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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسهی اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ با درمان فراشناخت بر کاهش شدت عالئم اختصاصی
و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری -عملی بود .این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح
پژوهشی پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری شامل کلیه بیماران اختالل وسواس فکری-عملی مراجعهکننده
به مراکز مشاوره شهرستان شیراز در سال  0011بود .مداخله فراشناخت به مدت  ۸جلسه گروهی و به مدت دو ماه بهصورت
جلسات  0٫۵ساعته بر روی گروه آزمایش اول و مداخله مواجهه و جلوگیری از پاسخ به مدت  00جلسه  ۲ساعته بر روی گروه
آزمایش مواجهه و جلوگیری از پاسخ اجرا شد .هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل در طی دوره مطالعه در دوز های نزدیک ،داروی
فلووکسامین (دوز  ۲11تا  )۰11مصرف کردند .هر دو گروهدرمانی نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را نشان دادند .اما
گروهدرمانی مواجهه و جلوگیری از پاسخ ،نسبت به گروهدرمانی فراشناخت کاهش بیشتر و معناداری را داشته است .بر پایهیافتههای
پژوهش ،تأثیر درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ ،در کاهش عالئم اختصاصی اختالل وسواس اجبار در مراجعین از درمان
فراشناختی مؤثرتر میباشد؛ بنابراین درمانگران میتوانند از این درمان در کنار درمانهای موفق دیگر ،جهت ارتقا کیفیت زندگی
بیماران استفاده کنند.
واژههای کليدی :درمان فراشناخت ،درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ ،اختالل وسواس فکری و عملی.
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مقدمه
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی (نسخهی پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی  )۲10۰اختالل وسواس
فکری و عملی را با افکار مزاحم پریشان زا و رفتارهای تکراری ناخواستهای تعریف میکند که باعث تداخل در عملکرد فرد میشود.
بین افکار و اعمال وسواسی رابطه وجود دارد ،بهطوریکه تقریبا تمام افراد وسواسی در پاسخ به فکر وسواسی اقدام به عمل وسواسی
میکنند .مشخصه این اختالل وجود وسواسها یا اجبارهای مکرر و چنان شدید است که رنج و عذاب قابلمالحظهای را برای فرد
به بار میآورند .این افکار یا اعمال مستمر و تکراری سبب اتالف وقت شده و در روند معمولی و طبیعی زندگی فرد ،کارکرد شغلی،
فعالیتهای معمول اجتماعی و روابط بین فردی او اختالل قابلمالحظهای به وجود میآورد .گر چه این وسواسهای فکری و اعمال
وسواسی حتی برای خود افراد مبتال غیرمنطقی است ،اما مقاومت در برابر آنها فوقالعاده مشکل است .رفتارهای تشریفاتی و
نگرانیهای روزمره تااندازهای بخشی از زندگی هر انسانی است ،بدون آنها تمدن نمیتوانست وجود داشته باشد یا حداقل
نمیتوانست خیلی کارآمد باشد .در بسیاری موارد ،افراد عادی احساس میکنند که الزم است قبل از خواب ،از بسته بودن درب
منزل مجددا اطمینان حاصل کنند ولی این عالئم را نمیتوان به وجود وسواس در افراد مرتبط دانست ،تنها زمانی در مورد فردی
اختالل وسواسی -اجباری تشخیص داده میشود که شدت افکار بهاندازهای باشد که در اعمال عادی و عملکرد شغلی و اجتماعی
او اخالل ایجاد کنند (آبرامووویچ .)۲112 ،0برآوردهای فعلی حاکی از آن هستند که بین دو تا سه درصد افراد جامعه مالکهای
