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Highlights
• Anger experience in obsessive-compulsive disorder is associated with experiencing
hatred in this disorder.
• The experience of anger in compulsive obsessive-compulsive disorder has a wide
range that can be applied to the new division of obsessive-compulsive disorder.
Abstract
Emotional disturbance is a central characteristic of pathology in various disorders, in
particular obsessive-compulsive disorder (OCD). Anger is one of the basic emotions
that has been neglected and these few findings have many contradictions and a lot of
turmoil. Therefore, the present study was conducted to explore the lived experience of
Keywords
anger in these individuals. This research was qualitative research and was the kind of
Phenomenology,
phenomenological. Participants were 29 individuals with OCD who were selected by
Angry, Disgust,
purposeful and snowball sampling. In addition, Data collected with semi-structured
Obsessive-compul- interviews, narrative interviews and imagery. In order to analyze the data were used the
sive disorder
principles of Interpretative Phenomenological Analysis. The results of the study included 7 themes. Themes included control, disgust, revenge, helplessness, combating anger
and disgust, discomfort and uncontrollability. The results indicate that the experience of
anger in an OCD has a wide range that can indicate the heterogeneity of this disorder.
Since the two main themes related to the experience of disgust, the findings reveal the
key role of disgust in the disorder. The relationship between anger and disgust can also
be looked at more precisely in this disorder. However, the association of each of the
themes with some of the features of this disorder can lead to studies shifting to another
according to the quality of emotional experience. That means Exceptional and clear
emotional experiences in each category can mean different pathologies, resulting in a
different therapeutic approach to treatment of the disorder. In addition, the comparison
of the meaning of anger and other major emotion with anxiety disorders and OCD can
also be effective in identifying and delimiting this disorder.
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یافتههای اصلی
• تجربه خشم در اختالل وسواس اجباری با تجربه تنفر در این اختالل رابطه دارد.
• تجربــه خشــم در اختــال وســواس اجبــاری طیــف گســتردهای دارد کــه میتوانــد در
تقســیمبندی جدیــد از اختــال وســواس اجبــاری بــه کاربــرده شــود.
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چکیده
آشــفتگی هیجانــی ویژگــی مرکــزی آسیبشناســی در اختاللهــای گوناگــون بــه ویــژه
تاریخ دریافت
 1397/10/15اختــال وســواس اجبــاری مطــرح اســت .خشــم یکــی از ایــن هیجانهــای اصلــی اســت کــه
کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و همیــن یافتههــای انــدک نیــز تناقضهــای متعــدد و آشــفتگی
زیــادی دارنــد .بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تجربــه زیســته خشــم در ایــن افــراد
تاریخ پذیرش
 1397/12/27صــورت گرفــت .ایــن پژوهــش کیفــی و از نــوع پدیدارشناســی بــود .شــرکت کننــدگان  29نفــر
از افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری بودنــد کــه بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد و
گلولهبرفــی انتخــاب شــدند .بهعــاوه اطالعــات بــا مصاحبــه نیمــه ســاختمند ،مصاحبــه
واژگان کلیدی روایتــی و تصویرســازی ذهنــی جمـعآوری شــد .بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا از اصــول
تحلیــل تفســیری پدیدارشــناختی اســتفاده شــد .نتایــج پژوهــش شــامل  7مضمــون بــود.
پدیدارشناسی،
خشم ،تنفر ،اختالل مضامیــن شــامل کنترلگــری ،تنفــر ،کینــه ،درماندگــی ،همآمیــزی خشــم –تنفــر ،ناراحتــی
وسواس اجباری و کنترلناپذیــری بودنــد .نتایــج نشــان میدهنــد تجربــه هیجــان خشــم در اختــال وســواس
اجبــاری دارای طیــف گســتردهای اســت کــه میتوانــد نشــانگر ناهمگونــی ایــن اختــال نیــز
باشــد .از آنجــا کــه دو مضمــون اصلــی مربــوط بــه تجربــه تنفــر بــود یافتههــا بیانگــر نقــش
کلیــدی تنفــر در ایــن اختــال هســتند .رابطــه بیــن خشــم و تنفــر را نیــز میتــوان دقیقتــر در
ایــن اختــال مــورد بررســی قــرار داد .امــا ارتبــاط هرکــدام از مضامیــن بــا برخــی از ویژگیهای
ایــن اختــال میتوانــد مطالعــات را بــه ســمت تقســیمبندی دیگــری برحســب کیفیــت تجربــه
هیجانــی نیــز ســوق دهــد .بــه ایــن معنــی کــه تجربههــای هیجانــی بــارز و اختصاصــی در هــر
دســته میتوانــد داللــت بــر آسیبشناســی متفــاوت و در نتیجــه رویکــرد درمانــی متفــاوت
بــرای درمــان اختــال داشــته باشــد .عــاوه بــر ایــن مقایســه معنــای تجربــه خشــم و دیگــر
هیجانهــای اصلــی بــا اختاللهــای اضطرابــی و اختاللهــای طیــف وســواس اجبــاری نیــز
میتوانــد در شــناخت و متمایــز ســازی ایــن اختــال از ســایر اختــاالت موثــر باشــد.
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مقدمه
تجربــه زیســته هیجانــی بخــش عمــده و مهــم زیــادی
از زندگــی روزمــره افــراد را تشــکیل میدهــد .تجربــه
هیجانــی بــه گونــهای خــاص میتوانــد نشــانگر برخــی
خصیصههــا یــا اختاللهــای روانــی باشــد کــه در ایــن
صــورت مشــکالت زیــادی را بــرای افــراد در برخواهــد
داشــت .یکــی از شــرایط خــاص کــه بــا تجربــه نامعمــول
هیجــان یــا آســیب در ایــن تجربــه همــراه اســت ،اختــال
وســواس اجبــاری اســت .ایــن اختــال یــک بیمــاری
روانپزشــکی و تشــخیص رایــج بالینــی بــا شــیوع یــک تــا
ســه درصــد در طــول عمــر افــراد اســت .ایــن بیمــاری
در برخــی پژوهشهــا ســومین ( )1و در برخــی دیگــر
چهارمیــن بیمــاری روانپزشــکی شــایع بیــان شــده اســت
( .)2ایــن اختــال منجــر بــه آســیبپذیری چش ـمگیری
در کارکــرد ،کیفیــت زندگــی و ناتوانــی فــرد شــده و
بــه دلیــل شــیوع و هزینــه زیــاد ابتــا و چالشهــای
طبقهبنــدی و تشــخیصی ،تاکنــون از جنبههــای
گوناگــون مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .یکــی از
زمینههــای مــورد بررســی رابطــه ایــن اختــال بــا هیجــان
هــای مختلــف اســت.
هــر چنــد هیجانهــا میتواننــد باعــث ســازگاری
مطلــوب بــا محیــط شــوند امــا دارای جنبههــای
آسیبشناســانه نیــز میباشــند .تکانههــای هیجانــی
ناهماهنــگ بــا محیــط ،نامتناســب بــا زمینــه و بــا
شــدت نامتناســب پیامدهــای بــدی بــه همــراه دارنــد.
در واقــع آشــفتگیهای هیجانــی در اشــکال گوناگــون
ویژگــی مرکــزی آسیبشناســی اســت ( )3و مــروری بــر
راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی،
ویراســت پنجــم ( )4نیــز نشــان میدهــد کــه اغلــب
اختاللهــا بــا آشــفتگی هیجانــی همــراه هســتند .یکــی
از هیجانهــای اصلــی کــه کارکــرد آسیبشناســانه
نیــز دارد هیجــان خشــم اســت .خشــم بــه دلیــل
بررســی کمتــر در پیشــینههای پژوهشــی دارای ابعــاد
مبهمــی اســت کــه نیــاز بــه بررســی دارد بــا ایــن وجــود
در دیدگاههــای جدیــد ایــن هیجــان بــه عنــوان نقطــه
مشــترک بســیاری از اختاللهــا توصیــف شــده اســت
( .)5یکــی از اختاللهایــی کــه روابــط قــوی و چنــد
بعــدی بــا خشــم دارد اختــال وســواس اجبــاری اســت.
قدیمیتریــن نظریههــا در ایــن بــاره خشــم و خصومــت
را زیربنــای ایــن اختــال میداننــد .فرویــد تنفــر و
تمایــات مقعــدی را باعــث ایــن اختــال دانســته و خشــم

پنهــان را بــرای ایــن افــراد توصیــف میکنــد .در نظریــه
روانپویشــی بیــش اخالقــی بــودن در اختــال وســواس
اجبــاری واکنــش وارونــه علیــه تکانــه پرخاشــگری
پنهــان اســت ( .)6مطالعــات نیــز نشــان دادنــد افــراد
بــا نشــانههای وســواس اجبــاری نــه خــود اختــال
وســواس اجبــاری تمایــل بــه تجربــه عصبانیــت باالتــر
بــدون ابــراز آشــکار آن داشــته و در عیــن حــال در کنتــرل
خشــم خــود دچــار دشــواری بیشــتر بودنــد .پرخاشــگری
غیرمســتقیم ماننــد اخــم یــا قهرکــردن در بیمــاران مبتــا
بــه اختــال وســواس اجبــاری بــه ویــژه در مــواردی کــه
بــه اختــال شــخصیت نیــز مبتــا هســتند بــاال بــوده در
حالــی کــه نمایــش مســتقیم پرخاشــگری نســبتا پاییــن
اســت ( .)7افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری در
مقایســه بــا گــروه بهنجــار تجربــه خشــم درونــی بیشــتری
دارنــد ( .)8همچنیــن آمادگــی باالتــری بــرای تجربــه
عصبانیــت در ایــن افــراد گــزارش شــده در حالیکــه
ایــن تمایــل بــا بــروز آشــکار خشــم مطابقــت نداشــته
اســت ( .)9در یــک مطالعــه زمینهیابــی نیــز بیمــاران
مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری تعارضهــای بیــن
فــردی باالیــی بــا همسرانشــان داشــته و تقریبــا از هــر دو
نفــر یــک نفــر از آنهــا نســبت بــه همســرش پرخاشــگر
بــوده اســت ( .)10البتــه برخــی مطالعــات نیــز ( )11بــا
بررســی ایــن ســازه و ارتبــاط آن بــا مکانیزمهــای دفاعــی،
پرخاشــگری پنهــان را تاییــد نکــرده و برخــی مطالعــات
خــاف آن را نشــان دادهانــد ( .)12در مجمــوع ،یافتههــا
دربــاره پرخاشــگری و خصومــت در ایــن اختــال دارای
ابهــام بــوده و در یــک دامنــه کمتــر از بهنجــار تــا بیشــتر
از بهنجــار قــرار گرفتــه اســت .ایــن تناقــض میتوانــد
نشــات گرفتــه از روششناســیهای مختلــف (ماننــد
پرسشــنامههای خودگزارشــی بــا قــدرت تشــخیص
ضعیــف) و نمونههــای مختلــف (بالینــی و غیربالینــی،
نوجــوان و بزرگســال و همبــودی بــا عالیمــی ماننــد
افســردگی) باشــد ( .)13دربــاره رابطــه خشــم و اختــال
وســواس اجبــاری از بعــد جلــو ه و بازشناســی ایــن هیجان
نیــز نشــان داده شــد ،ایــن افــراد بــه دلیــل نابهنجــاری در
هســتههای قاعــدهای جلــوه چهــرهای تنفــررا بــه صــورت
خشــم طبقهبنــدی میکننــد ( .)14در مطالعــهای
دیگــر تفاوتــی بیــن دو گــروه مبتــا بــه اختــال وســواس
اجبــاری و بهنجــار در بازشناســی هیجانــی یافــت نشــد
امــا بــه طــور کلــی در تشــخیص هیجانهــای خشــم،
تــرس و شــادی میــزان دقــت کمتــر و خطــای بازشناســی

