭﻭش کاﺭ :روش پژوهش نیمه آزمایشي از نوع پیشآزمون -پس آزمون با گروه گواه بود .بدین
منظور ،به صورت نمونهگیری در دسترس از بین مراجعهکنندگان به بیمارستان تﺨصصي ابنسینا ،بود

1دانشجوی دکتری گروه روانشناسي  ،واحد یاسوج ،دانشگاه

در بازده زماني بهمن  1385الي اردیبهشت  57 ،1389نفر انتﺨاب شده و در  3گروه  17نفره (دو گروه

آزاد اسالمي ،یاسوج ،ایران.

آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند .شرکتکنندگان با پرسشنامههای استرس ادراک شده

6استادیار گروه روانشناسي ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد

کوهن ( )1893و پرسشنامه مهارتهای ارتباطي بینﻓردی ماتسون ( )1893مورد ارزیابي قرار گرﻓتند.

اسالمي ،یاسوج ،ایران.

سپس شرکتکنندگان هیبنوتراپي شناﺧتي -رﻓتاری  7جلسه مورد آموزش قرار گرﻓتند ،گروه دارو

 3دانشیار گروه بیهوشي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،انجمن

درماني زیر نظر متﺨصص دارو مصرف کردند و گروه کنترل هیچ آموزشي را دریاﻓت نكردند .دادهها

علمي هیپنوتیزم بالیني ایران ،مشهد ،ایران.

با استفاده از تحلیل کوواریاس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرﻓت.

*گروه روانشناسي ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمي،

ﻧﺘاﯾج :یاﻓتهها نشان داد که در متغیر مهارتهای بینﻓردی ،پسآزمونِ هیبنوتراپي ،تفاوت معنيداری با

یاسوج ،ایران.

پس آزمون گروه کنترل و دارو درماني داشت .در متغیر استرس ادراک شده ،گروه دارو درماني
Email: ali.mared@yahoo.com

تفاوت معنيداری با گروه کنترل و هیبنوتراپي داشتند ( .)P<0/001نتایج آزمون تعقیبي نشان داد که
میزان مهارتهای بینﻓردی روانشناﺧتي در گروه هیبنوتراپي به طور معنيداری بیشتر از گروه کنترل
و دارو درماني بود (.)P<0/01
ﻧﺘیجه ﮔیﺮی :با توجه به تأﺛیر معنادار هیبنوتراپي شناﺧتي-رﻓتاری بر استرس ادراک شده و
مهارتهای بینﻓردی بیماران مبتال به اﺧتالل وحشتزدگي ،پیشنهاد ميشود از این روش در جهت
اﻓزایش سالمت روان این بیماران بهره برده شود.
کلﻤات کلیدی :اﺧتالل وحشتزدگي ،استرس ادراک شده ،دارو درماني ،مهارتهای بینﻓردی،
هیبنوتراپي شناﺧتي -رﻓتاری
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از سانحه ( )PTSD–Post-traumatic stress disorderو حتي

مقدمه
طبق پنجمین مجموعه تجدید نظر شده تشﺨیصي و آماری
اﺧتالالت رواني ( Diagnostic and Statistical Manual of

) )1( )Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5اﺧتالل
اضطرابي ( ) Anxiety Disordersعبارت است از یک حالت
رواني یا برانگیﺨتگي شدید که ویژگيهای اصلي آن عبارت

اﺧتالل وسواس جبری (

Obsessive-Compulsive

 )OCD -Disorderدیده ميشود .اکثر بیماران در صورت
درمان ،بهبود نمایاني در عالیم اﺧتالل وحشتزدگي پیدا
ميکنند و دو درماني که بیشترین تاﺛیر را دارد دارو درماني و

است از ترس ،تردید و نگراني مفرط در اﻓرادی که به اﺧتالل

درمان شناﺧتي-رﻓتاری است ( .)7در این پژوهش با توجه به

اضطرابي مبتال هستند ،میزان ترس بسیار بیشتر از میزان تهدید

متغیرهای رواشناﺧتي تحت تاﺛیر این اﺧتالل ،به مقایسه

یا ﺧطر است .یعني شدت ترس با شدت تهدید تناسب منطقي

اﺛربﺨشي دارودرماني با هیبتوترپي شناﺧتي -رﻓتاری پرداﺧته

ندارد .اﻓراد دائما ﺧود را در حالت ترس و نگراني مي بینند

شده است.

بدون آنكه علت آن مشﺨص باشد مانند اﺧتالل وحشتزدگي
یا پانیک () Panic disorder؛ ترس و نگراني به طور مزمن
وجود دارد و دائما ﻓرد را رنج ميدهد ،تا جایي که نمي تواند
زندگي روزمره ﺧود را با حالت عادی پیش ببرد .این حالت
ممكن است باعث اﻓت عملكرد شغلي ،اجتماعي و روابط
طوالني مدت ﻓرد شود .برﺧي از تحقیقات نشان ميدهند که
اضطراب جدایي بزرگساالن (

