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Abstract
Objective: The aim of this study was to compare the efficacy
of Cognitive and Exposure therapies in the treatment of
obsessive-compulsive disorder (OCD).
Methods: An experimental study was conducted through pretest, post-test methods, using a control group. The statistical
population of the study included all 20-40 year old OCD
patients visiting clinical centers in Saghez and Boukan. Forty
five patients with OCD were randomly selected from this
population as samples. The experimental group underwent
both cognitive and exposure therapies. The control group did
not receive any kind of therapy. Data gathering was done with
the Madsly questionnaire for OCD. Data analysis was done
using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and
the least significant difference (LSD) test to compare scores
differences between pretest and posttest variables in the
experimental and control groups.
Results: Findings showed that cognitive and exposure
therapies had significant impacts on improving obsession,
checking out, washing, slowness and obsessive doubts in
comparison to the control group (p<0.01).
Conclusion: The results showed that Whittle’s Cognitive
therapy had greater impact on reducing obsessions as
compared to Exposure therapy.
Keywords: Cognitive Therapy, Exposure Therapy,
Obsessive-Compulsive Disorder
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مقایسٔه اثربخشی روشهای درمان شناختی و مواجههای بر اختالل
 عملی- وسواس فکری

مشییک دارنیی  .آ هییا در پاییی ،ییه قییرا ن هاجییانی و

مقدمه

اتتالل ویوایی، ۱ا ویواسها ۲و اجبارها ی ۳مشخص
روزانه ا جاد ت ات میکا  .ویواسها ،افکار ،تجسمها
ا تکانهها ی هستا که ،یرای شیخص ،ییمعایی ،یهنظیر

میریییا  .اجبارهییا ییا تشییر فا  ،رفتارهییای تکییراری
عاییی ی یییا اعایییال دهایییی هسیییتا کیییه در پایییی ،یییه
وییییواسهای فکیییری ،یییهوقیییوع میپاون نییی  .اکاییی
فعاناتهیییای تشیییر فاتی (از قباییی شستشیییو جییییت از
،ان،رد آنودگی و واریی که ترسهای مر،وط ،یه وقیوع
ک حادثٔه تریااک را پا ا میدها ) ،هطور مسیتاام ،یه
تشو ش ویوایی مر،وط میشیون ( .)۱جای کیرد

نگی اری افراطی 4اشااء نا ،نوعی از تشر فا

یا

ایت کیه

جیت جاوگاری از فای ا احتایانی اشیااء یا اطالعیا

میم صور
اطالعا

میگایرد .اشیااء دتایره شی ه اکای

میشون و افکار م،احم را ،ه گونهای یوء تفسار میکاا
کییه ،ییهصییور

)

ایت .نوع د ر رفتار تشر فاتی ،شارد مکیرر 5اییت.

یا ر اشکال رفتارهای اجباری شیام درتواییت مکیرر
،رای اطاااا مج د گرفتن از افراد ا اعضیای تیانواده،

م ی الً کاتییرل ،ییاش از ان ی ازه جیییت حصییول اطاااییا از
یالمت کیودک اییت ( .)۲شیاوع اتیتالل وییواس در
جاعات کای را  ۸٫۴درص اعالم کردهان ؛ اما مطانعا
هاهگارشاایی شاوع آ را  ۲٫۴درص نشا داده ایت.
ویییواس ،مییردا و زنییا را تار بیاً ،ییه ییک انی ازه مبییتال

میکا ، .هطور معاول ین شروع اتتالل اواتر نوجوانی
ییا اوا ی ،اسییت یییان ی ایییت (، .)۳ییرای درمییا ا یین
اتییتالل ،رو هییای گونییاگونی از جااییه دارو درمییانی،
تیییانواده درمیییانی ،گیییروه درمیییانی ،درمیییا ،یییا شیییوک
انکتر کییی ،رفتییار درمییانی و شییااتتی -رفتییاری صییور

گرفتییه ایییت .اتاییراً رو هییای شییااتتی نایی ،در درمییا
ویواس فکری-عاای مورد توجه قرار گرفتهان کیه دال
،ر دتانت اجی،ای شیااتتی در ا ین اتیتالل اییت (.)۱

نظر هپیردازا شیااتتی معتا نی کیه افیراد ویواییی در
توانا ی ،رای یازما داد و کپارنیهییاتتن اطالعیا
1. Obsessive - compulsive disorder
2. Obsessive
3. Compulsive
4. Hoarding
5. Repeated counting