اختالل وسواس فکری و عملی را دریافت میکنند (والترز .)۲100 ،۲سن شروع بین اوایل نوجوانی و اوایل بزرگسالی متغیر است و
معموال سن شروع در مردان پایینتر از زنان است (هوالندر و زوهر .)۲100 ،۰حدود پنجاه تا  5۵درصد کسانی که تشخیص اختالل
وسواس فکری و عملی میگیرند ،همزمان به اختالل روانشناختی دیگری نیز مبتال هستند (کالرک .)۲110 ،0اختالل وسواس فکری
و عملی ،اختالل ناهمگن و ناتوانکنندهای است که به لحاظ آسیبشناسی و درمان از دیگر اختالالت اضطرابی مجزا است و اخیرا
در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی وجود دارد .این اختالل بهعنوان یک طبقه جداگانه (جدای از
اضطراب) مطرحشده است .تشخیص اختالل وسواس فکری و عملی همانطور که در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
آمده مبتنی بر مالک عملکرد است .بدون توجه به شکلی که این اختالل به خود میگیرد یا فرایندهای شناختی که درگیرند .تالشهایی
نیز برای طبقهبندی انواع وسواس فکری و عملی صورت گرفته ولی توافقی در این زمینه وجود نداشته است (بارلو .)۲100 ،شواهد
تجربی متعددی توانستهاند مؤثر بودن درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ در قلمرو اختالل وسواسی را ثابت کنند .نتایج بررسیها
تاکنون نشانگر بهبود  %5۵-0۵از بیماران با استفاده از این شیوه است (فوآ و همکاران .)۲11۵ ،فوآ و همکارانش نتایج هجده پژوهش
کنترلشده را تحلیل کردهاند و به این نتیجه دستیافتهاند که پس از اجرای روش مواجهه سازی و جلوگیری از پاسخ ،نشانههای
مرضی در  %۵0از بیماران از بین رفته و یا بهبود قابلمالحظهیافته است.
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علیرغم بهرهگیری از درمانهای قبلی ،امروزه روش جدیدتری نیز به مداخالت درمانی افزودهشده است که درمان فراشناختی نام
دارد .با توجه به پژوهشهای انجامشده در درمان اختالل وسواس اجبار بر پایهی مدل فراشناختی مؤثر میباشند چنانکه عبداهلل زاده
و همکارانش در مطالعهای به مقایسه تأثیر فراشناخت درمانی با دارودرمانی بر روی بیماران وسواسی پرداختند و درمان روانشناختی
را مؤثر نشان دادند (عبداهلل زاده .)۲100 ،همچنین راس وکوسولود با مطالعه خود بر مؤثر بودن درمان فراشناختی در درمان بیماران
وسواسی صحه گذاشتند (راس ،کوسولود .)۲101 ،با توجه به کمبود اطالعات پژوهشی کافی در مورد درمان فراشناختی و درمان
مواجهه و بازداری از پاسخ و مهمتر از آن مقایسه این دو درمان بر روی بیماران دچار اختالالت مختلف و بهطور اخص اختالل
وسواس اجبار در ایران و با توجه به تأثیر عمیق فرهنگ بر درونه عالئم ،هدف این بررسی نشان دادن اهمیت تغییر رفتارهای
وسواسی و بازداری از وقوع آنها؛ همچنین تغییر شناختهای تحریفشده و افکار خودبهخود این بیماران در کاهش عالئم در
بیماران وسواسی -اجباری میباشد؛ بنابراین با توجه به اهمیت مسئله درمان برتر جهت درمان بیماران وسواسی -اجباری ،هدف از
این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ و درمان فراشناختی در مراکز مشاوره شیراز بود.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع نیمه تجربی و کاربردی است که با طرح پژوهشی پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعهی
آماری شامل کلیهی بیماران سرپایی اختالل وسواس فکری-عملی مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهرستان شیراز در سال  0011بود.
شیوه نمونهگیری در این پژوهش بهصورت هدفمند اجرا شد .بدینصورت که از همکاران در کلینیکهای مختلف (درمانگاه اباعبداله،