Adult Separation Anxiety

 )ASAD –Disorderميتواند اﺧتالل پانیک را تحت تأﺛیر
قرار دهد (.)6-3
اﺧتالل وحشتزدگي یكي از اﺧتالالت اضطرابي است ،که
عبارت است از حمالت پانیک تكرار شوندهء اضطراب شدید
که به موقعیت یا وضعیت ﺧاصي محدود نیست و اغلب
غیرقابل پیشبیني است .به عبارتي حمالت غیرمنتظره
اضطراب شاه عالمت پانیک محسوب ميشوند .اگر چه مانند
دیگر اﺧتالالت اضطرابي عالیم غالب از شﺨصي به شﺨص
دیگر ﻓرق ميکند ،اما شروع ناگهاني ،تپش قلب ،درد قفسه
سینه ،احساس گر گرﻓتگي ،سرگیجه ،احساس غیرواقعي بودن
(مسخ شﺨصیت و واقعیت) در اکثر بیماران شایع است .در
اکثر موارد ترس از مرگ ،از دست دادن کنترل و ترس از
دیوانه شدن وجود دارد (.)5
حمالت وحشتزدگي در بسیاری اﺧتالالت اضطرابي از جمله
جمعیت هراسي و هراسهای اﺧتصاصي ،اﺧتالل استرس پس

توجه به عوامل آسیبپﺬیری در اﺧتالالت اضطرابي در
درمان این بیماری اﺛرگﺬار است ،از جمله عواملي که ميتواند
نقش داشته باشد استرس ادراک شده توسط این بیماران است.
در واقع پدیده استرس به واکنش ملموس یا ذهني اشاره دارد
که به واسطه ادراک تهدید نسبت به تعادل زیستي بدن ایجاد
ميشود ( .)2مفهوم استرس ادراک شده ()Perceived stress
برگرﻓته از نظریه  Lazarusو  )1895( Folkmanدرباره نقش
ارزیابي در ﻓرایند استرس است این تفسیر از رویداد استرسزا
بیانگر مفهوم ارزیابي است که تهدیدآمیز یا بيﺧطر بودن
موقعیت را مشﺨص ميکند ( .)5اﻓراد معموالً رویدادها را به
شكلهای متفاوتي ارزیابي ميکنند و این موضوع بعضي از
آنها را نسبت به پیامدهای ناﺧوشایند استرس آسیبپﺬیرتر
ميسازد ( .)9در حقیقت استرس ادراک شده به درجهای که
اﻓراد رویدادهای زندگیشان را غیرقابل کنترل و پرﻓشار
ارزیابي ميکنند ،اشاره دارد .همچنین الزاروس معتقد است
که تنها محرکهایي که توسط ﻓرد استرسزا ارزیابي
ميشوند ،پاسخهای استرسزا را ﻓراميﺧوانند (.)8
عامل دیگری که ميتوان نام برد که تحت تاﺛیر این اﺧتالل
قرار ميگیرد ،روابط بین ﻓردی (

interpersonal

 )relationshipsاست ،که یكي از مهارتهای اساسي زندگي
انسانها محسوب ميشود برای اولین بار توسط  Buresonو
 )1880( samterمطرح شده است .این مهارت یكي از
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گستردهترین ارتباطات مهم انساني و از مهمترین مﺆلفههای

پژوهشي انجام شود .با توجه به اهمیت اﺧتالالت اضطرابي و

زندگي انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ است ( .)10و به

مﺨاطرات ﻓراواني که مي توانند به همراه داشته باشند ،شناﺧت

رﻓتارهایي اطالق ميشود که شﺨص از طریق آن قادر به

دقیق عواملي که باعث پیدایش تداوم این اﺧتالالت مي شود

برقراری ارتباز با دیگران ميشود (.)11

ضرورت دارد ،زیرا درمان و پیشگیری از آنها بدون علم به

مهارتهای ارتباط بینﻓردی شاملتوانایي کار کردن با دیگران،

عوامل سببساز آن ممكن نﺨواهد بود .از این رو پژوهشگران

توسعه دوستيها و روابط از طریق برقراری همدلي ،ارتباط،

گام های بلندی در آسیبشناسي اﺧتالالت اضطرابي

همكاری و گفتگو است و به طور اﺧص ،شامل توانایي ﻓرد

برداشتهاند .در حقیقت ،به دلیل تعامل بسیار باالیي که استرس

برای برقراری ارتباط کالمي و غیرکالمي است ( .)16این

ادراک شده و مهارتهای بینﻓردی در سازگاری رواني و

مهارتها جنبههای مﺨتلف زندگي اﻓراد از جمله حیطههای

جسماني با توجه به نوع درمان با یكدیگر دارند ،در نظر

شناﺧتي ،عاطفي ،معنوی و اﺧالقي را تحت تاقیر قرار ميدهد

گرﻓتن نقش همزمان این متغیرها از لحاظ مفهومي و تجربي

(.)13

در مقایسه بین درمانهای مﺨتلف ،بﺨصوص درمان ﻓراگیر

درماني که در این پژوهش در مقاسه با دارو درماني انجام ﺧواهد
شد هیبنوتراپي شناﺧتي رﻓتاری (