ویییواسهای فکییری در میآ ای  .کییی از

تباانهیییای شیییااتتی وییییواس ا ییین اییییت کیییه عایییت
دنارش

افراد ،ه ویواس ،انتظار کارمعاول و ،اش از

ح در مورد افکار مافی ایت (م الً فکر میکاا کیه ،یر

اثیییر دییییتزد ،یییه یییره ز،انیییه ،میییر

میشیییون و

میمارن )، .هعالوه ،پیآم های مافی اعاال مختایف را
،یییاشانگیییاری میکااییی (مییی الً اگیییر موقییی راناییی گی

دیتانی ازی احسیاس کاای یا نیرخ ماشیان ،یه نای،ی
،رتییورد ناا یی  ،فکییر میکاایی ،ییه کسییی زدهانیی ) (.)۴
عییی های از نظر یییهپیییردازا شیییااتتی معتا نییی افکیییار
ناتوایییته و میی،احم معاییونی زمییانی ،ییه افکییار ویوایییی
تب

شیام

نوشیتاری (روزنامیه ،مجایه ،اییااد و قبیو

پرداز
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میشییود کییه ا جییاد پر شییانی کییرده و اکا ی

در عااکییرد

آ ها دنار مشکال

و ناراحتی ،یاش از انتظیار

میشون که فرد ،ا ین م،احایت و ناتواییتگی را

آیا زا و ز یا ،یار ارز یا،ی کای و تیود را مسیوول ا ین
آیا

و ز ا  ،ان ، .ر ا ن ایاس ،درما ،ر شاایا ی و

اصالح مافی افکار م،احم ،اصالح نگر هیای مر،یوط

،ه احساس مسوونات افراطی ،اف،ا ش مواجیه و کاهش
رفتارهییای اجتاییا،ی متارکیی ،میشییود ( .)۶هاچاییان
پژوهشی ،ا عاوا درما شااتتی افکار ویواییی نشیا

داد کیییییه ا،عیییییاد کااییییی ی رو

شیییییااتتی ،از قباییییی

مسووناتپذ ری ،اهاات ،اش از ح ،یه افکیار و کاتیرل
افکییار در کییاهش افکییار ویوایییی مؤثرنی (، .)۱اییوو و
کا ،و ( )۲۸۱۸ت ااایی را ،یا عایوا شیااتت درمیانی
،رای افکار ویوایی تود،هتودی ،ع از کسال پا اری
انجام دادنی  .نتیا ج نشیا داد کیه درمیا شیااتتی روی
کییاهش افکییار تود،یهتییودی تیأثار قا،ی تییوجیی داشییته
ایییییت ( .)۳هاچاییییان انجایییین روانشاایییییی آمر کییییا
( )۲۸۸۸نشییا داد کییه درمییا رفتییاری «رو ییارو ی و
6

،ییازداری از پاییی » از درما هییای ت باییتشیی ه ،ییرای
اتتالل ویوایی -اجباری ،یهشیاار مییرود .متغارهیای
دتا در درما مواجیه و جاوگاری از پای عبارتا از:

 .۱مواجیییٔه واقعییی :۱قییرارداد ،ااییار درموقعاتهییای
زنییی گی واقعیییی کیییه در آ شیییرا ر گرفتیییار اضیییطراب و
تشیییییو ش میشییییی و رفتارهیییییای ویواییییییی او را راه
6. Exposoure and Response Prevention
7. In vivo exposure