درمانگاه امام رضا ،مرکز مشاوره آموزشوپرورش ناحیه  )۰درخواست شد بیماران با تشخیص اول وسواس که مالکهای ورود به
نمونه را احراز میکنند را جهت یک دوره درمان با هزینه اندک ارجاع دهند .بیماران ارجاع دادهشده توسط همکاران و همچنین افراد
مراجعهکننده به کلینیک روانپزشکی دکتر فروزش طی  ۰ماه گزینش شدند.
درنهایت از بین مراجعان 01 ،نفر از بیماران که طبق تشخیص روانپزشک تشخیص اختالل وسواس-جبری گرفتهاند انتخاب شدند.
برای حصول اطمینان از تشخیص ،تمامی بیماران دارای تشخیص اختالل وسواس –جبری توسط یکی از روانشناسان همکار طرح
بر مبنای مصاحبه بالینی ساختیافته برای اختالالت محور  Iدر  DSM-IVنسخه بالینی  SCID- I/CVو مصاحبه بالینی
ساختیافته برای اختالالت محور  IIدر ) DSM-IV (SCID-IIنیز مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از اطمینان از تشخیص ،تطبیق
مالکهای ورود و خروج و تکمیل فرم رضایت آگاهانه ،شرکتکنندگان بهصورت گمارش تصادفی به دوگروه  ۲1نفره آزمایش و
یک گروه  ۲1نفره کنترل تقسیم شدند .در حین مداخله نیز تعدادی از شرکتکنندگان بنا به دالیل مختلف از درمان خارج شدند که
تعداد نفرات نهایی برای گروهها بهقرار زیر شد :گروه درمان فراشناخت ( )05گروه مواجهه ( )0۵و گروه کنترل ( )0۸نفر .درمجموع
در پسآزمون  ۵1نفر حضور داشتند .ازآنجاکه تمامی افراد نمونه به لحاظ میزان و شدت عالئم در یک دامنه همگن قرار دارند،
مصرف دارو برای آنها ضروری بود .لذا با تشخیص روانپزشک داروی فلووکسامین در رنج  ۲11تا  ۰11میلیگرم برای هر سه
گروه تجویز شد .بدین ترتیب همگروه کنترل و همگروههای آزمایش در حین مداخالت از یک داروی یکسان و دوز همگن استفاده
کردند .لذا اثر مصرف دارو کنترل شد .جهت رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش ،به شرکتکنندگان پژوهیش توضیح داده
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شد که در صورت تمایل ،آنان در پژوهشی که قصد دارد اثربخشی یک درمان روانشناختی را بر عالئم اختالل وسواس فکری و
عملی بررسی نماید شرکت میکنند .همچنین به ایشان اطمینان داده شد که اطالعات مرتبط با آنها بهصورت کامال محرمانه باقی
خواهد ماند .مالکهای انتخاب نمونه عبارت بود از تشخیص اصلی بیماری وسواس ،عدم ابتالی بیماران به هیچیک از اختالالت
شخصیت ،اختالالت دوقطبی و رگههای روان پریشی .تحصیالت حداقل سیکل و مالکهای حذف نمونه بهقرار زیر بود :ابتال به هر
یک از بیماریهای ذکرشده در مالک ورود ،انجام هر مداخله دیگر در حین جلسات درمان ،داشتن معلولیت یا هر شرایط پزشکی و
جسمانی که موجب عدم شرکت در جلسات یا پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه شود ،بیسوادی و داشتن سن کمتر از  0۸سال.
دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس و با بهکارگیری نرمافزار آماری  ،SPSSویراست  ۲0تحلیل شد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه اندازهگيری ميزان وسواس-جبری پادوا :در چند دهه اخیر تعدادی از شاخصهای گزارششده شخصی از نشانههای
وسواس فکری-عملی منجمله پرسشنامه وسواس فکری -عملی مادزلی ( ،MOCIهاجسون و راچمن ،)0255 ،پرسشنامه
وسواس-جبری الیتون ( ،LOYکوپر ،)0251 ،چک لیست فعالیت وسواس عملی ( ،SASفیلپوت ،)025۵ ،پرسشنامه وسواس
فکری-عملی فلوریدا ( ،FOCIگودمن )0220 ،و مقیاس پرسشنامه وسواس-جبری یل براون ( ،YBOCSگودمن و همکاران،