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

زمستان  ،1397دوره  ،12شماره 4

روش

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-27

بیشــتری وجــود داشــت ( .)15در پژوهشــی دیگــر تنهــا
در برخــی زیــر مجموعههــای اختــال وســواس اجبــاری
چنیــن نقصــی وجــود داشــت ( .)16باوجــود یافتههــای
بســیار در ایــن بــاره هیچگونــه نتیجهگیــری قطعــی
وجــود نــدارد و نتایــج متعــدد و متناقــض میتوانــد بــه
دلیــل مشــکالت روششــناختی ماننــد حجــم نمونــه و
ابزارهــای مشکلســاز باشــد (.)17
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده یکــی از مســائل مهمــی کــه
در پیشــینههای مربــوط بــه هیجــان و اختــال وســواس
اجبــاری وجــود دارد ،کلیــدی دانســتن نقــش انــواع
تجــارب هیجانــی در شــکلگیری و تــدام ایــن اختــال
در پژوهشهــای گوناگــون اســت .تحقیقــات بــه جــز
هیجــان خشــم ،هیجــان شــرم ( ،)18احســاس گنــاه
( ،)19تــرس و اضطــراب ( )20و بــه ویــژه بیــش از همــه
هیجــان تنفــر ( )22 ،21را نیــز بــه عنــوان هیجانهــای
پایــه و کلیــدی در ایــن اختــال برشــمردهاند .ایــن
درحالــی اســت کــه کلیــدی دانســتن برخــی هیجانهــا
میتوانــد در طبقهبنــدی ایــن اختــال نیــز موثــر باشــد.
بــه ایــن صــورت کــه اگــر تــرس و اضطــراب هیجــان
اصلــی باشــد ،شــواهد بــه ســمت طبقهبنــدی اختــال
وســواس اجبــاری در زمــره اختاللهــای اضطرابــی و بــه
دنبــال آن رویکردهــای درمانــی نیــز بیــش از پیــش بــر
درمانهــای رفتــاری و شــناختی رفتــاری تاکیــد خواهنــد
نمــود .امــا کلیــدی دانســتن ســایر هیجانهــا میتوانــد،
شــواهدی موافــق بــا جدایــی اختــال وســواس اجبــاری
از اختاللهــای اضطرابــی را فراهــم نمــوده و تمرکــز
درمانــی را نیــز بــه ســمت ســایر رویکردهــا ســوق دهــد.
بنابرایــن بــه طــور خالصــه تاکنــون مطالعــات زیــادی
دربــاره نقــش هیجانهــای پایــه و همچنیــن رابطــه
خشــم بــا اختــال وســواس اجبــاری صــورت گرفتــه
اســت .همچنیــن نتایــج متعــدد میتوانــد ضــرورت الزم
بــرای بررســی رابطــه یافتههــای گوناگــون بــا یکدیگــر را
نیــز ایجــاد کنــد (بــه عنــوان مثــال رابطــه هیجــان خشــم
بــا تنفــر در اختــال وســواس اجبــاری) .عــاوه بــر ایــن
مشــکالت روششــناختی در بســیاری از مطالعــات
مربوطــه و یافــت نشــدن مطالعاتــی مبنــی بــر بررســی
چگونگــی تجربــه خشــم و بــه عبارتــی تجربــه زیســته
خشــم در ایــن افــراد ضــرورت بررســی ایــن موضــوع بــه
ویــژه بــا روش کیفــی را افزایــش میدهــد .بررســی ایــن
پدیــده بــا روش کیفــی منجــر بــه شــناخت دقیــق و عمیق
شــده و ابعــاد ایــن تجربــه در افــراد مبتــا بــه اختــال
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وســواس اجبــاری را مشــخص میســازد .عنصــر هیجــان
نیــز از اجزایــی تشــکیل شــده کــه بررســی برخــی از ایــن
اجــزا (ماننــد تجربــه ذهنــی هیجــان) بــا روش کیفــی
مناســبتتر میباشــد .بــدون غوط ـهوری و اندیش ـهورزی
در ایــن تجربــه از طریــق دادههــای دســته اول از خــود
افــراد شــناخت صحیــح از ایــن تجربــه امکانپذیــر نبــوده
یــا ناقــص خواهــد بــود .نکتــه دیگــر اینکــه تجربــه عالیــم
اختــال وســواس اجبــاری در فرهنگهــای گوناگــون
متفــاوت بــوده و بررســی خشــم نیــز بــه عنــوان یکــی از
متغیرهــای مهــم در ایــن اختــال میتوانــد بــه صــورت
بافتنگــر مــورد بررســی قــرار گیــرد .از آنجــا کــه پژوهــش
کیفــی پدیــده را در بافتــی کــه اتفــاق میافتــد ،مــورد
مطالعــه قــرار میدهــد ،بنابرایــن روش بســیار مناســبی
بــرای بررســی ایــن تجربــه و کشــف معنــای تجربــه خشــم
در افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری میباشــد.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت بیــان ایــن مســئله در اینجــا بــه
معنــای ایــن نیســت کــه پژوهشــگران حاضــر بــه دنبــال
تلویحــات فرهنگــی بــرای تجربــه خشــم هســتند بلکــه بــه
کارگیــری ایــن روش و در نظرگرفتــن بافــت پدیــده مــورد
مطالعــه میتوانــد یافتههــای معتبرتــری بــرای جامعــه
مــا در برداشــته باشــد کــه البتــه یافتههــا میتواننــد از
بعــد فرهنگــی نیــز در پژوهشهــای دیگــر مــورد بررســی
بیشــتر و حتــی مــورد مقایســه قــرار گیرنــد .بنابرایــن بــر
اســاس مســائل مطر حشــده پژوهــش حاضــر بــه دنبــال
ایــن اســت کــه بــا روش کیفــی و عمیــق بــه بررســی
تجربــه زیســته هیجــان خشــم در افــراد مبتــا بــه اختــال
وســواس اجبــاری پرداختــه و منجــر بــه روشــن کــردن
ابعــاد دقیــق ایــن تجربــه در افــراد شــود .بنابرایــن ســوال
اساســی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه پدیدارشناســی
تجربــه خشــم در افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس
اجبــاری چگونــه اســت و آیــا رابطـهای بیــن تجربــه خشــم
بــا ســایر هیجانهــای پایــه در ایــن اختــال وجــود دارد
یــا خیــر.
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان

)1. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA

31

] [ DOI: 10.52547/rph.12.4.28

پژوهــش حاضــر از نــوع کیفــی بــوده و بــه دلیــل تمرکز بر
دیــدگاه شــخصی افــراد از تجربــه خــود در هیجــان خشــم
و چگونگــی معنابخشــی بــه ایــن هیجــان از شــیوه تحلیــل
پدیدارشناســی تفســیری 1اســتفاده شــده اســت .در ایــن
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رویکــرد فهــم بهتــری از پدیــده مــورد بررســی بــا تاکیــد بــر
تفســیر کســانی کــه واقعــا آن پدیــده را تجربــه کردهانــد،
اتفــاق میافتــد ( .)24شــرکتکنندگان در پژوهــش 29
نفــر فــرد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری بودنــد کــه
بــه صــورت هدفمنــد و گلولــه برفــی از پنــج مرکــز درمانــی
و مشــاورهای شــهر یــزد در ســال 1396و  1397انتخــاب
شــدند .دو نفــر از ایــن افــراد مــرد و بقیــه زن بودنــد .دامنه
ســنی شــرکت کننــدگان بیــن  20تــا  45بــود .مراجعــان
بــر اســاس مصاحبــه روانشــناس بالینــی ،روانپزشــک
و مراجعــه بــه پرونــده پزشــکی و روانشناســی مــورد
تشــخیص و از نظــر همبــودی بــا ســایر اختاللهــا مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد .در ایــن پژوهــش افــرادی شــرکت
کردنــد کــه شــدت اختــال آنهــا در ســطح متوســط بــه
بــاال بــود و ســنجش شــدت بــا پرسشــنامه وســواس ییــل-
بــرون 1صــورت گرفــت .افــراد از نظــر بینــش بــه اختــال با
بینــش بــاال انتخــاب شــدند و تحــت درمــان نیــز نبودنــد.
مال کهــای ورود شــامل تشــخیص اختــال وســواس
اجبــاری بــا شــدت متوســط بــه بــاال ،عــدم همبــودی بــا
اختــال روانــی دیگــر ،عــدم مصــرف دارو در حــال حاضــر
و بینــش نســبت بــه اختــال بــود .شــرکت کلیــه افــراد در
ایــن تحقیــق داوطلبانــه و کامــا بــا رضایــت بــود.