2

میانی اتت؛  .۲جاییوگاری از پایی  :۱جاییوگاریکرد از

نایتوانا نا ا در درما ا ن ،ااارا مؤثر ،اشا  ،ا ن

اجییرای رفتارهییای ویوایییی؛  .۳مواجیییٔه تاییانی :ا یین

احتاال وجود دارد که ماجر ،یه ا جیاد مشیکال

روانیی

موقعات واقعی زن گی قرار داد ( )۳و ،یر اییاس تجر،یٔه

ه ،اههای اقتصادی و زمانی ،اشتر شود ( .)۱۱از طره

،اناای فوا و هاکیارانش ( )۲۸۸۸مواجییٔه تایانی ،یرای

د ر ا ن پژوهش ،هدنبال ،ررییی ا ین فرضیاه اییت کیه

،ااییارا ویوایییی مفا ی ایییت ،نییو فرصییتی را ،ییرای

درمییا شییااتتی و تییال در ماا سییه ،ییا

،ااار ،ه وجود میآورد کیه ،یا ترسهیا ش مواجیه شیود،

،هعیالوه اضیافهکیرد مواجییٔه تایانی ،یه مواجییٔه زنی ه
میتوان راهبردهیای اجتایا،ی شیااتتی ،اایار را پوشیش
ده ی ؛  .۱مواجیییٔه ت ی ر جی ۲در ،را،ییر مواجیییٔه ش ی
تفاوتی ،ان ا ن دو رو

:۳

د ه نشی ه اییت امیا مواجییٔه

تی ر جی ،ییهدنای حفییگ انگایی،ه و هاکییاری ،ااییار ،یتییر
مواجیییه :4مواجیییٔه مسییتار طییوانی

ایییت؛  .۴میی

میییؤثرتر از مواجییییٔه مااطییی کوتیییاهمییی
مطانعا

اییییت (.)۱

نشا داده که مواجییٔه مسیتار ،یهمی

تار بیاً

 ۱۸دقااه ،رای کاهش اضطراب ازم ایت ،حتی گیاهی
،یتر ایت فراتیر از  ۱۸دقاایه مواجییه طیول ،کشی اگیر
،اایییار کیییاهش اضیییطراب را تجر،یییه نکاییی ؛  .۶تعییی اد

جاسییا

مواجیییه :در درمییا مواجیییٔه فشییرده کییه نتییا ج

عانی نشیا داده اییت جاسیا

روزانیه یک میاه طیول

میکش ( .)۱۸فیرانکاان و فیوا (، )۲۸۸۴یه ا ین نتاجیه
ریا ن که درما مواجیه و ،یازداری از پایی ، ،یتیر ن

رو

درمیانی ،ییرای درمییا اتییتالل ویوایییی -اجبییاری

اییییت ( .)۱۱اییییتورو ،گفوییین و هاکیییارا ()۲۸۸۱
گ،ار

کردن که رو های شیااتتی اگیر ،یا رو هیای

رفتاری ترکا

شون  ،تأثار ،یتری روی درمیا وییواس

دارن ی ( .)۱۲و تییال ،توردریییو
اثر،خشیی دو رو

و مییکنییان()۲۸۸۴

درمیا شیااتتی رفتیاری و درمیا

رو ارو ی و جاوگاری از پایی را در ،اایارا مبیتال ،یه

وییواس فکیری -عااییی ماا سیه کردنی ، .یبیود در

،اایارانی کیه ت یت درمیا شیااتتی رفتیاری ،ودنی ۶۱
درصی و در ،اایارانی کیه ت یت درمیا رو یارو ی و
جاوگاری از پای ،ودن  ۴۱درص ،ه دیت آم (.)۱۳
هاچاان ،ا توجه ،ه ا اکیه در ت ااایا

مشیخص شی ه

ایت درما های موجیود ،یرای درمیا اتیتالل وییواس
1. Response prevention
2. Gradual exposure
3. Severe exposure
4. Exposure time

اثر،خشییی رو
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رو

،اشتر هاگامی ،ه کار میرود که نتیوا ،اایار را در

وتییامتییر (م ی افسییردگی ایایییی) و در نتاجییه صییره

درمییا مواجیییهای در عالئییم ویییواس فکییری -عااییی
متفاو

ایت.

روشبررسی
رو

ا یین پییژوهش آزما شییی ایییت و طییرح آ از نییوع

پیاشآزمییو  -پی آزمییو ،ییا گییروه کاتییرل ایییت .جامعییٔه
آمییاری ا یین پییژوهش شییام تاییامی ،ااییارا مبییتال ،ییه
ویواس فکری -عاای مراجعیهکاای ه ،یه مراکی، ،یاناای،
،اااریتا ها و کااااکهای تصوصی و مراکی ،مشیاورٔ

شیریتا های یا ،و ،وکا ،ا دامأه ییای  ۲۸-۱۸ییال
ایت .ناونٔه آماری ا ن ت ااد شام ، ۱۴ااار مبتال ،یه
اتییتالل ویییواس فکییری -عااییی هسییتا کییه ،ییهطییور
انتصاب تصیادفی از مایا افیراد مراجعیهکاای ه انتخیاب
ش ن ، .ع از اتذ مشخصا