Cognitive behavioral

 )hypnotherapyاست .هیپنوتراپي شناﺧتي رﻓتاری ترکیب
هیپنوتراپي با روشها مفاهیمدرمان شناﺧتي-رﻓتاری است (.)15
هیپنوتراپي اندازه اﺛری بیش از دو برابر از رواندرمانيهای
معمولي دارد .با این حال بسیاری از محققین و متﺨصصان بالیني
در حال حاضر مشاهده کردهاند که هیپنوتیزم یک اﺛر هماﻓزایي
مي به وجود آورد ،به ویژه زماني که با درمان ،شناﺧتيرﻓتاری
همراه ميشود (.)17
اهمیت دادن به مسأله بیماریهای روانپزشكي به قدری مهم
است که در همه کشورهای جهان به آن توجه ویژه دارند چرا
که عوامل متعدد شﺨصي ،اجتماعي ،زیستشناﺧتي ،ژنتیكي،
ﻓرهنگي ،سببشناسياش را در بر ميگیرد و بویژه اﺧنالالت
اضطرابي به دلیل ماهیت مزمني که دارند ابعاد رواني،
اجتماعي و اقتصادی زندگي این بیماران را در بر ميگیرد و
ميتواند در همه این جوانب سبب آسیبرساني به آنها گردد.
لﺬا اهمیت و ضرورت پژوهش این گروه از بیماران ،جلوهای
پررنگتر به ﺧود ميگیرد ،و با توجه به شیوع آن و
پژوهشهای ناکاﻓي در داﺧل کشور ﺧصوصاً در حوزه
مشاوره و روانشناسي ،پژوهشگر را برآن داشت تا جهت
کاهش مشكالت رواني ،زیستي و اجتماعي که از طریق روش
درماني نوین در ایران یعني هیبنوتراپي شناﺧتي رﻓتاری،

دارو درماني و درماني که کمتر به آن پرداﺧته شده مانند
هیبنوتراپي شناحتي رﻓتاری ،ضرورت دارد.
ﺭﻭش کاﺭ
پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت اﺛربﺨشي هیبنوتراپي
شناﺧتي -رﻓتاری و دارودرماني بر استرس ادراک شده و
مهارتهای بینﻓردی بیماران مبتال به اﺧتالل وحشتزدگي بود.
جامعه آماری شامل کلیه اﻓراد مراجعه کننده به بیمارستان
تﺨصصي ابنسینا شهر تهران در سال  1385-89بود (طي  5ماه
از بهمن  1385الي اردیبهشت  .)1389از میان مراجعکنندگان
به بیمارستان تﺨصصي ابنسینا ،به روش تصادﻓي ساده تعداد
 57نفر با در نظر گرﻓتن مالک ورود (سن  65تا  50سال)
انتﺨاب شده و در  3گروه  17نفره (دو گروه آزمایش و یک
گروه کنترل) جایگزین شدند ،مالک ﺧروج در این پژوهش
وجود بیماری جسمي یا رواني و مصرف داروهای روانپزشكي
دیگر ،غیبت بیشاز یک جلسه در جلسات درماني در نظر
گرﻓته شد .برای روش اجرای گروه درماني از دو دستورالعمل
مستقل استفاده شد .شرکتکنندگان هیبنوتراپي شناﺧتي -
رﻓتاری  7جلسه مورد آموزش قرار گرﻓتند ،برای گروه دارو
درماني Propranolol ،با دوز  10میليگرم و

Asentra

( )Sertralineبا دوز  70میليگرم در روز (یكبار در روز) از
گروه داورهای مهارکنندههای بازجﺬب سروتونین انتﺨابي
(

 )SSRIs –Selective serotonin reuptake inhibitorsبه

 -175مقاﯾﺴﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷناﺧﺘﯽ -ﺭﻓﺘاﺭی ﻭ دﺍﺭﻭ دﺭماﻧﯽ ﺑﺮ ﺍسﺘﺮس ﺍدﺭﺍک ﺷده ﻭ مﻬاﺭتهای ﺑیﻦﻓﺮدی

مﺮجان محمدﯾان ﻭ همکاﺭﺍن

مدت  5ماه استفاده شد .برای گروه کنترل عالوه بر پرانول 10

قابـل قبولي برﺧوردار است ( .)19در پژوهش محمدپور ()18

میليگرم ،برای کمک به حفظ آرامش بیمار از داروهای

جهت روایي همزمان پرسشنامه محاسبه و یک همبستگي قوی

 Benzodiazepinesداروی  Chlordiazepoxideبا دوز 7

بین آن با پرسشنامه توانایي برقراری ارتباط موﺛر بدست آمد

میليگرم (یكبار در روز) تا زمان انجام مرحله آﺧر پژوهش،
یعني انجام آزمونهای پیگیری برای بیماران تجویز و استفاده
شد و گروه کنترل هیچ آموزشي را دریاﻓت نكردند.

( )r = 0/289و در نتیجه روایي همزمان آن مورد تایید قرار
گرﻓت .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارتهای ارتباطي بین
ﻓردی  0/53بدست آمد که نشان دهنده پایایي ﺧوب این

اﺑﺰاﺭ ﭘژﻭهش

پرسشنامه است .آلفای کرونباخ آلفای کرونباخ این پرسشنامه در

ﭘﺮسﺸنامه اسﺘﺮس ادﺭاک ﺷده :پرسشنامه استرس ادراک

پژوهش حاضر  0/21بدست آمد.