3. Goodman & Rasmussen
4. Symptom Checklist 90
5. Structured Clinical Interview for DSM -I

1. Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
2. Purposeful conversation
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شیوه اجرای پژوهش
رونــد کار بــه ایــن صورت بــود که ابتدا با شــرکتکنندگان
در مکانهــای مــورد توافــق آنهــا (چندیــن مرکــز
مشــاوره در ســطح یــزد) هماهنــگ میشــد .پــس از
تکمیــل فــرم رضایتنامــه ابتــدا صحبتهایــی در جهــت
شــناخت و برقــراری ارتبــاط بــا آنهــا صــورت میگرفــت.
حتــی قبــل از شــروع رونــد مصاحبــه بــا برخــی مراجعــان
چندیــن جلســه صحبــت میشــد .مــدت زمــان هــر
جلســه مصاحبــه بــرای هــر شــرکتکننده بســته بــه نــوع
پاســخگویی متفــاوت بــوده و از  45دقیقــه تــا  90دقیقــه
متغیــر بــود .برخــی ســواالت اصلــی پژوهــش ایــن بــود
کــه چــه مواقعــی عصبانــی میشــوند ،وقتــی خشــمگین
هســتند دقیقــا چــه احساســی دارنــد ،بــه نظــر خودشــان
خشــم را چگونــه تجربــه میکننــد ،چگونــه خشــم خــود
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ب) ابزار و مواد
در پژوهــش حاضــر بــرای جم ـعآوری اطالعــات از ســه
روش اســتفاده شــد .روش اول مصاحبــه نیمهســاختارمند
بــود کــه در واقــع نوعــی گفتگــوی هدفمنــد)25( 2
اســت .روش دوم مصاحبــه روایتــی بــود .در ایــن روش
شــرکت کننــدگان داســتان زندگــی خــود را شــرح داده
و خصوصیــات داســتان ماننــد زمانبنــدی اتفاقــات،
آغــاز ،میانــه ،پایــان و روابــط علــی میــان پدیدهــا در
نظــر گرفتــه شــد ( .)26روش ســوم تصویرســازی ذهنــی
بــود .تصویرســازی بــه معنــای تجربــه ذهنــی رویــداد یــا
ی اســت کــه قبــا اتفــاق افتــاده و در آن لحظــه
صحن ـها 
در دامنــه حــواس فــرد نیســت .ایــن شــیوه ارزیابــی
مصاحبــه کننــده یــا درمانگــر را بــا ماجــرای شــخصی
زندگــی افــراد آشــنا کــرده و میتوانــد شــبکه ســاختارهای
شــخصی و ادراک آنهــا از جهــان و تجربیــات گوناگــون
آن را مشــخص کنــد .تبدیــل ماجراهــا بــه تصویــر ذهنــی
بــه افــراد کمــک میکنــد بــر هیجانهــا و افــکار خــود
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متمرکــز شــوند .تمرینهــای خودانگیختــه تصویرســازی
ذهنــی و خیالپردازیهــا اطالعــات زیــادی را دربــاره
مراجعــان روشــن کــرده و بهویــژه باعــث افزایــش شــناخت
درمانگــران از تجربــه هیجانــی مراجعــان میشــود
( .)27در ایــن پژوهــش بــرای کنتــرل متغیــر شــدت نیــز
از پرسشــنامه وســواس ییل-بــرون اســتفاده شــد کــه
مشــخصات روانســنجی آن توضیــح داده میشــود.
پرسشــنامه وســواس ییل-بــرون مناس ـبترین مقیــاس
موجــود بــرای ارزیابــی شــدت اختــال وســواس اجبــاری
میباشــد .مقیــاس وســواس اجبــاری ییــل – بــرون
مقیــاس ســنجش بالینــی اســت کــه بــرای تعییــن شــدت
وســواسها و اجبارهــا بــدون در نظرگرفتــن تعــداد
و محتــوای وســواسها و اجبارهــا توســط گودمــن،
راسموســن 3و همــکاران ( )1989تهیــه شــد و در ایــران
اعتبــار و پایایــی ایــن ابــزار توســط راجــزی اصفهانــی و
همــکاران ( )1390مــورد بررســی قــرار گرفــت .اعتبــار و
پایایــی ایــن مقیــاس بــرای دو بخــش چــک لیســت نشــانه
هــا و مقیــاس شــدت بــه ترتیــب  0/97و  ،0/95اعتبــار
دو نیمــه ســازی  0/93و  0/89و اعتبــار بازآزمایــی
 0/99حاصــل شــد .بیــن نمــرات مقیــاس بــا آزمــون
چــک لیســت نشــانگان اختــاالت روانــی 4و مصاحبــه
بالینــی ســاختاریافته بــرای اختــاالت محــور یــک  5نیــز
همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود داشــت (.)28
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ضبــط صــدا ،اطمینــان از محرمانگــی اطالعــات و
اســتفاده از نــام مســتعار در تمامــی مراحــل پژوهــش و
ســپس از بیــن بــردن صداهــای ضبــط شــده در برخــی
مــوارد و حــق انصــراف در هــر مرحلـهای کــه مایــل بودنــد
از مفــاد رضایــت نامــه بــود .علــت ضبــط صــدا و هــدف از
پژوهــش نیــز بــرای افــراد شــرح داده شــد.

را بــروز میدهنــد و مــوارد دیگــری از ایــن قبیــل کــه
بســته بــه نــوع پاس ـخها ســواالت تکمیلــی نیــز پرســیده
میشــد .تمامــی مصاحبههــا ضبــط گردیــد و در مــدت
کمتــر از  48ســاعت کلمــه بــه کلمــه پیــاده گردیــد و
نــکات مهــم آن ثبــت شــد .پــس از ارزیابــی  24نفــر نمونــه
بــه اشــباع رســید امــا بــرای تاییــد بیشــتر بــا پنــج مــورد
دیگــر نیــز مصاحبــه شــد .بــرای تحلیــل دادههــا از اصــول
تحلیــل تفســیری پدیدارشــناختی ( )24اســتفاده و
دادههــا کدگــذاری شــدند.
بــرای دســتیابی بــه روایــی یــا قابلیــت اعتبــار از روش
مثلثســازی در جم ـعآوری اطالعــات اســتفاده شــد .بــا
اســتفاده از روش کنتــرل و نظــارت اعضــا نیــز تحلیلهای
انجــام شــده و نتایــج آن بــه شــرکت کننــدگان عرضــه
مــورد تاییــد قــرار گرفــت .درگیــری و غوط ـهوری محقــق
در دادههــا نیــز روش دیگــر بــرای تاییــد صحــت و اعتبــار
دادههــا اســت .خودبازبینــی پژوهشــگر در فرآینــد
جمـعآوری و تحلیــل داده و ثبــت تمامــی پیشفرضهــای
ذهنــی خــود از قبــل و در نظــر نگرفتــن آنهــا در فرآینــد
تحلیــل نیــز منجــر بــه افزایــش قابلیــت اعتبــار شــد.
دستنوشــتههای طــول مصاحبــه نیــز مــورد بازبینــی
قــرار گرفــت .عــاوه بــر ایــن از نظــر دو اســتاد خبــره در
روش تحقیــق کیفــی اســتفاده گردیــد .همچنیــن متــن
مصاحبــه بــرای بررســی قابلیــت اطمینــان بــه یــک فــرد بــا
تجربــه در روش کیفــی داده شــد تــا درســتی نتایــج تاییــد
گــردد .اســتفاده از پرسشــنامه در جهــت ارزیابــی شــدت و
انتخــاب افــراد شــرکت کننــده بــا شــدت متوســط بــه بــاال
در اختــال نیــز منجــر بــه کنتــرل ایــن عامــل شــد.

یافتهها
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در ایــن مطالعــه  29شــرکتکننده در دامنــه ســنی
 20تــا  45ســال مــورد مصاحبــه قــرار گرفتنــد .ســطح
تحصیــات شــرکتکنندگان نیــز از پنجــم ابتدایــی
تــا دکتــرای تخصصــی پزشــکی متغیــر بــود .در بیــن
شــرکتکنندگان نیــز تنهــا  4نفــر مجــرد و بقیــه متاهــل
بودنــد .در پژوهــش حاضــر ســعی بــر اســتفاده از روش
پدیدارشناســی در جهــت شــناخت تجربــه خشــم افــراد
مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری بــود .از تحلیــل
متــن مصاحبــه هــا  7مضمــون اســتخراج شــد کــه ایــن
مضمونهــا بیانگــر چگونگــی تجربــه خشــم بــوده و در
ادامــه توضیــح داده خواهنــد شــد.
تجربه هیجان خشم

مالحظــات اخالقــی :کســب رضایــت آگاهانه از شــرکت
کننــدگان بــه صــورت کتبــی بــرای شــرکت در پژوهــش،
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در ابتــدا  726کــد اســتخراج گردیــد .ســپس کدهــا
دســتهبندی شــده و بنــا بــه مضمــون و شــباهت مفهومــی
در  7مقولــه اصلــی قــرار گرفتنــد کــه هــر کــدام نیــز دارای
چنــد زیرمقولــه شــدند کــه بتوانــد فهــم و معنــای بهتــری
از مقولــه اصلــی ارائــه بدهــد.
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جدول  -1مضمون اصلی ،زیرمضمونها ،واحدهای معنایی حمایت کننده
واحدهای معنایی
حمایتکننده

مضمون اصلی

زیرمضمونها

افزایش رفتارهای وسواسگونه
 ...کنترل دیگران با بهانهگیری ،دستور و

کنترلگری

تمرکز بر تنظیم هیجان فرد مقابل
)وانمود عصبانیت (عصبانیت ظاهری

تنفر

اجتناب از دیگران آزارگر
تخلیه خشم سالهای گذشته

کینه

میل به انتقامجویی

تجربه هیجان خشم

بی تفاوتی
گریستن

درماندگی

تبدیل خشم به افسردگی
هم آمیزی خشم  -تنفر
ناراحتی

تجربه هم زمان خشم و تنفر
دشواری در تمایز بین تجربه خشم و تنفر
ترکیبی از غم ،خشم و آزردگی

کنترل ناپذیری خشم

تکانشگری

گــزارش داد "وقتــی عصبانـی هســتم رفتارهای وسواســی
مــن بیشــتر میشــود .صــد درصــد بیشــتر میشــود،
بارهــا کاری را تکــرار میکنــم مثــا مــدام دستمالکشــی
میکنــم یــا چندیــن بــار ظرفهــا رو آبکشــی میکنــم.
انــگار هیــچ کنترلــی روی رفتــار خــودم نــدارم یــا قصــد
دارم بــه ایــن صــورت ابــراز قــدرت و اختیــار کنم" .شــرکت
کننــده شــماره  12بیــان کــرد "وقتــی از دســت کســی
ی هســتم ظرفهــا را خیلــی محکــم میشــویم،
عصبانــ 
حتــی گاهــی بعضــی ظرفهــا میشــکند .انــگار کــه
طــرف بــا ان ظــرف در دســت مــن قــرار دارد".

 )1کنترلگــری :میــل بــه کنتــرل و اعمــال کنتــرل
بــه گونههــای مختلــف توســط شــرکت کننــدگان بیــان
شــد .ایــن میــل هنــگام عصبانیــت تشــدید شــده و بــه
روشهــای مختلــف کــه در ادامــه ذکــر میگــردد ،بنــا بــه
اظهــارات شــرکت کننــدگان بــروز مییافــت.
الــف) افزایــش وســواس و رفتارهــای وســواسگونه:
در بســیاری مــوارد در هنــگام تجربــه خشــم شــدت
اجبارهــا ،رفتارهــا و افــکار وسواســی بیشــتر بیــان شــد.
شــرکتکنندگان گــزارش دادنــد در هنــگام خشــم
بــه شستشــوی بیشــتری پرداختــه ،افــکار بیشــتر و
شــدیدتری را تجربــه کردهانــد .شــرکت کننــده شــماره 6
34
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ب) کنتــرل دیگــران بــا بهانهگیــری و امــر و نهــی:
غــرزدن ،بهانهگیــری و دســتوردادن از دیگــر روشهــای
ابــراز خشــم و بــا ادارک میــل بــه کنتــرل دیگــران در افــراد
مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری بــود .در ایــن حالــت
فــرد بــا غــرزدن ،دســتوردادن و ایرادگیــری قصــد دارد
رفتارهــای طــرف مقابــل را تحــت کنتــرل خــود درآورد.
شــرکت کننــده شــماره  18بیــان کــرد "وقتــی عصبانــی
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تجربه هیجان خشم
در ابتــدا  726کــد اســتخراج گردیــد .ســپس کدهــا
دســتهبندی شــده و بنــا بــه مضمــون و شــباهت مفهومــی
در  7مقولــه اصلــی قــرار گرفتنــد کــه هــر کــدام نیــز دارای
چنــد زیرمقولــه شــدند کــه بتوانــد فهــم و معنــای بهتــری
از مقولــه اصلــی ارائــه بدهــد.

از کنترل خارج شدن
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تنفر از دیگران آزارگر
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بقیــه حســاب ببرنــد".