اوناه از ،ااارا ،یهماظیور

تشیییخاص اتیییتالل ویواییییی -عاایییی از پریشیییاامٔه
5

ویوایی اجباری مادیای ،رای تشخاص نیوع وییواس
ایتفاده ش ، .ا ایتفاده از مصاحبٔه ،یاناای از ورود ییا ر
اتتاللهییا و متغارهییای مخ ی و کاا ی ه در جر ییا کییار
جاوگاری ،ه عا آم و موارد هما،تال ی ،ا افسیردگی و

اضییطراب حییذه شیی ن ، .عیی از ارز ییا،ی ،آزمودنیهییا
،هطور تصادفی یاده در یه گروه  ۱۴نفره (گروه درمیا
6

۱

شییااتتی و تییال  ،گییروه مواجیییه درمییانی و ییک گییروه
کاترل) جا  ،ن ش ن ، .عی از اتایام جاسیا

درمیا ،

مج ی داً پریشییاامههای مادیییای ،ییرای عالئ یم ویییواس
،هعاوا پ آزمو ،رای هر ک از آزمودنیهای یه گروه
تکاا ش ، .ر روی گروههای درما شیااتتی و تیال۱ ،
جاسییٔه  ۴۸-۶۸دقااییهای و گییروه مواجیییه درمییانی ۱۸

جاسییٔه  ۶۸دقااییهای درمییا ارائییه شیی و گییروه کاتییرل
هاچگونه درمانی در افت نکرد.

5. Scale of Obsessive- Compulsive Madsly
6. Whittal Cognitive Therapy
7. Exposure Therapy

3

ا،یی،ار گییردآوری اطالعییا  .۱ :مااییاس ویوایییی -عااییی

را از آ هییا مخفییی میک یرد) و تشییو د ،ااییار ،ییرای ،اییا

مادییییای :ا ییین پریشیییاامه توییییر هاجسیییو و راناییین

،اشتر افکار تود ،ایتفاده ش ؛ جاسٔه نیارم تا هشیتم-

اییییت .ا ییین پریشیییاامه شیییام  ۳۸پرییییش ،یییهصیییور

،رریییی پاشییرفت ،ااییاری در طییی هفتییٔه گذشییته ،مییرور

از صیفر تیا ییی متغایر

ص اح -کار ایت .دامأه نارا

ایییت .افیی،و ،ییر ناییرٔ کی ویییواس ،پریشییاامٔه مادییای

جاسٔه قبایی و ن یونگی انجیام تکیاناف تیانگی

مطان

پرداتته و در قسات دوم اجرای درما شااتتی صور

شییام  ۱تییردهمااییاس وارییییکییرد  ،شستشییو ،کا ی ی-

گرفتییه و در قسییات یییوم جا ی ،ا ی ی و تالصییهیییازی

تکرار و شک ویوایی ایت .ان وز ،صاحبی و طباطبیا ی

مطان ی

،ااییار و ارائییٔه

( )۱۳۳۳اعتبار ا ن پریشیاامه را  ۸٫۳۶و پا یا ی آ را ،یه

تکیییاناف تیییانگی انجیییام شییی  .جاسیییٔه نییییم -شیییام

رو

کردن ( .)۱۴رانان و

آنفای کرونباخ  ۸٫۳۱گ،ار

هاجسو ( )۱۱۳۸اعتبار ها را و پا ا ی ،ا رو
،ازآزمو را  ۸٫۳۱و  ۸٫۱۸گ،ار

آزمو -

کردهان (.)۱۶
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(، )۱۱۳۸هماظور پژوهش در مورد نوع ویواس تیاه ش ه

هر جاسه ،ه یه قسات تاسیام شی  ،قسیات اول آ ،یه

جاسییه ،پای ی داد ،ییه یییؤاا

جا ،ا ی کای ،ود ،در ا ن جاسه رون درمیا ،اایاری،
پاشرفت ،ااار و مشکال

در حان درمیا ،ررییی شی .