 )02۸2تحولیافتهاند؛ اما این فرمها رضایت کامل متخصصان امر را فراهم نمیکرد .در واقع ،محدودیت این شاخصها دشواری
تعمیمپذیری نتایج است .به این صورت که عمدتا فقط تعداد کمی از انواع فرعی و خرده مقیاسهای  OCDرا موردسنجش قرار
میدهند (مکینی .)0222 ،ساناویو ( ،)02۸۸پرسشنامه پادوا را گسترش داد که دارای این مزیت است که میتواند مهمترین خرده
الگوهای وسواس-جبری را مورداندازهگیری قرار دهد.
پرسشنامه خود-گزارشی پادوا دارای  01ماده است که تفکرات نشخواری ،تردیدها ،وارسی کردن ،رفتارهای تمیز کردن ،تکانهها،
تفکر تکراری دربارۀ خطرات احتمالی پایین و تصورات متناقض عودکننده را اندازه میگیرد .در سالهای اخیر تعدادی از مطالعات
با تأکید بر تحلیل و وارسی ساختار عاملی و روایی همگرا و واگرا در مورد پرسشنامه پادوا انجامشده است .در یک تحقیق با استفاده
از تحلیل عاملی اکتشافی بر روی پرسشنامه وسواس فکری-عملی پادوا ( 01۸۰نفر سفیدپوست و اقلیت بالینی) ،چهار عامل به
دست آمد .عاملها عبارت بودند از -0 :آلودگی و شستن -۲ ،وارسی کردن -۰ ،تردید و فقدان کنترل در فعالیتهای ذهنی و-0
ترس از کنشنمایی و تکانهها (ویلیام ،ترکایمر ،اشمیت و اولمانس .)۲11۵ ،در یک تحقیق بصیراوغلو ،یاسل ،آگارگان ،بوی سان،
اریونکا ،کالیس و سلوی ( )۲11۵روایی پرسشنامه وسواس فکری-عملی پادوا ویرایشهای  00سوالی را در جامعهی ترکیه (بر
روی  ۰01نفر از افراد سالم و بیمار) موردمطالعه قرار دادند .آنها مشاهده کردند که ساختار عاملی فرم  00مادهای پرسشنامه ترکیه
پادوا شش عامل را نشان میدهد ( 0۲/01درصد واریانس کل) .عاملهای ششگانه عبارت بودند از :نشخوار ذهنی ،تمیز کردن،
کنترل ،تکانهها ،دقت (شمارش کردن) و دقت (تکرارکردن) .ساناویو پرسشنامه وسواس پادوا را با استفاده از روش تحلیل عاملی
بررسی نمود و به چهار عامل دست یافت -0 :کنترل -۲ ،آلودگی -۰ ،وارسی کردن و  -0نگرانیها و تکانهها دربارهی فقدان کنترل
(سایونا)02۸۸ ،
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اشترنبرگر و بارنس ( )0221ضرایب همسانی درونی پرسشنامه وسواس فکری -عملی پادوا و خرده مقیاسها را بر روی 051
دانشجوی آمریکایی (آلفای کرونباخ باالی  1/ ۸1و  1/21برای خرده مقیاس ارگها و نگرانیها) به دست آوردند .بصیراو غلو و
همکاران ( )۲11۵ضرایب همسانی درونی را بر روی بیماران اختالل وسواس فکری و عملی ،1/20 ،نمونه بالینی 1/20و افراد سالم
نیز  1/20و ضرایب بازآزمایی را در فرم اصلی و کوتاه کل پرسشنامه  1/2۲و  1/20محاسبه کردند که هر دو ضریب معنیدارند.
ون اوپن وهمکاران ( )022۵نشان دادند که پرسشنامه وسواس پادوا میتواند بین بیماران با اختالل هراس ،فوبیا اجتماعی ،بهنجارها
و بیماران وسواس فکری-عملی تمایز قائل شود .همچنین ،ماتایکس -کولز و همکاران ( )۲11۲گزارش دادند که ویراست اسپانیایی
پرسشنامه وسواس پادوا میتواند بین دانشجویان سالم ،بیماران با وسواس و بیماران با اختاللهای اضطرابی از لحاظ میزان وسواس
تمایز قائل شود .این یافتهها بیانگر این هستند که این پرسشنامه از روایی واگرا یا افتراقی برخوردار است .همچنین پرسشنامه پادوا
میتواند بین بیماران وسواسی و گروههای دیگر اضطرابی ،افسرده ،دانشجو و بزرگسال سالم در دو فرم کوتاه و اصلی و در خرده
مقیاسهای آنها تفاوت قائل شود .این تحقیق نشان داد که این ابزار اندازهگیری وسواس میتواند بین گروههای مختلف از لحاظ