میشــوم مــدام غــز میزنــم ،مــدام غــر میزنــم تــا بقیــه
از موضــع خودشــان کوتــاه بیاینــد .آنقــدر میگویــم
و میگویــم تــا دیگــر بقیــه ســاکت بشــوند .یــا اینقــدر
حــرف خــود را تکــرار میکنــم تــا کاری کــه مــن میگویــم
رو انجــام بدهنــد".
مراجــع شــماره  4نیــز عنــوان کــرد "اگــه کاری مطابــق
میلــم انجــام نشــود یــا طــوری کــه در ذهــن مــن هســت
اتفــاق نیفتــد ،وقتــی پیــش طــرف هســتم بــه او میگویم،
آن موقــع خیلــی ایــراد و بهانــه میگیــرم .البتــه بهانــه
نیســت ،ایــراد و اشــتباه طــرف را میگویــم یــا بــا گفتــن
مــدام اعتــراض میکنــم تــا دیگــر خالــی بشــم و بــه طــرف
بفهمانــم کــه رفتــار یــا کارش اشــتباه بــوده اســت .فکــر
میکنــم حتمــا بایــد بــه طــرف حالــی کنــم کــه کارش بــد
بــوده اســت".

 -2تنفــر :یکــی از واژگان و مفاهیمــی کــه بــه طــور مکــرر
توســط شــرکت کننــدگان هنــگام پرســیدن ایــن ســوال
کــه در موقــع خشــم چــه احساســی داریــد یــا چــه حســی
نســبت بــه طــرف مقابــل داریــد ،نفــرت بــوده اســت.

ب) اجتنــاب از دیگــران آزارگــر :اجتنــاب نیــز از نمودهــا
و مولفههــای تنفــر بــه حســاب میآیــد امــا در اینجــا
بــرای روشــن شــدن بهتــر تجربــه خشــم در قالــب تنفــر
بیــان شــده توســط افــراد ایــن زیرمضمــون نیــز بیــان
گردیــده اســت .شــرکت کننــده شــماره  4بیــان کــرد
"دلــم میخواســت میشــد کــه هیــچ وقــت بــا آدماهایــی
کــه کینــه آنهــا را دارم و از دستشــان عصبانــی هســتم
مواجــه نشــوم .اصــا دلــم نمیخواهــد قیافــه آنهــا را
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د) وانمــود عصبانیــت :یــا عصبانیــت ظاهــری شــیوهای
اســت کــه شــرکتکننده بــه کار میبــرد تــا بــر طــرف
مقابــل اعمــال قــدرت و کنتــرل کنــد .در ایــن حالــت
فــرد واقعــا خشــمگین نمیباشــد امــا عصبانیــت را شــیوه
خوبــی بــرای رســیدن بــه خواســته یــا هــدف خود دانســته
و از آن اســتفاده میکنــد.
شــرکتکننده شــماره  1مطــرح کــرد "فقــط بــا داد و
بیــداد کــردن میتوانــم آن موقــع کارم را انجــام بدهــم.
عصبانــی نیســتم امــا نشــان میدهــم عصبانــی ام تــا
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ج) تمرکــز بــر تنظیــم هیجــان فــرد مقابــل :در هنــگام
خشــم و عصبانیــت فــرد تــاش دارد تــا هیجــان طــرف
مقابــل را دســتکاری کــرده تــا رفتــار مــورد نظــر اتفــاق
بیفتــد یــا در تجربــه هیجانــی خــودش تغییــری احســاس
شــود .شــرکتکننده شــماره  7بیــان کــرد "وقتــی
بــه منگفتنــد خیلــی عصبانــی شــدم ،خیلــی خیلــی
عصبانــی شــدم .دلــم مــی خواســت بــا همــه وجــودم داد
و بیــداد کنــم ،نعــره بزنــم و اینقــدر خــودم را زدم کــه از
کارشــان پشــیمان بشــوند .میخواســتم احســاس گنــاه
در بقیــه ایجــاد کنــم کــه بفهمنــد کار اشــتباهی کردنــد".
شــرکت کننــده شــماره  9بیــان کــرد "ایــراد کــه از
مــن میگیرنــد و ناراحــت میشــوم یــا تقصیــر مــن کــه
هســت ،طــوری گریــه و زاری میکنــم کــه از موضــع
خودشــان کوتــاه بیاینــد و دلشــان بســوزد و دســت از ســرم
بردارنــد .یــا اینقــدر بــا شــدت و محکــم و عصبانیــت دلیــل
میــاورم و کارم را توجیــه میکنــم کــه بفهمــم یــا حــس
کنــم دیگــر آنهــا در دلشــان حــق را بــه مــن دادنــد".
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الــف) تنفــر از دیگــران آزارگــر :فــرد از افــرادی کــه بــه
نوعــی و بنــا بــه ادارک خــودش باعــث خشــم او شــدهاند
ابــراز تنفــر میکنــد .شــرکتکننده شــماره  7بیــان کــرد:
" از طــرف مقابــل بــدم میآیــد ،دلــم میخواهــد قیافــه
او را نبینــم .حــس میکنــم از او خیلــی بــدم مــی آیــد.
اصــا دوســت نــدارم جلــو چشــمم باشــد .وقتــی رفتارهــا
و کارهــای مادرشــوهرم یــادم میآیــد ،حــس تنفــر در
وجــودم بیــدار میشــود .میگویــم چــرا بایــد اینقــدر مــن
را آزار بدهــد".
شــرکت کننــده شــماره  4در پاســخ بــه ســوال چگونگــی
تجربــه خشــم بیــان کــرد " اگــر از بچگــی هایــم بگویــم
مثــا دو تــا شــوهر خالــه دارم از بچگــی مثــا مــن یــادم
اســت کــه از آنهــا متنفــر بــودم ،بــا آنهــا ســام علیــک
دارم ،بــا آنهــا رفــت و آمــد دارمولــی از بچگــی همــان
کینــه بچگــی در دلــم هســت ،مثــا یکــی از شــوهر خالــه
هایــم قشــنگ یــادم اســت ،ســالی کــه مــادر مــن قهــر کرد
مــا را آورد  ...آن ســال خیلــی بــرف آمــد خیلــی بــرف آمد.
خیلــی خیلــی آن موقــع بــرادرم چهارســالش بــود فکــر
میکنــم نمیدانــم یــا پنــج ســال داشــت .یــادم اســت
کــه همســایه هــا بــرف پــارو میکردنــد مــن رفتــم پشــت
بــام تــا بــرف پــارو کــردن آنهــا را ببینــم وقتــی رفتــم
بــرف پــارو کــردن را ببینــم شــوهرخاله کوچــک مــن بــه
مــن گفــت کــه بیــا پاییــن گفتــم مــن نمیخواهــم بیایــم
پاییــن میخواهــم بــرف ببینــم .او هــم بــه مــن نهیــب زد
و مــن را دعــوا کــرد و گفــت دارم میگویــم بیــا پاییــن مــن
همیــن قــدر یــادم اســت...من را زده بــود....زده بــود کــه
آن شــب مــن بیمارســتانی شــدم!".
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 -3کینــه :تجربــه خشــم در ایــن افــراد بارهــا بــه دلیــل
مواجــه بــا دیگــران آزارگــر کــه از اطرافیــان نزدیــک شــرکت
کننــدگان بودنــد بــه صــورت کینهداشــتن از آنهــا عنــوان
شــد .تعبیــر کینــه 1بارهــا در تجربــه خشــم بــه کار گرفتــه
شــد .در واقــع تجربــه خشــم منجــر بــه تمایالتــی بــرای
کینهتــوزی شــده کــه تــا زمانــی کــه فــرد از آن آگاه نشــده
متوقــف نمیشــود.

 -4درماندگــی :خشــمگین شــدنهای مکــرر و میــل
بــه کنتــرل شــرایط و ســپس ناکامــی باعــث احســاس
درماندگــی فــرد بــه مــرور زمــان میگــردد .برخــی از
دالیــل خشــم در ایــن افــراد مربــوط بــه نشــانههای
اختــال اســت کــه چــون در بســیاری از مــوارد کنترلــی
بــر روی آن وجــود نداشــته و افــراد قــادر بــه مقاومــت در
برابــر آنهــا نیســتند باعــث تجربــه ناکامــی و درماندگــی
در افــراد میگــردد.

ب) میــل بــه انتقامجویــی :نگــرش انتقامجویــی
بــر حســب تجربههــای متعــدد ایــن افــراد بــه ویــژه در
مــواردی کــه تجربههــای دردنــاک شــدیدی اتفــاق افتــاده
شــکل گرفتــه اســت .انتقامجویــی میتوانــد راهبــردی
بــرای ارضــای حــس کنتــرل ایــن افــراد نیــز باشــد .میــل
بــه رســوایی طــرف مقابــل کــه در مصاحبههــا عنــوان
شــده نیــز راهبــردی بــرای انتقامجویــی اســت.
شــرکتکننده شــماره " :9آن لحظــه دلــم میخواهــد
از کســی کــه باعــث خشــم و عصبانیــت مــن شــده انتقــام
1. Revenge

ب) گریســتن :مکــررا تجربههــای خشــم در
شــرکتکنندگان بــه واکنشهــای گریــه شــدید تبدیــل
شــده اســت .ایــن گریســتن نیــز نشــانه ادراک درماندگــی
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الــف) بیتفاوتــی :مواجهــه بــا رنجهــای مکــرر در برابــر
دیگــران آزارگــر در ایــن افــراد باعــث بیتفاوتــی ،عــادی
شــدن و کــم اهمیــت شــدن مســئله در برخــی شــرایط
شــده اســت .دیگــران آزارگــری کــه افــراد بــا وجــود بــه
کارگیــری راهبردهــای متعــدد یــا عــدم توانایــی اســتفاده
از راهبردهــا بــه دلیــل برخــی شــرایط نتوانســتهاند از
شــدت آزارگــری آنهــا بکاهنــد .در بنیانهــای ایــن
بیتفاوتــی ادراک عــدم توانایــی بــرای تغییــر وجــود دارد
و چــون فــرد بــر شــرایط انســانی ،اجتماعــی ،بیمــاری
و ســایر شــرایط ادراک عــدم تاثیــر دارد ،بیتفاوتــی را
تجربــه میکنــد.
شــرکتکننده شــماره  7بیــان کــرد "بعضــی مواقــع
مـیروم حــرف میزنــم ولــی االن بــه تجربــه فهمیــدم کــه
حــرف زدن همــه چیــز را بدتــر هــم میکنــد .بهتــر اســت
کــه بیخیــال بشــویم و بگــذرد .وقتــی طــرف هیــچ
منطقــی نــدارد و هیــچ چیــز نمیفهمــد ،حــرف بزنــی کــه
چــه بشــود .وقتــی هــرکاری دلــش میخواهــد میکنــد
و دنبــال نظــر و حــرف تــو نیســت یــا اصــا تــو را در نظــر
نمیگیــرد ،وقتــی مــث ســنگ میمانــد دیگــر ادم چــی
بگویــد و چــکار کنــد ،پــس بهتــر اســت کــه ولــش کنــد".
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الــف) تخلیــه خشــم ســالهای گذشــته :یکــی از
نمودهــای کینــه میــل فــرد بــه تخلیــه خشــمی اســت کــه
ســالها پیــش در فــرد ایجــاد شــده اســت .بــه عنــوان
مثــال شــرکت کننــده شــماره  8بیــان کــرد "اصــا دوســت
نــدارم بــه آن زمــان فکــر کنــم .چــون انــگار حــاال ،درســت
اســت کــه زمانــی بــا مــن آن کار را کــرد ولــی بــرای مــن
ایــن یــک چیــز الینحــل اســت .انــگار ،یعنــی یــک تایمــی
از زندگــی مــن اســت کــه اصــا انــگار نمیتوانــم بــا آن
کنــار بیایــم .همــان طــور مانــده اســت .هــر وقــت یــادش
میافتــم واقعــا بههــم میریــزم انــگار االن دارد ایــن
اتفــاق میفتــد و خشــم خیلــی شــدیدی را نســبت بــه
بــرادرم احســاس میکنــم و ناراحتــی از اینکــه چــرا ایــن
اتفــاق در زندگــی خانوادگــی مــن افتــاد".
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ببینــم .وقتــی قــرار اســت مهمانــی باشــد و آنهــا هــم
باشــند عــزا میگیــرم".
شــرکتکننده شــماره  29در مصاحبــه عنــوان کــرد
"بعــد از آن اتفاقــا دربــاره ازدواج خواهــر کوچکتــرم دیگــر
نمیخواســتم هیــچ کدامشــان را ببینــم آنقــدر بــدم
میآمــد کــه همــه اســباب و اثاثیــه ام را جمــع کــردم و
رفتــم طبقــه بــاالی خانهمــان زندگــی کــردم .بــا هیــچ
کدامشــان رابطــه ای نداشــتم تــا اینکــه پایــم شکســت و
محتــاج کمــک خانــوادهام شــدم".