(  )PSS14-Perceived Stress Scaleشده توسط  Cohenو
همكاران ( )1893ساﺧته شده است .این مقیاس که شامل 15
آیتم است که در آن  5آیتم مثبت و  5آیتم منفي ميباشد.
کوهن و همكاران ( )12پایایي آزمون -بازآزمون را 0/97
گزارش کردهاند و هماهنگا دروني این آزمون  0/95تا 0/92
محاسبه شده است .آگاههریس و موسوی ( )8ضریب همساني
گویههای این پرسشنامه را درجمعیت ایراني تائید کردهاند و
آلفای کرونباح گویهها نیز  0/95محاسبه شده است .در مطالعه
حاضر برای تعیین پایایي مقیاس استرس ادراک شده از آلفای
کرونباخ استفاده شده که  0/70بدست آمد.
ﭘﺮسﺸنامه مﻬاﺭتهای ﺑیﻦﻓﺮدی :پرسشنامه مهارتهای ارتباط

ﭘﺮﻭﺗکل دﺭماﻧی
در این مطالعه از پروتكل هیبنوتراپي شناﺧتي –رﻓتاری
که توسط  )1885( Corydon Hammondمورد استفاده قرار
گرﻓت و معتبر گزارش شد استفاده شده ( .)60در پژوهشي
که در ایران توسط مهدی ﻓتحي ( )1395در انجمن علمي
هیبنوتیزم بالیني ایران ترجمه مورد استفاده قرار گرَﻓت (.)61
این جلسات آموزشي و تمرینهای عملي در  7جلسه 80
دقیقهای به مدت  7هفته تنظیم گردید و به صورت ﻓردی اجرا
شد .برنامه منظم جلسات به این ترتیب بود :جلسه با یک
تمرین آرمیدگي آغاز ميشود .ﻓرد آموزش دهنده به سواالت
شرکتکنندگان در ارتباط با تكالیف هفته پاسخ داده شد.

بینﻓردی ( )Interpersonal Communication Skills Testکه

سپس در ارتباط با موضوع جلسه ﻓعلي با شرکتکنندگان

توسط  )1893( Matsonساﺧته شد .نمرههای باالتر نشان دهنده

بحث شد و تمرینهای جدید به آنها آموزش داده شد.

مهارت ارتباط بین ﻓردی باالتر در شﺨص پاسخ دهنده ﺧواهند

سرانجام در پایان جلسه در ارتباط با تكالیف مربوط به هفته

بود و برعكس ( .)15پژوهشها نشان دادهاند که این مقیاس از

آینده توضیحات کاﻓي ارائه شد.

ﺛبـات روانسنجي ،پایـایي بـاالی بازآزمـایي و روایـي اﻓتراقـي
ﺧالصه جلسات درماني طبق ترتیب ارائه شده در جدول زیر بود:
جلسه های درمان
جلسه اول

عنوان جلسات
تكنیک آرمیدگي ،این تكنیک به عنوان یكي از مهارت های کنار آمدن ،آموزش داده شد که در کاهش استرس و اضطراب سودمند
است و ميتواند آغازگر تكنیکهای القای هیبنوتیسمي باشد که با القای آرامش ،آسودگي و رهایي از تنیدگي عضالت دنبال ميشود
اغلب از تصویرسازی هدایت شده استفاده ميشود ،در این تكنیک از اﻓراد ﺧواسته شد با تصور کنند که با موقعیت استرسزا یا مشكل

جلسه دوم

آﻓرین روبرو شدهاند و کمک آرمیدگي یا استفاده از راهبردهای کنار آمدن سازگارانهتری که قبال آموﺧتهاند ،استرس را اداره
مينمایند .درمانگر با مراجع در آن موقعیت استرس زا صحبت کرده و از آزمودني ﺧواست تصور کند که به شیوه معیني رﻓتار یا ﻓكر
کند.
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جلسه سوم
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از بازسازی شناﺧتي استفاده شد .هنگامي که اﻓراد در ﺧلسه بودند ﺧودگویيهای کارآمدتر جایگزین شناﺧتها و ﺧودگویيهای نا
کارآمد شد.
از نزدیکسازی پیشرونده استفاده شد .در این تكنیک زمان ارائه تصور استرسزا به تدریج اﻓزایش یا ﻓرد به طور پیشروندهای در

جلسه چهارم

معرض شرایط استرسزاتری قرار ميگیرد .به ا ین شیوه مراجعان را تشویق شدند و به آنها امید داده شد که توانایيشان در مقابل
مشكالت ،رﻓتهرﻓته اﻓزایش ميیابد و انتظار نداشته باشند که بالﻓاصله بر مشكل ﺧود غلبه کنند.
آموزش مهارت های هیبنوتیسمي ،به اﻓراد آموزش داده شد که رﻓتار ﺧلسه را تمرین کنند تا بهتر به تلقینهای هیبنوتیسمي

جلسه پنجم

پاسخ دهند.این رویكرد ﻓرض ميکند که هیبنوتیسم مهارتي آموﺧتني است.

دادهها با استفاده از تحلیل کوواریاس چندمتغیری مورد

مراجعاني که درمان شناﺧتي -رﻓتاری با هیبنوتیسم دریاﻓت

تجزیه و تحلیل قرار گرﻓت .نرم اﻓزار آماری  SPSSویراش 19

کرده بودند  %50بیشتر از مراجعاني بودند که ﻓقط درمان

تجزیه و تحلیل شدند .هیبنوتراپي شناﺧتي–رﻓتاری در مقایسه با

شناﺧتي -رﻓتاری دریاﻓت کردهاند.