وسواس تمایز قائل شود .بهعبارتدیگر ،این پرسشنامه از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است .همچنین رجبی ( )0۰۸0در یک
بررسی و با استفاده از ساختار عاملی نشان داد که چهار عامل ذکرشده رویهم  ۰5/0۰درصد واریانس مادههای پرسشنامه را تبیین
میکنند.
پرسشنامهی فراشناخت ( :)MCQ-30ولز و کاترایت-هاتون در سال  ۲110اقدام به تهیه فرم  ۰1سوالی نمودهاند .این ابزار
بهمنظور سنجش چند عنصر فراشناختی خصیصهای که برخی آنها نقش محوری در مدل فراشناخت اختالالت روانشناختی دارند،
طراحیشده است .نسخه اولیه دارای  0۵سؤال و نسخه جدید شامل  ۰1سؤال است .این پرسشنامه در  ۵مقیاس جداگانه اندازهگیری
میشود-0 :باورهای مثبت درباره نگرانی  -۲باورهای منفی درباره نگرانی  -۰اطمینان شناختی ضعیف  -0نیاز به کنترل افکار -۵
خودآگاهی شناختی .پاسخها در این مقیاس بهصورت طیف چهاردرجهای لیکرتی از (0موافق نیستم) تا (0خیلی زیاد موافقم) محاسبه
میشوند .حداقل نمره کسبشده در این آزمون  ۰1سوالی برابر  ۰1و حداکثر آن برابر  0۲1است .نمره کل برای فراشناخت با مجموع
نمرات زیر مقیاسها به دست میآید .نمونهای از سؤاالت هر حوزه به ترتیب عبارتاند از )0 :نگرانی به من کمک میکند تا با
مشکالت مقابله کنم  )۲وقتی من نگران میشوم دیگر نمیتوانم آن را متوقف کنم  )۰من حافظه ضعیفی دارم  )0عدم توانایی برای
مهار افکارم ،نشانه ضعف است  )۵من به نحوه کار کردن ذهنم بهشدت توجه میکنم (ولز و کاترایت-هاتون .)۲110 ،تحلیل عاملی
پرسشنامه فراشناخت نشان میدهد نسخه  ۰1سوالی ،ساختار عاملی نسخه  0۵سوالی را حفظ کرده است .ضریب آلفای کرونباخ
مقیاسهای آن بین  %5۲تا  %2۰است .همبستگی بازآزمایی برای نمره کل برابر  %5۵است (ولز و کاترایت-هاتون .)۲110 ،این
پرسشنامه در جامعه ایرانی خصوصیات روانسنجی مطلوبی دارد .در پژوهشهاشمی و همکاران ،ضریب آلفای کرونباخ کل  %۸0و
برای زیر مقیاسها از  %۸۲تا  %۵0به دست آمد .نتایج تحلیل عاملی بیانگر  ۵عامل باارزشهای ویژه باالتر از یک است .روایی
افتراقی آن بهخصوص در سطح باورهای وسواسی معنادار میباشد .بهمنظور مطالعه اعتبار از سه روش بازآزمایی ،تنصیفی و ضریب
همسانی استفادهشده که هر سه آنها در سطح مطلوبی گزارش شدند .اکثر ضرایب همبستگی گزارششده در جامعه ایرانی مشابه با
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همان ضرایبی است که مؤلفان در زباناصلی گزارش کرده بودند .این پرسشنامه را شیرین زاده دستگیری ،ناطقیان و گودرزی به
فارسی ترجمه نموده و اعتبار آن را به سه روش ضریب همسانی درونی ،بازآزمایی و روش دونیمه سازی بررسی نموده است؛
همچنین اعتبار و روایی آن نیز با سه روش تحلیل عاملی ،همبستگی خرده آزمونها و ارزیابی همزمان موردبررسی و تائید قرارگرفته
است و اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون  %۸۲و برای مؤلفهها از  %۵۸تا  %۸۰گزارش نموده است (شیرین
زاده دستگیری ،ناطقیان و گودرزی.)۲101 ،
یافتهها
در قسمت یافتهها ابتدا خالصه نتایج ویژگیهای دموگرافیک شرکتکنندگان نشان داد که میانگین سنی گروهها تقریبا در محدودهی
 ۰۵سال است همچنین نتیجه آزمون آنوای یکراهه نیز نشان داد بین سه گروه تفاوت معناداری از لحاظ سن وجود ندارد .همچنین
در هر سه گروه بیشتر افراد دارای تحصیالت دیپلم و سپس کاردانی بودند .در متغیر تأهل نیز نتایج جدول فراوانی نشان داد که اکثر
نمونه متأهل بودهاند (جدول .)0
جدول .1مشخصات توصيفی متغيرهای دموگرافيگ پژوهش
گروه ERP