بگیــرم .فکــر میکنــم طــرف میخواســته لجبــازی کنــد
و حــرص مــن را در بیــاورد پــس منــم بایــد از او انتقــام
بگیــرم".
شــرکتکننده شــماره " :8نمیتوانــم کاری انجــام
ُ
خشــم ...انتقــام
بدهــم و یــک طــوری میخواهــم...
بگیــرم بــا خشــمم ولــی نمیتوانــم .دلــم میخواهــد از
بــرادرم انتقــام بگیــرم .از او بــدم میآیــد .واقعــا هنــوزم از
او بــدم میآیــد .دلــم میخواهــد اتفاقهــای خوبــی در
زندگــی برایــش نیفتــد تــا جبــران کارش بشــود".
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و بعــدا گریــه میکنــم و ناراحــت میشــوم و میگویــم از
خشــم تبدیــل بــه ناراحتــی و افســردگی میشــود .چــون
میگویــم خیلــی نمیتوانــم دفــاع کنــم".
 -5همآمیــزی خشــم–تنفر :در بســیاری مــوارد شــرکت
کننــدگان در تجربــه خشــم از تنفــر صحبــت میکردنــد
و در ســواالت تکمیلــی بــرای بیــان احســاس دقیــق
خــود یــا قــادر بــه تمایــز ایــن دو هیجــان نبــوده یــا بیــان
میکردنــد کــه هــر دو هیجــان را همزمــان بــا یکدیگــر
تجربــه میکننــد.
الــف) تجربــه هــم زمان خشــم و تنفــر :شــرکتکنندگان
در مــوارد متعــدد بــرای بیــان تجربــه خشــم از واژه تنفــر یــا
دیگــر واژههــای مرتبــط بــا تنفــر صحبــت کردند.
شــرکت کننــده شــماره  7بیــان کــرد "من احســاس کردم
کــه خواهــرم بــه مــن توهیــن کــرد بــا ایــن کارش .مامانــم
کــه مــدام مــن را مســخره میکنــد .او یــک آدم خیلــی
ســردی اســت .اصــا احساســات حالــیاش نیســت
فکــر کنــم .وقتــی بــه مامانــم فکــر میکنــم احســاس
عصبانیــت زیــاد میکنــم امــا بعــدش احســاس گنــاه
میکنــم ،اصــا یــک چیــزی اســت  ...خــدا قســمت
نکنــد ،اینکــه از مامانــت متنفــر باشــی".
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ب) دشــواری در تمایــز بیــن تجربــه خشــم و تنفــر:
ایــن دشــواری میتوانــد مربــوط بــه الکســی تایمیــا یــا
نوعــی ناگویــی هیجانــی در افــراد مبتــا باشــد کــه قــادر
بــه آگاهــی کامــل از هیجانــات درونــی خــود نبــوده و
نمیتواننــد تشــخیص بدهنــد .همچنیــن دروننگــری
زیــاد افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری نیــز
میتوانــد باعــث حســاس شــدن زیــاد بــر هیجانــات خــود
شــده و بــرای تشــخیص آنهــا از یکدیگــر دچــار تردیــد و
دقــت افراطــی شــوند.
شــرکت کننــده شــماره  27بیــان کــرد "حــاال هــم نفــرت
هســت هــم عصبانیــت  ...یعنــی هــم ایــن بــی احترامــی
کســی نســبت بــه آن ادمهایــی کــه مــن برایشــان احتــرام
قائلــم خیلــی خیلــی مــن را ناراحــت میکنــد ...خیلــی من
را ناراحــت میکنــد و ایــن کــه میگویــم شــاید عصبانیــت
خیلــی در آن باشــد ،چــرا نفــرت هــم هســت خــب ،ولــی
وقتــی مــن فکــر میکنــم نــه ،یــک ادمــی ایــن ادم را مــن
همیشــه دوســت داشــتم کــه دوســت داشــتم  ...بــرای
همیــن آن موقــع میبینــم کــه نــه مثــا ذاتــا خیلــی مثــا
از او بــدم نمیآیــد  ...ولــی  ...شــاید مثــا از رفتارهایــش
عصبانــی میشــدم .دارم فکــر میکنــم نفــرت هســت یــا
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ج) تبدیــل خشــم بــه افســردگی :در مجمــوع احســاس
درماندگــی ،بیتفاوتــی ،ناامیــدی حاصــل از درماندگــی،
گریســتن زیــاد و احســاس عــدم توانایــی بــرای کنتــرل
شــرایط و ایجــاد تغییــر میتوانــد منجــر بــه احســاس
غــم و افســردگی شــود .افســردگی در اینجــا بــه معنــای
اختــال نیســت امــا ایــن ســیر تحولــی در پژوهشهــا
قابــل بررســی میباشــد .چــرا کــه همبــودی باالیــی نیــز
بیــن اختــال وســواس اجبــاری بــا اختــال افســردگی
وجــود دارد.
شــرکتکننده شــماره  3بیــان کــرد "مــدام ایــن فکــر
در ذهنــم میآیــد کــه بــا او ارتبــاط میگیــری شــوهرت
میبینــد زندگــیات نابــود میشــود زندگــی خواهــرت از
هــم میپاشــد زندگــی تــو هــم از هــم میپاشــد ...زندگیات
نابــود میشــود مــدام ایــن فکرهــا ،وقتــی ایــن فکرهــا در
ذهنــم میآیــد عصبانــی میشــوم .بعــد تحمــل ایــن
افــکار بــرام ســخت اســت وقتــی میبینــم تحملــش
ســخت اســت و نمیتوانــم بــا آن کنــار بیایــم ،افســرده
میشــوم".
شــرکت کننــده شــماره  8بیــان کــرد "اول کــه عصبانــی و
خشــمگین میشــوم بـ ه هــم مــی ریــزم خیلــی ،معمــوال بــا
یــک دعــوای کالمــی حــاال اگر طــرف باشــد خودم نباشــم
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در ایــن افــراد بــوده کــه میتوانــد پیــش آغــاز و نشــانگر
تجربــه غــم و افســردگی باشــد .مثــا شــرکتکننده
شــماره  8بیــان کــرد "بــرارد دیگــرم یــا خواهــر دیگــرم
ســاکت میشــدند میرفتنــد در اتــاق .عکــس العملــی
نشــان نمیدادنــد .یــا مثــا مامانــم چیــزی میگفــت امــا
مــن در میامــدم پشــت مامانــم .تــا آنجــا کــه از دســتم بــر
میامــد ســعی میکــردم جلــو بــرادرم بایســتم .مثــا اگــر
یــک چیــزی را مــی انداخــت میشکســت منــم م ـیزدم،
میانداختــم ،ایــن طــوری کــه از مامانــم یــا خــودم دفــاع
کنــم .آن موقــع کتــک هــم میخــوردم ،ولــی خــب کوتــاه
نمیآمــدم دیگــر .در حیــن اینکــه گریــه میکــردم و
میلرزیــدم ،بــه محــض اینکــه عصبانــی بشــوم گریــهام
میگیــرد ،دســت خــودم نیســت ،نمیدانــم چــرا امــا
همــان موقــع گریــهام میگیــرد".
همچنیــن بیــان کــرد "بــرادرم کــه خــب حــاال آن موقــع
قبــا کــه عصبانــی میشــدم خــب دعــوا میکردیــم رو در
رو خــب ..او میگفــت مــن میگفتــم دعــوا میکردیــم.
بعــد از آن هــم کــه خــب گریــه میکــردم یــا مثــا بــه
خانــواده شــکایتش را میکــردم و آرام میشــدم .خــب
مــن بیشــتر مواقــع عصبانــی میشــوم گریــه میکنــم".

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

زمستان  ،1397دوره  ،12شماره 4

عصبانیــت  ...نــه بیشــتر عصبانیــت هســت نفــرت نیســت
....اجــازه بدیــد بــه نفــرت فکــر کنــم  ...نفــرت ...واقعــا
نمیدانــم ،واقعــا مــن نمیتوانــم تمایــز بدهــم ...خشــم
و عصبانیــت را یــا نفــرت . ...
 -7ناراحتــی :هیجــان دیگــری اســت کــه مکــررا بیــان
شــد .بــرای توصیــف حــس خشــم بارهــا واژه و معانــی
ناراحتــی بــه کار بــرده شــد.