هاچاان در،ارٔ پاش اری از ،رگشت ،اااری توضا اتی
ارائه ش (.)۱۱

رو های م اتاه:

درما شااتتی (و تال) :جاسیٔه اول -شیام جای آوری
اطالعییا

مر،ییوط ،ییه افکییار ویوایییی ،اعاییال اجبییاری،

تار خچییٔه کاییی ،ااییار ،صیی بت در،ییارٔ تایید ،ااییار،
ویواییی ،طیرحر ی،ی

احساس او ،رای انجام تشر فا

،رنامٔه درمیا  ،ا جیاد انگای،ه جییت درمیا ،یود؛ جاسیٔه
دوم -در ا ن جاسه ،هماظور تود،یازنگری و جای آوری
و ثبییت روزانییٔه افکییار ویوایییی و نگرانیهییا ،تکییاناف

تییانگی مییاظم داده ش ی ، .ازنگریهییای مت ی اول عبییار

،ودنی از :ادداشییت افکییار ویوایییی ،ادداشییت روزانییٔه
رفتارهییییای اجبییییاری ،د ییییر رفتارهییییای ویوایییییی و
درجه،ا ی ناراحتی و ما ،یه تا ییییازی و اضیطراب؛

جاسییٔه یییوم، -ااییار ،ییا فیریییتی از افکییار م،احاییی کییه
تویییر د ییر افییراد نرمییال گیی،ار شی ه رو،یهرو شی  ،از
،ااار توایته ش

ک فکر م،احم کیه پر شیانی نیانا،ی

را تونا میکا  ،مشخص کا (م الق اجبار ،یه رانای گی

در نبیییٔه پییی ) و اگیییر تفکیییرا

ناتواییییته و ارز ا،یهیییا

،یمعای تشخاص داده ش ن  ،پا های را ،رای درما های
،عیییی ی فییییراهم میآوردنیییی  .ریییییا

،ییییه میییییار

در

فرقگذاری ،ان افکیار ناتواییته و ارز یا،ی ،هی ه ا ین
جاسییٔه درمییانی ،ییود .در ا یین رو

از شاایییا ی افکییار

م،احم ،اصالح ارز ا،یهای مافیی ،افکیار م اتایهگیر و
احساس مسوونات افراطیی، ،یه نیانش طابای

ترکاییی

احتایال

فکیییر -عاییی  ،عییی م مخفییییکیییرد وییییواس

(مخصوصاً در ماا گذاشتن آ ،ا اشخاصی که افکار

درما مواجیه :جاسٔه اول -شام جا آوری اطالعیا
ازم ،رای طرح درما ، ،رقراری را،طهای توب ،ا ،ااار،
،رریی و کاو

،اورهای ،ااار در مورد اتتالل ویواس

و پاامیی های ادراک شیی ه ،ییود .مرحاییٔه درمییا  :مرحاییٔه
درمییا شییام  ۱۸جاسییٔه  ۶۸دقااییهای ،در  ۳روز هفتییه
،رای م

 ۳هفته اجرا ش  .هر جاسه  ۱۸دقااه صره

،رریی تکاناف تانگی و ،رریی ،از،اای رفتارهای آ اای
روز قب و  ۱۴دقااه صره مواجیٔه تایانی و  ۲۴دقاایه
صیره مواجییٔه زنی ه و  ۱۸دقاایٔه آتیر صیره تکییاناف
تییانگی روز ،عیی شیی  .ترتایی

اقیی اما

در هرجاسییه

،هشرح ز ر ،ود:
 .۱در شییروع جاسییه ،طییرح درمییا ،ییا ،ااییار در ماییا
گذاشته میشی ودرمیانگر ضیان دقاید ،یود در پایی
،ا

از اطاااا دهی ،یمورد ،ه ،اایار اجتایاب مینایود.

انبته ا ن پاام راکیه تایر ن مواجییه تطرنیاک اییت نای،
نبا ستی ماتا میکرد؛
 .۲تار نهای مواجییٔه تایانی :قبی از مواجییٔه زنی ه در
هر جاسیه انجیام میشی ن و اکای

،یهعایوا ما میهای

،ییرای مواجیییٔه زن ی ه ،ییه کییار میرفییت .در طییی مواجیییٔه
تایییانی، ،اایییار در یییک صیییا نی راحتیییی مینشسیییت و
دیتورانعا ز یر ،یه وی داده میشی « :امیروز شیاا ا ین
ص اه را تصو ریازی تواها کرد .میتواهم نشاتا
را ،با