گروه فراشناخت

گروه کنترل

متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سن

۰0٫51

5٫۸۸

۰0٫۰1

۸٫0۵

۰۰٫0۵

۸٫۸0

گروه ERP

گروه فراشناخت
تحصیالت

گروه کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

دیپلم

00

۵۵

5

۰۵

2

0۵

کاردانی

۵

۲۵

۵

۲۵

۵

۲۵

کارشناسی

۲

01

0

۰1

۰

0۵

لیسانس و باالتر

۲

01

۲

01

۰

0۵

کل

۲1

011

۲1

011

۲1

011

گروه ERP

گروه فراشناخت

گروه کنترل

تأهل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مجرد

۵

2

2

0۵

0

۰1

متأهل

0۵

00

00

۵۵

00

51

کل

۲1

011

۲1

011

۲1

011

نتایج توصیفی جدول  ۲نشان میدهد که اکثر مؤلفهها در پسآزمون کاهش داشتهاند .بهمنظور مشخص شدن تفاوت معنادار گروهها
در متغیرهای پژوهش ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) و تحلیل کوواریانس تک متغیره به همراه آزمونهای پیشفرض
استفاده شد .پس از بررسی پیشفرضهای آزمونها ،نتایج آنالیز کوواریانس چندمتغیره نشان داد که :در گروههای موردمطالعه حداقل
ازنظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری وجود دارد (= 1٫1۸ ، F=۰۰٫۰۵ ، p<1٫110الندای ویلکز).
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جدول  .۲برونداد آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره پس از کنترل اثر پيشآزمون ،جهت مقایسه گروههای درمانی و کنترل
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

DF

میانگین مجذورات

F

P

اتا

توان

شستشو

00۸/0۰

۲

۲۲0/۰0

۲۰/0۰

1/110

1/۵۲

0

بررسی کردن

5۵5/۸۵

۲

۰5۸/2۲

01/20

1/110

1/0۵

0

شک و تردید

۸10/00

۲

011/۸۲

01/05

1/110

1/۰۲

0

کنترل تکانه

001۰/۵0

۲

510/5۵

00/۸۸

1/110

1/5۵

0

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره پس از کنترل اثر پیشآزمون ،جهت مقایسه گروههای درمانی نشان میدهد بین سه گروه
از لحاظ تمامی مؤلفهها تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P>1/110بهعبارتدیگر هر چهار متغیر در حداقل یکی از گروهها کاهش
معنادار داشته است .در ادامه نتایج آزمون تعقیبی بهصورت جزئیتر و زوجی به تفاوت گروهها در هر یک از این متغیرها میپردازد:
جدول  .3آزمون تعقيبی بونفرونی ،مقایسه زوجی گروهها در مرحله پسآزمون
متغیر وابسته