 -7کنتــرل ناپذیــری خشــم :هیجــان خشــم بارهــا
بــه دلیــل شــدت زیــاد یــا عــدم توانایــی اســتفاده از
راهبردهــای کارآمــد غیرقابــل منتــرل توصیــف شــده
اســت .بخشــی از عــدم توانایــی کنتــرل مربــوط بــه شــدت
آن ،برخــی ظرفیــت روانــی کاهــش یافتــه در تجربــه ایــن
حــس و دلیــل دیگــر ویژگــی تکانشــگری در افــراد مبتــا
اســت.
الــف) از کنتــرل خــارج شــدن :هنــگام عصبانیــت
بــه دلیــل تجربــه خشــم زیــاد و ضعــف خزانــه راهبــردی
اتفــاق میافتــد.
شــرکت کننــده شــماره  29بیــان کــرد "وای بــد بــود.
خیلــی .ببینیــد وقتــی مــن آن خبــر را شــنیدم احســاس
کــردم بدنــم آتــش گرفتــه ،چاقــو بـه مــن مــی زدنــد خونــم
در نمیآومــد .از اینکــه مامانــم ایــن دروغ را بهمــن
38
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ب) تکانشــگری :عصبانــی شــدنهای مکــرر و تجربــه
خشــم زیــاد ،غیرقابــل کنتــرل و احســاس پشــیمانی بعــد
از آن میتوانــد نمــودی از تکانــه خشــم در ایــن افــراد
باشــد .تکانــه خشــم میتوانــد باعــث تجربــه ناگهانــی و
شــدید خشــم و عــدم توانایــی کنتــرل آن گــردد.
شــرکت کننــده  29بیــان کــرد "اصــا خیلــی وحشــتناک
بــود بــرای خــودم .خــودم بــاورم نمیشــد .مــن خواهــری
داشــتم کــه دایــم از خــودش ضعــف نشــان مـیداد و مــن
تمــام عمــرم ســعی میکــردم نــه تنهــا خــودم قــوی باشــم
مثــا بقیــه را هــم کمــک کنم قــوی باشــند و ایــن آدم اصال
کال دوســت داشــت کــه خــودش را ضعیــف نشــان بدهــد،
 ...مــن همیشــه از ایــن قضیــه عــذاب میکشــیدم از ایــن
خصلتــی کــه ایــن دارد .تــا اینکــه مثــا یــک بــار بحــث
کردیــم ســر بحــث ایــن شــروع کــرد گریــه کــردن و اینقــدر
ایــن گریــه کــردن بــه شــدت گریــه کــردن آدمهــا مــن را
عــذاب میدهــد بــه شــدت  ...و اینقــدر ایــن گریــه کردنش
مــن را عصبانــی کــرد مــن او را زدم خواهــر بزرگتــرم را ...
تــا جایــی کــه زور داشــتم در دســتم محکــم زدم و زدم بــه
ســرش یعنــی من....بعــدش تعجــب میکــردم چطــور
ایــن صدمــه ندیــد مــن اصــا نمــی توانســتم خــودم را
کنتــرل کنــم تــا جایــی کــه میتوانســتم چنــد تــا ضربــه
بــه او  ...تــو محکمتریــن ...بــا تمــام زورم زدم و هیــچ
وقــت یــادم نمـیرود کــه چقــدر  ...آن روز فهمیــدم چقــدر
خشــم میتوانــد خطرآفریــن باشــد چقــدر میتوانــد
وحشــتناک باشــد".
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الــف) ترکیبــی از غــم ،خشــم و آزردگــی :ســواالت
متعــدد و توصیفــات گوناگــون نشــان داد حالــت ناراحتــی
ترکیبــی از غــم ،خشــم و آزردگــی یــا واژه "متوقــع شــدن"
اســت کــه نتیجــه آن نیــز در بســیاری مــوارد اجتنــاب،
ســکوت ،درخودفرورفتــن یــا قهرکــردن بــود.
شــرکت کننــده شــماره  27بیــان کــرد "ناراحــت
میشــوم ،عصبانــی میشــوم ،وقتــی دوســتم آن رفتــار
را بــا مــن داشــت خیلــی ناراحــت شــدم ،هــم حســی
داشــتم کــه انــگار در حقــم ظلــم شــده هــم انــگار بــه مــن
برخــورده بــود ،انتظــار نداشــتم چنیــن رفتــاری را داشــته
باشــد ،گریـهام گرفتــه بــود ،احســاس غمگینــی داشــتم.
االن هــم کــه فکــر میکنــم بیشــتر از دســتش ناراحــت
بــودم تــا عصبانــی .خــب میگویــم او میتوانســت
بــا یــک تلفــن ســاده مــا را دعــوت کنــد یــا حتــی اصــا
بگویــد ،عــذر بیــاورد کــه ببخشــید االن در شــرایطی
نیســتم کــه بتوانــم بــه شــما بگویــم  ،...اینطــوری باعــث
ناراحتــی بقیــه هــم نمیشــد و دیگــر حرفــی هــم نبــود".
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گفتــه بــود  ...نمــی توانســتم  ...تحمــل کنــم .برایــم
ســخت بــود .قلبــم داشــت کنــده میشــد  ...تصــورش
ســخت بــود برایــم که...اینهــا بــا مــن ایــن کار را کردنــد.
خیلــی طــول کشــید تــا عصبانیتــم کــم بشــود .اصــا
نمیتوانســتم خــودم را کنتــرل کنــم  ...همیــن طــوری
بعــد از اینکــه دعــوا کــردم بــا همــه ،خــود بــه خــود
عصبانیتــم کــم شــد امــا  ...هنــوز وقتــی بــهآن فکــر
میکنــم بدنــم گــر میگیــرد".
شــرکتکننده شــماره  5بیــان کــرد "بــا آمــدن مــادرم بــه
اتــاق و ســرزنش کردنــش بیشــتر عصبانــی شــدم ،کنتــرل
تلویزیــون را پــرت کــردم ،وقتــی عصبانــی میشــوم
نمیدانــم چــکار کنــم فقــط چیــزی پرتــاب میکنــم،
موبایــل ،کنتــرل یــا هــر چیــز دیگــر ،طــور دیگــری بلــد
نیســتم خــودم را آرام کنــم بعــد دیگــر زمــان میگــذرد و
آرامتــر میشــوم".

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی
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بحث و نتیجهگیری
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تجربــه زیســته افــراد
مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری از هیجــان خشــم
بــود .پژوهــش حاضر یــک مضمــون اصلــی 7 ،زیرمضمون
و چندیــن زیرشــاخه یــا واحــد معنایــی حمایتکننــده
را نشــان داد کــه در ایــن قســمت یافتههــای پژوهــش
مــورد بررســی و تحلیــل قــرار میگیــرد .الزم بــه ذکــر
اســت پژوهــش داخلــی و خارجــی کــه تجربــه هیجــان
خشــم در افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری را
بــه روش کیفــی مــورد بررســی قــرار دهــد یافــت نشــد امــا
پژوهشهایــی کــه ســایر متغیرهــای مربوطــه را بــا روش
کمــی مــورد بررســی قــرار دادهانــد ،در راســتای تحلیــل
نتایــج ذکــر میگــردد.
از آنجــا کــه میــل بــه کنتــرل و عــدم تحمــل ابهــام
در افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری در
پژوهشهــای متعــدد مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت
( ،)29عــدم امــکان تحقــق ایــن کنتــرل میتوانــد باعــث
خشــم در ایــن افــراد شــود ( .)30در رابطه بــا مقوله ادارک
کنترلناپذیــری یافتههــای مرتبــط بــا عــدم تحمــل ابهــام
و بالتکلیفــی در ایــن افــراد نشــاندهنده نقــش ادراک
کنتــرل ناپذیــری در تجربــه خشــم اســت .عــدم تحمــل
ابهــام یکــی از شــش بــاور مهمــی اســت کــه در مرکزیــت
باورهــای افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری
قــرار میگیــرد و میتوانــد باعــث پریشــانی و آشــفتگی
آنهــا شــود ( .)29بنابرایــن بعیــد نیســت کــه افــراد بــا
افزایــش کنتــرل خــود ســعی در کاهــش حــس منفــی و
تجربــه خشــم خــود داشــته باشــند .همچنیــن مراجعــان
در برابــر اجبارهــا و وســواسهای خــود نیــز خشــمگین
میشــوند کــه افزایــش رفتارهــای وســواسگونه باعــث
کنتــرل بیشــتر بــر عالیــم فــرد میشــود .کنتــرل دیگــران
بــا بهانهگیــری ،ایــراد و بــه نوعــی اصــاح رفتــار فــرد بــه
ظاهــر و وانمــود بــه عصبانیــت بــا پژوهشهــای مربــوط
بــه پرخاشــگری پنهــان در افــراد میتوانــد همخــوان
باشــد .چــرا کــه پرخاشــگری رفتــار پذیرفتــهای از نظــر
اجتماعــی نیســت امــا نقــش والدداشــتن و بــه نوعــی
مســئولیتپذیری افراطــی در افــراد ،میتوانــد ریشــه
ایرادگیــری و بهانههــا بــوده و جلــوه بهتــری بــه خشــم
ایــن افــراد داده و در نتیجــه نوعــی پرخاشــگری پنهــان
را نمــود دهــد .مطالعــات نشــان دادنــد اشــخاص مبتــا
بــه اختــال وســواس اجبــاری پرخاشــگری پنهــان
افزایــش یافتــهای را در مقایســه بــا گــروه هــای کنتــرل