درمان شناﺧتي – رﻓتاری بدون هیبنوتیسم اﺛر درماني موﺛری در

نتایج

حد  %59دارد معني آن این است که میانگین مراجعیني که در

در این پژوهش 61 ،نفر ( )% 52/5از اﻓراد گروه نمونه در

رویكرد اولي درمان شدهاند  %90بیشتر از مراجعیني است که در

پژوهش حاضر زن و  65نفر ( )% 73/3مرد بودند که میانگین

رویكرد دوم درمان شدهاند ( Kirsch .)66و همكاران ( ،)63در

سني آنها  37/90سال بود.

یک ﻓراتحلیل از هیجده تحقیق که درمان شناﺧتي – رﻓتاری را
با و بدون هیبنوتیسم مقایسه کرده بودند ،دریاقتند بهبودی

جدﻭل  -0آماره های توصیفي استرس ادراک شده ومهارتهای بینﻓردی بیماران در گروه های کنترل و آزمایشها در پیشآزمون و پس آزمون
زمان

زمان

مﺘغیﺮ

ﮔﺮﻭه

اسﺘﺮس ادﺭاک ﺷده

مﻬاﺭتهای ﺑیﻦﻓﺮدی

ﭘس آزمون

ﭘیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

اﻧحﺮاف اسﺘاﻧداﺭد

کنترل

30/53

1/203

68/32

5/031

هیبنوتراپي شناﺧتي -رﻓتاری

69/55

1/595

68/31

0/193

دارو درماني

68/05

1/931

62/95

5/718

کنترل

38

6/808

57/32

1/169

هیبنوتراپي شناﺧتي -رﻓتاری

50/97

5/578

58

5/119

دارو درماني

39/83

3/091

57/65

6/539

میانگین استرس ادراک شده در پیشآزمون  30/53و در

کواریانس از آزمون  M Box'sاستفاده شد .باتوجه به اینكه

پسآزمون  68/32بوده است و در گروه آزمایش ،میانگین

سطح معنيداری  0/076و بزرگتر از  α =0/07در نتیجه

استرس ادراک شده در پیشآزمون  69/55و در پسآزمون

ميتوان گفت ﻓرض همگني ماتریس واریانس و کواریانس

 68/31بوده است .در گروه کنترل میانگین مهارتهای

متغیرها برقرار است ،بنابراین مفرضه همگني ماتریس واریانس

بینﻓردی در پیشآزمون  38و در پسآزمون  57/32بوده

و کواریانس هم برقرار است.

است و در گروه آزمایش ،میانگین مهارتهای بینﻓردی در

برای آزمون برابری واریانسها از آزمون  Levenاستفاده شد

پیشآزمون  50/97و در پسآزمون  58بوده است

و چون معنيداری استرس ادراک شده (، P<0/07

جهت آزمون ﻓرضیه پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیره

 ،)F(26,1)=5/536مهارت بینﻓردی ()F(26,1)=7/356 ، P<0/07

استفاده شد ،جهت بررسي همگني ماتریس واریانس و

متغیرها بزرگتراز سطح معنيداری  α =0/07هستند؛ و در نتیجه
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مي توان گفت واریانس بین گروههای کنترل و آزمایش در

معنيداری استرس ادراک شده ( ،)P=0/615مهارت بینﻓردی

متغیرها وابسته تقریباً با هم برابر هستند .بنابراین مفروضه

( )P= 0/071بزرگتراز سطح معنيداری  α =0/07هستند؛ و در

برابری واریانسها بین گروههای کنترل و آزمایش برقرار

نتیجه ميتوان توزیع نمرات در متغیرها دارای توزیع نرمال

است.

ميباشد ،بنابراین مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای
وابسته برقرار است.

برای آزمون نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون
) Kolmogorov–Smirnov (K-Sاستفاده شد و چون

جدﻭل  -5نتایج آزمون مانكوا برای مقایسه پسآزمون استرس ادراک شده و مهارتهای بینﻓردی در گروه کنترل و هیبنوتراپي شناﺧتي -
رﻓتاری و اﺛربﺨشي دارو درماني
مﺘغیﺮ ﻭاﺑﺴﺘه

1

30/871

7/355

0/031

0/603

1

5226/007

199/758

0/001

0 /8

مجﻤوع مجذﻭﺭات دﺭجه آزادی

اسﺘﺮس ادﺭاک ﺷده 30/871
مﻬاﺭتهای

مقداﺭP

ضﺮﯾب ﺗاﺛیﺮȵ2

ﺑیﻦ 5226/007

میاﻧگیﻦ مجذﻭﺭات مقداﺭF

ﻓﺮدی

اﺛربﺨشي دارو درماني در اﻓزایش مهارتهای بینﻓردی

نتایج به دست آمده در جدول ( )6نشان ميدهند که

( )0/8بیشتر از استرس ادراک شده ( )0/603بوده است.

گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون استرس ادراک شده
( ،) F(1)=7/355 ، P>0/07 ، ȵ2=0/603مهارتهای

محقق برای بررسي ماندگاری اﺛر مداﺧالت انجام شده

بینﻓردی ( )F(1)=199/758 ، P>0/07 ، ȵ2=0/8باهم تفاوت

یک ماه بعد از اتمام دورههای درماني و انجام پسآزمون با

معنيداری داشتهاند و این تفاوت در مهارتهای بینﻓردی

میزان استرس ادراک شده و مهارتهای بینﻓردی را در بین

بیشتر از استرس ادراک شده بوده است به عبارتي براساس

این بیماران به عنوان دوره پیگیری اجرا شد و نتایج حاصل از

ضریب ایتا اﺛربﺨشي هیبنوتراپي شناﺧتي -رﻓتاری و

ان را با دوره پسآزمون مورد مقایسه قرار داد.

جدﻭل  -3آمارههای آزمون  Tوابسته برای مقایسه میانگین استرس ادراک شده و مهارتهای بینﻓردی در پسآزمون و دوره
پیگیری
زمان آزمون

ﭘس آزمون

ﺗعداد

ﭘیگیﺮی

مﺘغیﺮ

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

اﺧﺘﻼف

آماﺭه

دﺭجه

معنی

میاﻧگیﻦ

t

آزادی

داﺭی

اسﺘﺮس ادﺭاک ﺷده

62/95

6/559

68

1/553

17

6/13

6/97

15

0/013

مﻬاﺭتهای

57/65

2/638

38/05

3/17

17

2 /7

3/27

15

0/003

ﺑیﻦﻓﺮدی

نتایج حاصل از آن براساس آزمون تي وابسته نشان داد

میانگینهای دوره پیگیری ميتوان گفت دورههای درماني

که معنيداری استرس ادراک شده (،)t(14)=6/97 ، P>0/07

بر استرس ادراک شده و مهارتهای بینﻓردی اﺛر ماندگاری

مهارتهای بینﻓردی ( )t(14)=3/27 ، P>0/07کوچكتر از

دااشته است (جدول .)3

سطح معنيداری  α =0/07هستند د یعني تفاوت معنيداری
بین میزان استرس ادراک شده و مهارتهای بینﻓردی در
پسآزمون و دوره پیگیری وجود داشته است و با توجه به

ﺑحث ﻭ ﻧﺘیجهﮔیﺮی
همانطور که نتایج دادهها نشان داد ،در متغیر استرس
ادراک شده و مهارتهای بینﻓردی ،پسآزمونِ درمان
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هیبنوتراپي شناﺧتي-رﻓتاری ،تفاوت معنيداری با پسآزمون

که هیبنوتیزم شناﺧتي-درماني تاﺛیر معنيداری در اﻓزایش

گروه کنترل و دارو درماني داشت .مقایسه تفاوت

مهارتهای بینﻓردی در این بیماران داشته ،در حالي که

میانگینهای تعدیل شده در دو گروه نشان داد ،هیبنوتیزم

دارو درماني در این بیماران در متغیرهای نام برده ،نتایج

شناﺧتي-رﻓتاری نسبت به دارودرماني اﺛر بیشتری داشته

معنيداری را نشان نداد.

است .بنابراین نتیجه ميگیریم که اﺛربﺨشي درمان هیبنوتیزم

همانطور که نتایج دادهها در سه مرحله پیشآزمون-

شناﺧتي-رﻓتاری بر اﺧتالل وحشتزدگي نسبت به اﺛر

پسآزمون و آزمون پیگیری نشان داد ،هیبنوتراپي شناﺧتي -

دارودرماني به تنهایي ،بطور معناداری بیشتر است و ميتوان

رﻓتاری بر استرس ادراک شده بیماران مبتال به اﺧتالل

با اﻓزودن هیپنوتراپي شناﺧتي -رﻓتاری به دارو درماني در

وحشتزدگي اﺛربﺨش نبوده است و بنابراین ﻓرضیه پژوهشي

درمان اﺧتالل وحشتزدگي به نتایج بهتری در درمان مراجعین

رد ميشود.
استرس ادراک شده حالت یا ﻓرایندی روانشناﺧتي است

دست یاﻓت.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای داداشي و همكاران

که طي ان ﻓرد بهزیستي جسمي و روانشناﺧتي ﺧود را

( ،)65دولتآبادی و همكاران ( ،)67اباذری و همكاران

تهدیدآمیز ادراک ميکند .اگر یک موقعیت را به صورت

( ،)62والیانيکیا و همكاران ( ،)65رهگﺬر و محمدی (،)69

کامبﺨش و ﺧوب پیشگویي کنیم به سود ما بوده و آن

مقتدر و همكاران ( ،)68جلیلیان و همكاران ( ،)30بادله و

موقعیت را بدون استرس پشت سر گﺬاشته و موﻓق ميشویم

همكاران ( ،)31ضمیری ( ،)36ﻓاطميصدر و ﻓتحي (،)33

و اگر یک موقعیت را ناگوار پیشگویي کنیم و نسبت به آن

Hirsch ،)37( Thomson

باور منفي داشته و از ﺧود نا امید باشیم نتیجه آن است که

ﻓاطمي صدر و همكاران ( )35و

( Bragard ،)32و همكاران ( )35همسو بوده است.
اﺧتالل وحشتزدگي یكي از اﺧتالالت اضطرابي است،