تا ا اکه حوایتا پر

نشود .نطفاً تال

کاای

تییا ا یین صی اه را ،ییهطییور کامی و روشیین تجسییم کاای ،

4

طوری تجسم کاا که گو ا اا آ را تجر،ه میکاا  .هر
نایی دقاایییه میتییواهم ماییی،ا اضییطرا،تا را در یییک

افتیٔه اصیای پیژوهش کیه ،یر اییاس نایرا

مادیای و آزمو کووار ان
ایت که رو

دها و تجسمکرد را رها نکاا »؛

پریشیاامٔه

،ه دیت آم ه ،حاکی از آ

شااتت درمانی و تال و مواجیه درمیانی

تیییأثار معایییاداری روی کیییاهش عالئیییم وییییواس دارنییی

 .۳مواجیٔه زن ه (.)۱۳
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ماااس صفر تا ص درجه،ا ی کاا  .نطفاً ییر

پایی

يافتهها

(( )p≥۸٫۸۱ج ول  ۲و .)۳

ج ول  .۱و ژگیهای جاعاتشااتتی آزمودنی در گروههای درمانی شااتتی و تال ،مواجیه درمانی و کاترل
جاسات
ز

گروههای درمانی
شااتتی
مواجیه
کاترل

ماانگان
مرد

ماانگان طول

ین

تع اد

درص

تع اد

درص

ماانگان

۱
۱
۳

۶۸
۱۶
۴۳

۶
۳
۱

۱۸
۴۱
۱۱

۲۳٫۶۸
۲۳٫۴۳
۳۸٫۱۳

م
ان راه
ایتان ارد
۲٫۳۳
۲٫۳۱
۳٫۱۱

ماانگان
۴٫۱۳
۴٫۶۶
۱٫۳۶

،اااری
ان راه
ایتان ارد
۱٫۸۲
۸٫۱۱
۸٫۶۴

هاا طور که در ج ول ،اا مشیاه ه میکاای از ،اایارا

ماییانگين ییین افییراد در گییروه شییااتت درمییانی و تییال

گروه شااتت درمانی و تال  ۱نفیر ز ( ۶۸درصی ز )

 ،۲۳٫۶۸در گیییروه مواجییییه  ۲۳٫۴۳و در گیییروه کاتیییرل

و  ۶نفر مرد ( ۱۸درص مرد) ،از ،ااارا گروه مواجییه

 ۳۸٫۱۳ایییت .ماییانگان طییول م ی

،ااییاری در گییروه

درمییانی  ۱نفییر ز ( ۱۶درص ی ز ) و  ۳نفییر مییرد (۴۱

شییااتت درمییانی  ،۴٫۱۳در گییروه مواجیییه  ۴٫۶۶و در

درص ی مییرد) و از ،ااییارا گییروه کاتییرل  ۳نفییر ز (۴۳

گروه کاترل  ۱٫۳۶ایت.

درصیی ز ) و  ۱نفییر مییرد ( ۱۱درصیی مییرد) هسییتا .
ج ول  .۲ماانگان و ان راه ایتان ارد تردهماااسهای ویواس فکری -عاای
درما
شااتتی
مواجیه
کاترل

آزمو

واریی
ماانگان (ان راه معاار)

شستشو
ماانگان (ان راه معاار)

کا ی
ماانگان (ان راه معاار)

شک ویوایی
ماانگان (ان راه معاار)