ســالم (ماننــد وســواسهای پرخاشــگرانه تغییــر یافتــه)
نشــان میدهنــد ( .)31از منظــر روان تحلیلگــری نیــز
پرخاشــگری پنهــان بــا ایجــاد یــک جلــوه خیرخواهانــه
کــه منجــر بــه دوســوگرایی نســبت بــه دیگــران مــی
شــود پنهــان میشــود ( .)31 ،30 ،6ایــن پیشــنهاد بــا
نشــاندادن اطالعــات زمینهیابــی دربــاره تنشهــای
مکــرر بینفــردی در اختــال وســواس اجبــاری قــوت
مییابــد ( .)10همچنیــن بیــان میشــود ،دشــواری کــه
بیمــاران مبتــا بــه در تظاهــر خشمشــان دارنــد از حــس
متورمشــان دربــاره مســئولیتپذیری نشــات میگیــرد
کــه منجــر بــه تمایــل بــه ســرزنش بیرونــی بــه جــای
درونــی میشــود ( .)32همچنیــن ایــراد و بهانهگیــری
و حتــی ســعی در کنتــرل و تنظیــم هیجانهــای دیگــری
مســلما در روابــط بینفــردی تاثیــر منفــی گذاشــته و در
ایــن راســتا تحقیقــات حاکــی از تعارضــات بینفــردی در
خانوادههــای ایــن افــراد بودهانــد (.)10
ایــن بخــش از یافتههــا دربــاره برخــی ســواالت مطــرح
شــده در پژوهــش حاضــر دربــاره نســبت هیجانهــای
پایــه در اختــال وســواس اجبــاری صحبــت میکننــد.
تنفــر مضمــون اصلــی دیگــری اســت کــه در تجربــه
خشــم بیــان شــده اســت .ایــن هیجــان بــه جــز مواجهــه
بــا محرکهــای وسواســی ماننــد کثیفــی و ســایر مــوارد
در برابــر دیگــران آزاردهنــده مکــررا بیــان شــده اســت.
بیــان ایــن تجربــه در شــرکتکنندگانی کــه تجربههــای
آزارشــدگی شــدیدتری داشــتند تظاهــر بیشــتری داشــت.
در اینجــا میتــوان از ســیر تحولــی هیجــان خشــم در
افــراد ســخن گفــت .بــه ایــن صــورت کــه تجربههــای
منفــی ابتــدا باعــث تجربــه خشــم میشــوند امــا
تجربههــای آزاردهنــده مکــرر و شــدید ممکــن اســت
خشــم را بــه تنفــر تبدیــل کننــد .اجتنــاب از دیگــران
آزارگــر کــه در اینجــا مطــرح شــده میتوانــد در قالــب
قهــر و فاصلــه میانفــردی باشــد کــه در ایــن راســتا
یافتههــای پژوهشــی نیــز پرخاشــگری غیــر مســتقیم
ماننــد اخــم یــا قهرکــردن را در بیمــاران مبتــا بــه اختــال
وســواس اجبــاری بــه ویــژه در مــواردی کــه بــه اختــال
شــخصیت نیــز مبتــا هســتند ،در ســطح باالیــی گــزارش
دادنــد (.)7
بــرای تحلیــل بهتــر الزم بــه ذکــر اســت چنانچــه در
قبــل نیــز بیــان شــد ،در ادبیــات هیجــان و اختــال
وســواس اجبــاری تجربــه محققــان در زمینــه پژوهــش و
درمــان بــه طــور قابــل مالحظ ـهای بــر نقــش احتمالــی
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تنفــر در ایــن اختــال تمرکــز دارد ( .)21هــر چنــد تنفــر
اخیــرا بــه عنــوان هیجــان فرامــوش شــده روانپزشــکی
برچســب خــورده اســت امــا پیشــینه پدیدارشــناختی و
روان زیستشــناختی ایــن هیجــان باعــث میشــود ،در
نــگاه اول نیــز بــا ایــن اختــال در ارتبــاط بــه نظــر برســد
( .)22همچنیــن در پژوهشهــا تنفــر و فاکتورهــای
نهفتــه عاطفــه منفــی بــه طــور مجــزا بــا نشــانههای
ایــن اختــال ارتبــاط داشــتهاند .حتــی زمانــی کــه هــر
دو متغیــر همزمــان بــه عنــوان پیــش بینیکنندههــا
مدلســازی شــدند ،تنفــر نهفتــه بــه طــور معنــاداری بــا
نشــانههای اختــال وســواس اجبــاری رابطــه داشــت،
در حالــی کــه ارتبــاط بیــن عاطفــه منفــی نهفتــه بــا ایــن
نشــانهها معنــادار نیســت ( .)33در ایــن پژوهشهــا
راهبردهــای درمــان منجــر بــه کاهــش عــام تــرس
شــده امــا تنفــر را در ایــن بیمــاران کاهــش ندادهانــد
( .)21ایــن یافتههــا و نتیجــه تحقیــق حاضــر مبنــی بــر
تجربــه خشــم بــا مضامیــن تنفــر میتوانــد نشــانگر نقــش
کلیــدی هیجــان تنفــر در اختــال وســواس اجبــاری
باشــد کــه بــا توجــه بــه ادبیــات و نتایــج حاضــر لــزوم
بررســی و مالحظــه آن کامــا نمــود دارد .همچنیــن
بــه نظــر میرســد ،چنانچــه هیجــان تنفــر نقــش
اساســیتری در آسیبشناســی ایــن اختــال داشــته
باشــد ،رویکردهــای درمانــی و علتشناســی میتواننــد
مجــددا از طبقــه اختاللهــای اضطرابــی بیشــتر فاصلــه
گرفتــه و ســمت و ســوی اختصاصیتــری را بــرای ایــن
اختــال در پیــش گیرنــد.
دربــاره مضمــون کینــه بایــد گفــت خشــم و کینــه بــا
یکدیگــر مرتبــط بــوده امــا ســازههای مجزایــی از یکدیگــر
هســتند .خشــم بــه یــک تجربــه هیجانــی منفــی درونــی
(ذهنــی) اشــاره دارد کــه بــر حســب شــدت از حساســیت
خفیــف تــا غیــظ و آشــوب و برافروختــن متغیــر اســت.
در مقابــل انتقامجویــی بــه اعتقــادات اشــخاص دربــاره
اخــاق و مطلوبیــت فعالیتهــای کینهجویانــه بــرای
دســتیابی بــه اهــداف خــاص (ماننــد بازگردانــدن
تعــادل اخالقــی) و اســتفاده از آنهــا بــه عنــوان راهبــرد
حــل مســئله بیــن فــردی اســت ( .)34در ایــن راســتا
اشــخاص مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری بــه نــدرت
خشــم خــود را نشــان میدهنــد کــه ممکــن اســت بــا
خیــال پــردازی انتقــام تــداوم یابــد ( .)35ایــن افــراد
نگــرش مثبتتــری نســبت بــه کینــه ،گرایــش بیشــتر
بــه کینهتــوزی و درگیــری روزانــه بیشــتری بــا کین ـهورزی
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نشــان دادهانــد (.)36
در مضمــون درماندگــی ،احســاس کنتــرل زیــاد و
میــل بــه کنتــرل افراطــی در افــراد مبتــا بــه اختــال
وســواس اجبــاری در بســیاری مــوارد ارضــا نگردیــده و
همیــن عامــل میتوانــد باعــث تجربــه درماندگــی در
ایــن افــراد گــردد .عــاوه بــر ایــن یکــی از دالیــل عمــده
تجربــه درماندگــی احســاس عــدم مقابلــه بــر افــکار و
اعمــال وسواســی اســت کــه منجــر بــه تجربــه احســاس
درماندگــی و خشــم همــراه بــا آن میشــود .در اینجــا نیــز
میتــوان ســیر تحولــی را بــرای تجربــه خشــم تــا غــم و
افســردگی عنــوان کــرد کــه شایســته پژوهشهــای متعــدد
اســت .ناکامیهــای مکــرر در حوزههــای گوناگــون بــه
ویــژه شکسـتپذیری و عــدم ارضــای حــس کنتــرل منجــر
بــه درماندگــی ،احســاس بیارزشــی و تجربــه افســردگی و
حتــی اختــال افســردگی میشــود .ایــن فــرض و تحلیــل
بــا توجــه بــه یافتههــای مبنــی بــر نــرخ بــاالی همبــودی
اختــال وســواس اجبــاری بــا اختــال افســردگی قــوت
مییابــد (.)37
همچنیــن مقولــه دیگــری بــه نــام همآمیــزی خشــم-
تنفــر نیــز از محتــوای دادههــا بــه دســت آمــده کــه
شــرکتکنندگان دشــواری زیــادی در تشــخیص حالــت
بیــن خشــم و تنفــر داشــتند .در پاســخ بــه ســوالی کــه آیــا
دقیقــا خشــمگین میشــوید یــا متنفــر ،بیــان داشــتند
"بــه ســختی میتوانــم دقیقــا بگویــم چــه احساســی
داشــتم" ،نمیتوانــم بیــن خشــم و نفــرت در خــودم
فــرق بگــذارم"" ،فــک کنــم خشــمگین میشــوم ،نــه ....
متنفــر میشــوم ،راســتش نمیتوانــم بفهمــم خشــمگین
شــدهام یــا متنفــر شــدهام" .در ایــن راســتا پژوهشهــای
گوناگونــی نقــص در بازشناســی هیجــان خشــم و تنفــر را
بــرای افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری گــزارش
دادهانــد .شــاید دلیلــی بــرای ایــن تجربــه میتوانــد
ســاختارهای مغــزی مشــابه درگیــر در ایــن دو هیجــان
باشــد .پژوهشهــا نشــان دادنــد ،قــدرت تشــخیص
هیجانــات چهرهــای تعجــب ،شــادی ،غــم و تــرس در
بیمــاران مبتــا بــه اختالل وســواس اجبــاری و افســردگی
عمــده یکســان اســت .امــا بیمــاران مبتــا بــه اختــال
وســواس اجبــاری در شناســایی هیجانــات چهرهــای
تنفــر و خشــم ضعیفتــر از بیمــاران مبتــا بــه افســردگی
اساســی عمــل میکننــد ( .)38نتایــج ده مطالعــه کمــی
در زمینــه دقــت بازشناســی چهــرهای هیجــان در بیمــاران
مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری ( 221نفــر) و گــروه
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غیربالینــی ( 224نفــر) نیــز بــا اســتفاده از روشهــای
فراتحلیــل مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .نتایــج
نشــان داد ،ایــن بیمــاران دقــت کمتــری در تشــخیص
جلوههــای چهــرهای هیجانــی نســبت بــه گــروه کنتــرل
داشــتند .همچنیــن بــه طــور کلــی دقــت کمتــری در
تشــخیص هیجانهــای منفــی بــه ویــژه تشــخیص تنفــر
و خشــم داشــتند .ایــن نقــص میتوانــد بــا بازشناســی
درونــی هیجــان در خــود فــرد نیــز مرتبــط و اثرگــذار باشــد
( .)39عــاوه بــر ایــن ســازه الکس ـیتایمیا نیــز میتوانــد
تــا حــدی مویــد ایــن مقولههــا باشــد .آلکســی تایمیــا،
یــک ویژگــی شــخصیتی اســت کــه بــه معنــای اشــکال
در آگاهــی هیجانــی اســت .افــرادی بــا ایــن ویژگــی
اغلــب در شناســایی و توصیــف هیجانــات خــود و نیــز
تمایــز بیــن هیجــان و احساســات بدنــی دچــار اشــکال
هســتند ( .)40آلکس ـیتایمیا یــک ســاختار چنــد بعــدی
اســت کــه ظرفیــت فــرد را بــرای شناســایی و تمایــز میــان
هیجانــات و همچنیــن بیــان کالمــی حالتهــای درونــی
کــه بــا تجربــه هیجــان مرتبــط اســت بیــان میکنــد.
افــرادی بــا ویژگــی بــاال در آلکســیتایمیا مشــکالتی
را در درک و بیــان هیجانــات و همچنیــن اشــکالتی در
اســتفاده از بازنماییهــا یــا ســبک نمادیــن عملکردهــای
روانــی دارنــد ( .)41در اینبــاره نتایــج یــک مطالعــه
فراتحلیــل نشــان داد ،آلکســیتایمیا در بیمــاران مبتــا
بــه اختــال وســواس اجبــاری نســبت بــه گروههــای
غیربالینــی باالتــر اســت در حالــی کــه بیــن بیمــاران
مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری بــا ســایر گروههــای
بالینــی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ( .)41عــاوه بــر
مــوارد ذکــر شــده اظهــارات مربــوط بــه نقــش کلیــدی
هیجــان تنفــر نیــز میتوانــد تحلیلکننــده ایــن یافتههــا
باشــد .بــه ایــن صــورت کــه زیربنایــی بــودن ایــن هیجــان
میتوانــد بــر کیفیــت تجربــه هیجــان خشــم اثــر داشــته
و منجــر بــه دشــواری ایــن تشــخیص و یــا حتــی تجربــه
خشــم بــا خصیصههــای تنفــر گــردد.
در مضمــون ناراحتــی کــه ترکیبــی از غــم ،خشــم و
آزردگــی اســت ،طرحوارههــا میتواننــد نقــش پررنگــی
داشــته باشــند .بــه ویــژه اینکــه عنصــر آزردگــی بــه
عنــوان بعــد قــوی احســاس ناراحتــی اســت .وجــود
طرحوارههــای نقــص ،شــرم و طــرد (،45 ،44 ،43 ،42
 )46میتوانــد دلیــل تجربــه احســاس ناراحتــی و تجربــه
خشــم بــه صــورت ناراحتــی همــراه بــا آزردگــی در افــراد
مبتــا باشــد.
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کنترلناپذیــری خشــم میتوانــد بــا شــدت تجربــه
هیجــان خشــم رابطــه داشــته و افــراد بــه دلیــل خشــم
زیــاد خــود را ناتــوان در کنتــرل خشــم دانســته یــا آن را
بــه ایــن صــورت توصیــف کننــد .همچنیــن ســبکهای
اســناد بیرونــی در ایــن بــاره باعــث شــده ایجــاد خشــم
بــه عاملــی خــارج از فــرد نســبت داده شــده و در
نتیجــه کنترلناپذیــری خشــم را موجــه ســازد .ضعــف
راهبردهــای تنظیــم هیجانــی یــا راهبردهــای منفــی
بــه کارگرفتــه توســط افــراد نیــز میتوانــد دلیــل عــدم
توانایــی کنتــرل خشــم باشــد .در ایــن راســتا پژوهشهــا
نشــان دادهانــد افــراد مبتــا هنــگام مواجهــه بــا وقایــع
و رخدادهــای منفــی ،بــه دلیــل مشــکالت هیجانــی،
آســیبهای روانــی ،ارزیابیهــای منفــی رویدادهــا،
ســوتعبیرها ،توجــه بــه جنبههــای منفــی زندگــی،
هیجانهــا و احســاسهای منفــی ،باورهــا و فرضهــای
ناســازگار و عــدم احســاس کنترل بــر دنیای بیــرون و درون
خــود ،راهبردهــای نامطلــوب و منفــی تنظیــم شــناختی
هیجــان را بــه کار میبرنــد ( .)47در ایــن راســتا نشــان
داده شــد ،راهبردهــای منفــی تنظیــم شــناختی هیجــان
در افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس اجبــاری در مقایســه
بــا عــادی بیشــتر اســت .فاجعــه انــگاری ،ســرزنش خــود،
ســرزنش دیگــری و نشــخوار فکــری از راهبردهــای افــراد
مبتــا میباشــد ( .)47در پژوهــش دیگــر افــراد مبتــا بــه
اختــال وســواس اجبــاری در مقایســه بــا هــر دو گــروه
مبتــا بــه ســوءمصرف مــواد و بهنجــار نقــص بیشــتری در
راهبردهــای تنظیــم هیجانــی داشــتند ( .)48یافتههــای
دیگــری نیــز نشــان دادنــد ،افــراد مبتــا بــه اختــال
وســواس اجبــاری نمــرات باالتــری در راهبردهــای
ســازش نایافتــه ماننــد ســرزنش خــود ،ســرزنش دیگــری،
نشــخوار ذهنــی و فاجعهســازی و نمــرات پایینتــری در
راهبردهــای ســازگارانه تمرکــز مجــدد مثبــت ،ارزیابــی
مجــدد مثبــت و دیدگاهگیــری کســب نمودنــد (.)49
مدلهــای شــناختی کنونــی نیــز بیــان میکننــد
انطبــاق ناســازگارانه و بدکارکــرد (ماننــد نشــخوار ذهنــی،
ســرکوبی فکــر) ،ســوگیریهای شــناختی (توجــه بیــش
از حــد بــه تهدیــد ،بدبینــی غیرواقعــی) و باورهــای
ناکارآمــد (احســاس مســئولیت افراطــی ،همجوشــی
فکــر -عمــل) نقــش محــوری بــرای آســیب زایــی اختــال
وســواس اجبــاری دارنــد ( .)50ایــن راهبردهــا بــه دلیــل
ایجــاد دور باطــل بیــن روش نامناســب کنتــرل هیجانــی
و افزایــش شــدت هیجــان منفــی یــا ایجــاد چالشهایــی
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در ســایر حوزههــای ســاختار روانــی میتواننــد منجــر
بــه کاهــش مجــدد توانایــی فــرد در کنتــرل ایــن هیجــان
شــوند.
بــر ایــن اســاس پژوهشهــا تاکیــد دارنــد کــه بــا آمــوزش
شایســتگی اجتماعــی بایــد ابــراز آرزوهــا و تمایالتشــان
بــه گون ـهای قابــل قبــول آمــوزش داده شــود و بــه افــکار
پرخاشــگرانه خــود لحظــه بــه لحظــه اجــازه ورود داده و
آنهــا را بپذیرنــد .ایــن مســئله میتوانــد بــه بهبــود رابطــه
درمانــی نیــز منجــر شــود (.)10
زیرمضمــون دیگــر در اینجــا تکانشــگری در رابطــه
بــا تجربــه خشــم اســت .تجربــه شــدید ایــن هیجــان،
عــدم توانایــی در کنتــرل آن در بســیاری از مــوارد،
کاهــش آگاهــی در برخــی مــوارد بنــا بــه اظهــارات
شــرکتکنندگان هنــگام بــروز خشــم و احســاس گنــاه بعد
از بــروز ناگهانــی متبادرکننــده ویژگــی تکانشــگری در این
افــراد در رابطــه بــا تجربــه خشــم اســت .همســو بــا ایــن
یافتــه ،پژوهشهــا دریافتنــد ،بیــن نشــانههای اختــال
وســواس اجبــاری و برخــی از جنبــه هــای تکانشــگری
رابطــه وجــود دارد ( .)51قرارگرفتــن اختالالتــی ماننــد
تیــک ،اختــاالت خــوردن ،وســواس موکنــی ،اعتیادهای
رفتــاری و اختــاالت کنتــرل تکانــه در طیــف اختاللهای
وســواس اجبــاری نیــز کــه از خصیصههــای مشــترک
آن هــا تکانشــگری اســت ،میتوانــد گواهــی بــر تاییــد
ایــن نتیجــه باشــد ( .)52عــاوه بــر ویژگــی تکانشــگری،
ایــن اختاللهــا از نظــر پدیدارشــناختی ،همبــودی،
جنبههــای ژنتیکــی و خانوادگــی ،مدارهــای مغــزی و
پاســخ درمانــی نیــز بــا یکدیگــر شــباهت دارنــد (.)53
همبــودی بــاالی اختاللهــای کنتــرل تکانــه بــا اختــال
وســواس اجبــاری نیــز در پژوهشهــای گوناگــون (،54
 )55نشــان داده شــده اســت .گــواه دیگــر بــر تاییــد ایــن
یافتــه و همســویی پژوهشهــا بــا آن ،درگیــری نواحــی
شــکنج تحتانــی لــوب پیشــانی راســت هــم در تکانشــگری
و هــم در اختــال وســواس اجبــاری اســت ( .)56عــاوه
بــر ایــن آشــفتگی در عملکــرد ســروتونین نیــز کــه در
آســیب شناســی اختــال وســواس اجبــاری درگیر اســت،
در تکانشــگری نیــز نقــش دارد (.)53
چنانکــه بیــان شــد ،پژوهــش حاضــر ســعی بــر مطالعــه
پدیدارشناســانه تجربــه خشــم در افــراد مبتــا بــه اختــال
وســواس اجبــاری داشــت .نتایــج نشــان میدهنــد خشــم
در دامنــه گســتردهای ماننــد کنترلگــری ،درماندگــی،
تنفــر ،آمیختگــی خشــم و تنفــر ،آزردگــی ،کینــه و