صحنه را برای یک موقعیت استرسزا آماده ميسازد و نتیجه
کار الجرم منفي است

که عبارت است از حمالت پانیک تكرار شونده ،اضطراب

همچنین همانطور که نتایج دادهها در سه مرحله

شدید که به موقعیت یا وضعیت ﺧاصي محدود نیست و

پیشآزمون -پسآزمون و آزمون پیگیری نشان داد،

اغلب غیرقابل پیشبیني است .این اﺧتالل در صورت عدم

هیبنوتراپي شناﺧتي-رﻓتاری بر مهارتهای بینﻓردی بیماران

درمان ،اغلب یک موقعیت مزمن همراه با هزینههای

مبتال به اﺧتالل وحشتزدگي اﺛربﺨش بوده است و بنابراین

اجتماعي -اقتصادی باالست .بر همین اساس تعجبآور

ﻓرضیه پژوهشي تائید ميشود.

نیست که اﻓراد مبتال به این اﺧتالل از کیفیت زندکي کمتری

مهارتهای بینﻓردی شامل مهارتهایي است که به

برﺧوردارند .در مقایسه با دیگر اﺧتالالت روانپزشكي،

رابطه بین اﻓراد مربوط ميشود .توانایي ایجاد و حفظ روابط

اﺧتالل وحشتزدگي علت اصلي مراجعه به مشاوره اورژانس

رضایتبﺨش متقابل که به وسیله نزدیكي عاطفي ،صمیمیت،

و بهداشت و درمان است .حمالت وحشتزدگي در بسیاری

محبت کردن و محبت گرﻓتن توصیه ميشود .مهارت

اﺧتالالت اضطرابي از جمله جمعیت هراسي و هراسهای

بینﻓردی ،شایستگي است که ما بر اساس توانایي ﺧود به

اﺧتصاصي ،اﺧتالل استرس پس از سانحه و حتي اﺧتالل

منظور آغاز و تداوم بﺨشیدن به دوستي های بلند مدت ،آن

وسواس جبری ،دیده ميشود .اکثر بیماران در صورت

را هویدا ميسازیم.

درمان ،بهبود نمایاني در عالیم اﺧتالل وحشتزدگي پیدا

بطور کلي با توجه به یاﻓتههای پژوهش حاضر و همچنین

ميکنند و دو درماني که بیشترین تاﺛیر را دارد دارو درماني و

پیشینه پژوهش ،ميتوان نتیجه گرﻓت که اگرچه درمان

درمان شناﺧتي-رﻓتاری است .نتایج این پژوهش نشان داد

شناﺧتي-رﻓتاری و دارودرماني به تنهایي نیز روش درماني
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موﺛری برای درمان اﺧتالل وحشتزدگي هستند ،ولي با اضاﻓه

های درونزایي با حمالت هراس در اﻓراد نرمال برطرف

کردن ﻓاکتور درماني هیپنوتراپي به درمان شناﺧتي-رﻓتاری،

ميشود و کمبود آنها باعث حساسیت شدید به ﺧستگي و

اﺛربﺨشي این درمان بطور معناداری اﻓزایش ميیابد و باعث

اضطراب جدایي در بیماران مبتال به وحشت ميشود ،را

بهبود بیشتر مراجعین ميگردد.

میتوان مهار کرد .همچنین نشان داده شد که اپوئیدهای

به علت نشانههای ﻓیزیكي و رنجآوری که اﺧتالل

درونزاد ممكن است در اﺛر ضد اﻓسردگيها شرکت کنند و

وحشتزدگي به همراه ميآورد ،اولین درمان دارو درماني

پیشنهاد ميکنند که مورﻓینهای ﺧارجي برای درمان بیماران

است .با این حال ،شواهد زیادی نشان ميدهند که مواجهه

مبتال به واکنش مقاوم در برابر داروهای رایج مفید باشد.

درماني استاندارد شده یا درمان شناﺧتي-رﻓتاری نیز به

همسو با پژوهش حاضر ،در پژوهش مقتدر و همكاران

اندازهی داروها ،بیشتر در بلند مدت مﺆﺛر واقع ميشوند

( )68تحت عنوان اﺛر بﺨشي رﻓتاردرماني شناﺧتي-رﻓتاری و

تحقیقات گستردهای در مورد اﺛربﺨشي ضداﻓسردگيها و

هیپنوتراپي شناﺧتي بر اضطراب و اﻓسردگي زنان با سندرم

ضداضطرابها به عنوان ﺧط اول درمان برای اﺧتالل پانیک

پیش از قاعدگي نشان داد هر دو روش درمان شناﺧتي-

با یا بدون آگروﻓوبیا وجود دارد .با این حال تا به امروز ،هیچ

رﻓتاری و هیبنوتیزم بر کاهش نشانگان اضطراب و اﻓسردگي

شواهد قانع کنندهای وجود ندارد که برتری اﺛربﺨشي یک

در سندروم پیش از قاعدگي مﺆﺛرند و تفاوت معنيداری بین

داروی ﺧاص یا طبقه ﺧاصي را نسبت به بقیه نشان دهد (.)1

دو درمان مشاهده نشد .در یک مطالعه چند آزمودني که

در حال حاضر

selective serotonin reuptake inhibitors

توسط جلیلیان ،آقامحمدیان ،کارشكي و ﻓتحي ( )30با

) (SSRIsو

serotonin and norepinephrine reuptake

عنوان هیبنوتیزم درماني شناﺧتي -رﻓتاری هراس اجتماعي

)inhibitors (SNRIsدرمانهای دارویي را ارجح درنظر

انجام شد .نتایج نشان داد که میزان ﻓوبي اجتماعي بطور

گرﻓته شده برای اﺧتالل پانیک و همچنین سایر اﺧتالالت

معنيداری کاهش یاﻓت .همچنین ضمیری ( )36در پژوهشي

اضطرابي ،با توجه به عوارض جانبي و پروﻓایل ﺧطر هستند.