مرحله ()I

مرحله ()J

تفاوت میانگین ()I-J

خطای استاندارد

P

شستشو

MCT

ERP

۰/10

0/01

1/110

کنترل

-۰/00

0/1۵

1/110

MCT

-۰/10

0/01

1/110

کنترل

-5/۵1

0/01

1/110

MCT

0/00

0/1۵

1/110

ERP

کنترل
بررسی کردن

MCT
ERP

کنترل
شک و تردید

MCT
ERP

کنترل
کنترل تکانه

MCT
ERP

کنترل

ERP

5/۵1

0/01

1/110

ERP

۰/0۸

0/12

1/110

کنترل

-0/۰2

0/1۰

1/110

MCT

-۰/0۸

0/12

1/110

کنترل

-2/۵۸

0/12

1/110

MCT

0/۰2

0/1۰

1/110

ERP

2/۵۸

0/1۰

1/110

ERP

۵/۰5

۲/۲۵

1/00

کنترل

-0/۸1

۲/00

1/110

MCT

-۵/۰۵

۲/۲۵

1/00

کنترل

-01/05

۲/۲۵

1/110

MCT

0/۸1

۲/00

1/110

ERP

01/05

۲/۲۵

1/110

ERP

0/۲0

0/0۸

1/110

کنترل

-۸/55

0/0۲

1/110

MCT

-0/۲0

0/0۸

1/110

کنترل

-0۰/10

0/0۸

1/110

MCT

۸/55

0/0۲

1/110

ERP

0۰/10

0/0۸

1/110

جدول فوق آزمون تعقیبی بونفرونی ،به مقایسه مؤلفههای عالئم وسواس بین سه گروه میپردازد .نتایج نشان میدهد که تفاوت
زوجی گروهها در تمامی مؤلفهها معنادار است ()P>1/110؛ بهعبارتدیگر و با توجه به تفاضل میانگینها ،در تمام عاملها بین
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گروهها تفاوت معنادار وجود دارد .هر دو گروهدرمانی نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را نشان میدهند .از طرفی گروهدرمانی
 ،ERPنسبت به مداخله  MCTکاهش معناداری رانشان میدهد و لذا اثربخشی بیشتری داشته است.
بحث و نتيجهگيری
اختالل وسواس فکری-عملی پس از افسردگی ،سوءمصرف مواد و فوبی خاص چهارمین اختالل شایع در حیطهی روانپزشکی
است .گرچه درمان وسواس از نیمههای قرن بیستم مشغلهی ذهنی بسیاری از متخصصان روانپزشکی و روانشناسی بوده و
پیشرفتهای زیادی هم به لحاظ دارویی و هم به لحاظ روانشناختی در این حیطه رویداده است اما پژوهشها حاکی از آن است
که این درمانها برای تعداد زیادی از بیماران پاسخگو نبوده و بیماران مذکور برچسب مقاوم به درمان را دریافت میکنند بنابراین
شاید یکی از دغدغههای متخصصین بالینی در سالهای اخیر درمان بیماران اختالل وسواس فکری -عملی باشد .در همین راستا
پژوهش حاضر قصد داشت این گروه بیماران را هدف قرار دهد .اخیرا درمانهای موج سوم رفتاردرمانی حجم زیادی از مطالب را
به خود اختصاص دادهاند .یکی از این درمانها درمان فراشناخت بود که بیش از سایر درمانهای موج سوم توجه پژوهشگران و
متخصصین را به خود اختصاص داده است .نتایج این پژوهش وقتی با کار ولز و همکاران ( )۲10۰جمع میشود حاکی از آن است
که درمان فراشناخت برای وسواس یک گزینه درمانی مطلوب است درحالیکه مواجهه و جلوگیری از پاسخ حمایت تجربی بهطور
قابلمالحظهی بیشتری دارد؛ اما درمان فراشناخت میتواند زمانی که آن مداخالت شکست میخورد رویکرد مفیدی باشد .درمجموع
به نظر میرسد که باورهای  OCDبهعنوان متغیرهای شناختی با تغییر عالئم وسواسی اجباری رابطه مثبت و معنادار دارند .ازآنجاییکه
طبق مدل فراشناختی ،باورهای وسواسی ماحصل باورهای فراشناختی ناسازگار محسوب میشود ،انتظار میرود که تغییر باورهای