] [ DOI: 10.52547/rph.12.4.28

کنترلناپذیــری تجربــه میشــود .ایــن یافتههــا حاکــی
از پیچیدگــی وگســتردگی تجربــه خشــم در افــراد مبتــا
بــه اختــال وســواس اجبــاری اســت .شــناخت دقیــق
ایــن هیجــان و عناصــر تجربــه شــده میتوانــد تلویحــات
آسیبشناســی و درمانــی زیــادی داشــته باشــد .در ایــن
بیــن بیــان تجربــه آشــکار تنفــر در پدیدارشناســی خشــم
نیــز جنبههــای هیجانــی ایــن اختــال را روشــنتر
ســاخته اســت .بــه نظــر میرســد تنفــر نقــش اساســی
در ایــن اختــال داشــته و میتوانــد بــر تجربــه خشــم
نیــز اثرگــذار باشــد .هــر چنــد مضمــون کنترلگــری نیــز
میتوانــد بــا تجربــه اضطــراب رابطــه داشــته باشــد امــا
ایــن ارتبــاط در اینجــا بــا تنفــر پررنگتــر اســت .بنابرایــن
یافتههــا میتواننــد تــا حــدودی بــر طبقهبنــدی مجــزای
ایــن اختــال بــا اختاللهــای اضطرابــی تاکیــد کــرده
و بــه ســمت مدلهــای آسیبشناســی اختصاصیتــر
ایــن اختــال حرکــت کننــد .بــر اســاس ایــن یافتههــا
لــزوم بررســی هیجــان تنفــر در ایــن اختــال نیــز بــا
روش کیفــی کامــا آشــکار اســت .نکتــه دیگــر اینکــه
ارتبــاط بیــن ایــن دو هیجــان نیــز هــم در مباحــث نظــری
و هــم در حــوزه عملــی بایــد بیــش از پیــش مــورد بررســی
قــرار گیــرد .شــاید کشــف جنیههــای متعــدد ایــن دو
هیجــان بــه گون ـهای دیگــر بــه ایــن مجادلــه پایــان داده
یــا منجــر بــه نتایــج بهتــری گــردد .همچنیــن ناهمگونــی
عالیــم اختــال وســواس اجبــاری ،مجــادالت بــر ســر
طبقهبنــدی ایــن اختــال و اختاللهــای مربــوط بــه آن،
شــیوع نســبتا بــاال ،رنــج ناشــی از ایــن بیمــاری در افــراد
مبتــا و مقاومــت در برابــر درمــان در برخــی مــوارد الــزام
چنیــن بررســیهایی را بیشــتر میکنــد.
نکتــه دیگــر اینکــه چنانچــه در یافتههــای حاضــر نیــز
قابــل مشــاهده اســت ،میتــوان هــر نــوع تجربــه خشــم
را بــه یــک خصیصــه از اختــال مرتبــط دانســت .بــه ایــن
صــورت کــه کنترلگــری بــا تجربــه اضطــراب ،درماندگــی
بــا ارتبــاط و همبــودی ایــن اختــال بــا افســردگی،
کنترلناپذیــری خشــم بــا ویژگــی تکانشــگری کــه یکــی از
خطــوط ارتباطــی و پیونــد ایــن اختــال بــا اختاللهــای
طیــف وســواس اجبــاری اســت .ایــن مــوارد میتواننــد
گواهــی بــر ناهمگونــی اختــال باشــند .بــر ایــن اســاس
اختــال وســواس اجبــاری میتوانــد دارای نوعــی
تیپبنــدی باشــد کــه بــر حســب علــل ابتــا ،ویژگیهــای
شــخصیتی همــراه بــا اختــال و حتــی کیفیــت تجربــه
هیجانــی دســتهبندی گــردد .در برخــی گونههــای
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اختــال وســواس اجبــاری نــه از نــوع تجربــه عالیــم
بلکــه از نــوع ویژگیهــای شــخصیتی و شــناختی و علــل
غالــب ابتــا ارتبــاط خشــم بــا اختــال وســواس اجبــاری
میتوانــد یــک رابطــه علــی و در برخــی مــوارد تجربــه
خشــم تنهــا جزیــی از پیامــد ابتــا بــه اختــال وســواس
اجبــاری باشــد .بدیهــی اســت شناســایی چنیــن ارتباطی
میتوانــد منجــر بــه مداخــات متفــاوت در افــراد و در
نتیجــه بهبــود راحتتــر و ســریعتر در ایــن افــراد گــردد.
هــر چنــد پژوهــش حاضــر از نمونــه باالیــی اســتفاده
کــرده و بــرای جمــعآوری اطالعــات از ســه روش بهــره
بــرده اســت امــا مطالعــه بــر روی انــواع مختلــف اختــال
وســواس اجبــاری ،آمیختــن روشهــای کمــی و کیفــی،
بررســی تجربــه زیســته ســایر هیجانهــا در اختــال،
عوامــل موثــر در تجربــه هیجانهــا و بهرهگیــری از مــدل
نظریــهای میتوانــد در شــناخت دقیقتــر ایــن اختــال
و پاســخگویی بــه ابهامــات طبقهبنــدی و هویــت اختــال
وســواس اجبــاری و درمــان ایــن اختــال موثرتــر باشــد.
ت
تقدری و شکر

نویسندگان مقاهل از تمامی رشکتکنندگان ،ارفاد و رمازکی هک رد انجام
نم
تحص
این ژپوهش یاری ودند هب وژیه ر یس اداره مشاوره رتبیتی و یلی

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.4.6.1

حس
آموزش و رپورش استان زید ،رمزک مشاوره امام ین (ع) زید و
کلینیک اسوه قدردانی مینمایند.

] [ DOI: 10.52547/rph.12.4.28
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