با هدف بررسي تأﺛیر هیبنوتیزم برکاهش اضطراب رقابت

طبق پژوهش  )32( Hirschکه به ادغام هیبنوتیزم با

ورزشي و اﻓزایش عملكرد ورزشي ،در بازیكنان ﻓوتبال

درمانهای دیگر برای درمان ﻓوبیاهای ﺧاص بر روی یک

تیمهای لیگ حرﻓهای موجود در استان ﺧوزستان نشان داد

مورد انجام داد .نتابج نشان داد نواع روشهای درماني شامل

بین گروههای آزمایشي و کنترل در اضطراب رقابت ورزشي

داروی دارویي ،درمان رﻓتاری شناﺧتي ،حساسیت

و عملكرد ورزشي بازیكنان رابطه معناداری وجود دارد.

سیستماتیک ،هیبنوتیزم ،ميتواند در کاهش عالئم ﻓوبیا

بطور کلي ميتوان گفت با کاربرد ﻓنون استاندارد آرام

تاﺛیرگﺬار باشد .در پژوهش  )39( Pelissoloکه به درمان

سازی عضالت و تصور موقعیتهای آرام بﺨش ،بیمار

پاتوﻓیزیولوژی اﺧتالل هراس از طریق تمرکز بر سروتونین و

روشهایي را یاد ميگیرد که ميتوانند به وی در ﺧالل

مورﻓینهای درونزاد انجام شد .برای توضیح آسیبپﺬیری

حملهی وحشتزدگي کمک کنند .درمانگر به بیمار کمک

بیماران هراس که از حمالت ترسناک رنج ميبرند ،دو

ميکند هیجاناتي که توسط مشكالت بینﻓردی ،به ﺧصوص

ﻓرضیه اصلي مغز و اعصاب پیشنهاد شده است )1( :بیماران

آنهایي که با احساس از دست دادن کنترل یا گیر اﻓتادن

مبتال به هراس از مهار نورون های مغزی نارس در نقاط نیمه

مرتبط هستند ،بیرون کشیده شوند ،کشف کند .اگرچه این

مغزی پرایاکودالكتومي موضعي متمرکز شده اند که واکنش

نوع درمان مشابه با درمان معمول در موقعیتهای عمومي

های دﻓاعي برای مقابله با تهدیدات را مﺨتل ميکند که از

است ،اﺛربﺨشي آن با جزئیات زیاد بررسي نشده است .هر

طریق اﻓزایش سروتونن میتوان آن را کاهش داد )6( .اپیوئید

چند در این پژوهش نیز دارای محدودیتهایي چون پایین
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 در نظر گرﻓتن نكاتي از.مقایسه در دو جنس انجام گیرد

بودن حجم نمونه و محدود شدن به تهران و نبود امكان

 شیوة ارتباط درمانگر با،قبیل تفاوتهای ﻓرهنگي

.مقایسة اﺛربﺨشي درمانگری در دو جنس وجود داشت

آزمودنيها و میزان همكاری آزمودنيها با پژوهشگر الزامي

بنابراین پیشنهاد ميشود پژوهشهای آینده در زمینة استفاده

.است

از این نوع درمانگری برای نمونة بزرگتری از بیماران و
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Comparison of the efficacy of Cognitive behavioral hypnotherapy and Drug therapy
on perceived stress and interpersonal relationships skills in panic disorder
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the
cognitive-behavioral hypnotherapy, drug therapy on perceived stress,
interpersonal relationships skills.
Methods: The statistical population consisted of all persons referring
to Ebnsina Specialty Hospital in Tehran in the year 2018-2019.
Forty-five patients were selected by simple random sampling and
were replaced in 3 groups of 15 persons (two experimental and one
control group). Participants were assessed with Cohen's Perceived
Stress Questionnaire (1983), Matson's Interpersonal Communication
Skills (1983). Participants were then trained for five sessions,
received drug therapy under the supervision of a drug specialist, and
the control group received no training.
Results: Data were analyzed using multivariate analysis of
covariance. The results showed that there were significant
differences in the variable of interpersonal skills post-test
hypnotherapy with a post-test control group and drug treatment
group. In the perceived stress variable, the hypnotherapy treatment
group had a significant difference with the control group and the
drug treatment group. The post-test showed that the level of
interpersonal skills in the hypnotherapy group was significantly
higher than the control and drug treatment groups.
Conclusion: Given the significant impact of cognitive-behavioral
hypnotherapy on perceived stress, interpersonal relationships skills
in panic disorder are suggested to be used to improve the mental
health of these patients.
Keywords: Cognitive Behavioral Hypnotherapy, Drug Therapy,
Interpersonal Relationships Skills, Perceived Stress, Panic Disorder