فراشناختی ،تغییر باورهای وسواسی را به دنبال داشته باشد .مطالعات نشان میدهد که فراشناخت درمانی بهموازات تغییر باورهای
فراشناختی به تغییر باورهای وسواسی منجر میشود .به عبارتی ،فراشناخت درمانی در تغییر باورهای وسواسی اثربخش است .علت
اثربخشی درمان فراشناختی این است که تأکید درمان را از توقف بر روی افکار وسواس گونه برداشته است و به سمت یادگیری
این موضوع هدایت میکند که افکار وسواس گونه یا انواع دیگر افکار مزاحم ،الزاما به عمل ختم نمیشود.
چنانچه اشاره شد ،درمان  ERPبهعنوان یک روش سنتی توانست موجب کاهش عالئم شود و در مقایسه با درمان فراشناخت در
کاهش عالئم اختصاصی وسواس اجبار تأثیر بیشتری داشت اما در کاهش و بهبود باورهای وسواسی درمان فراشناخت مؤثرتر خواهد
بود .در تبیین این مسئله میتوان اشاره کرد که در درمان  ERPمعموال بیمار بهطورجدی با محرکها و افکار ترسآور روبهرو میشود
و از انجام هر رفتار آیینی که باعث خوگیری میشود ،ممانعت به عمل میآید؛ درحالیکه در فراشناخت دقیقا برعکس است .بیمار
میتواند رفتارهای آیینی را نام داده و از آنها در فرایند درمان سود جوید .نکتهی مهم دیگر این است که در فراشناخت درمانی هم
از  ERPاستفاده میشود؛ اما به دو شیوه کامال متفاوت :نخست بهعنوان ابزاری برای کاهش سندرم شناختی توجیهی که علت اصلی
بیش برآورد خطر محسوب میشود؛ دوم بهعنوان یک آزمایش رفتاری که فرصتی برای چالش با باورهای وسواسی فراهم میکند؛
لذا در فراشناخت درمانی برخالف رویکردهای سنتی ،به رویارویی با عالئم نیازی نیست .درمجموع به نظر میرسد باوجوداینکه
مکانیزم زیربنایی هر دو درمان متفاوت است اما هر دو درمان  MCTو درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ میتوانند بهصورت
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معناداری موجب کاهش عالئم وسواس شوند گرچه باوجود گمانهزنیها و علیرغم محدودیتهای درمانهای کالسیک ،درمان
مواجهه همچنان بر روی عالئم اختصاصی مؤثرتر از درمانهای موج سوم است؛ اما در درمان اختالالت همراه چون افسردگی ،برتری
با درمانهای جدیدتر است .از لحاظ کاربردی پیشنهاد میشود برای درمان افراد مبتال به اختالل وسواس ،شیوه فراشناخت درمانی و
مواجهه و جلوگیری از پاسخ همراه با دارو استفاده شود تا بیماران حداکثر استفاده را از درمان ببرند .بر اساس نتایج این مطالعه
پیشنهاد میشود به استفاده از درمان مواجهه و بازداری از پاسخ بیشتر از درمان فراشناختی بر روی کاهش نشانگان اختالل وسواسی-
اجباری در مراجعان مراکز مشاوره توجه شود .درنهایت این درمان را میتوان بهعنوان یکی از درمانهای کمکی دانست که به همراه
درمانهای دیگر در مراکز آموزشی ازجمله مدارس ،دانشگاهها و همچنین مراکز مربوط بهسالمت جامعه ،توسط روانشناسان،
روانپزشکان و سایر درمانگران برای کاهش شدت عالئم وسواس استفاده شود.
سپاسگزاری
از شرکتکنندگان در پژوهش و همچنین از جناب دکتر سعید فروزش که درمان دارویی بیماران را تقبل نمودند ،سپاسگزاری میکنیم.
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