پاشآزمو
پ آزمو
پاشآزمو
پ آزمو
پاشآزمو
پ آزمو

)۸٫۱۱( ۱٫۳۶
)۸٫۱۱( ۲٫۱۳
)۸٫۳۳( ۱٫۱۳
)۸٫۱۸( ۴٫۲۶
)۸٫۱۲( ۳٫۸۸
)۸٫۳۳( ۱٫۱۳

)۱٫۸۳( ۱٫۱۳
)۱٫۴۱( ۱٫۴۳
)۸٫۱۱( ۱٫۱۶
)۸٫۱۶( ۱٫۸۶
)۸٫۱۱( ۱٫۶۶
)۸٫۴۱( ۳٫۱۳

)۸٫۱۱( ۶٫۲۶
)۸٫۱۶( ۲٫۸۶
)۸٫۱۴( ۶٫۱۴
)۸٫۱۱( ۱٫۱۱
)۸٫۱۱( ۶٫۱۳
)۸٫۳۶( ۴٫۳۸

)۸٫۱۱( ۴٫۶۶
)۸٫۳۳( ۲٫۲۶
)۸٫۱۲( ۶٫۸۸
)۸٫۳۶( ۳٫۳۸
)۸٫۱۸( ۶٫۸۶
)۸٫۶۳( ۴٫۱۳

جیییییی ول ،ییییییاا ماییییییانگان و ان ییییییراه ایییییییتان ارد

،ا هم ،را،رن  .هاچاان ما ار امب ای و اک، ،را،ر ،ا ۸٫۸۶

تردهماااسهای ویواس فکری -عاایی عایی وارییی،

ایت که معاادار ایت (، .)p≥۸٫۸۱ه ا ن معاا که ،یان ییه

درمیییانی و تیییال ،مواجییییهدرمیییانی و گیییروه کاتیییرل در

کاترل از ن اظ نیار متغار وارییکرد  ،شستشیو ،کای ی

شستشو ،کا ی و شک ویوایی را در یه گروه شیااتت

گروه شااتت درمانی و تال ،گروه مواجییهدرمیانی و گیروه

پاشآزمو و پ آزمو نشا میده .

و شیییک ویواییییی تفیییاو

آزمو نو نییار متغایر واریییکیرد  ،شستشیو ،کای ی و

تشیییخاص ا اکیییه کییی ام رو

شک ویوایی معاادار ناست و ا ن نشا دها ٔ آ ایت که
وار ان

ا ن متغارها در ،ان اعضای شرکتکاای ه (گیروه

شااتتی درمانی و تال ،گروه مواجیهدرمانی و گروه کاترل)

معایییادار وجیییود دارد، .یییرای
درمیییانی روی مؤنفیییههای

ویواس فکری -عاای تأثار ،اشتر داشته ایت ،از جی ول

ت اا کوار ان

نا راهه ایتفاده شی ه کیه گی،ار

ج ول شاارٔ  ۳ارائه ش ه ایت.

آ در

5

ج ول  .۳ت اا کوورا ان

نا متغارٔ تأثار شااتت درمانی و تال ،مواجیه درمانی ،ر روی تردهماااسهای ویواس فکری -عاای
مجاوع مجذورا

واریی کرد

گروه پاشآزمو

شستشو

گروه پاشآزمو

کا ی

گروه پاشآزمو

شک ویوایی

گروه پاشآزمو

درجٔه آزادی

ماانگان مجذورا

۱۱۱٫۱۳

۲

۳۱٫۳۴

۱۱۳٫۲۳

≥۸٫۸۱

۸٫۱۱

۲

۸٫۱۱

۸٫۲۱

≤۸٫۸۴

۲

۸٫۴۱

۱۲۱٫۲۱

۲

۱۸۳٫۸۱

۲

۳٫۱۱

۲

۳٫۱۱

۲

۸٫۴۳

۸٫۴۱

۲

۴۳٫۱۸
۸٫۴۳

۶۲٫۱۸

۱۶٫۲۴

≥۸٫۸۱

۴۱٫۴۳

۱۱٫۱۱

≥۸٫۸۱

۱٫۱۶

≤۸٫۸۴

۸٫۱۱

۱۶٫۱۳

۲۱٫۸۴

۸٫۳۴

هاا طور کیه در جی ول شیاارٔ  ۳مشیاه ه مییشیود ،یا

ا اکییه کیی ام رو

مواجییییهدرمیییانی ،یییر روی تیییردهماااسهیییای وارییییی،

دارن از آزمو تعاابی کاتر ن تفاو

پاشآزمو  ،رو

کاترل اثرا

درمانی شااتتی و تال و

شستشو ،کا ی و شک ویوایی ویواس فکری -عاایی

تیأثار کاهشییی دارنی (، .)p≥۸٫۸۱ی ن معاییا کییه فییر
صفر رد و فر

تاله مورد قبیول اییت، .یرای اثبیا

ج ول  .۱نتا ج آزمو تعاابی کاتر ن تفاو
متغار

گروه۱
درما شااتتی

وارییکرد

مواجیهدرمانی
کاترل
درما شااتتی

شستشو

مواجیهدرمانی
کاترل
درما شااتتی

کا ی

مواجیهدرمانی
کاترل
درما شااتتی

شک ویوایی

مواجیهدرمانی
کاترل

≤۸٫۸۴
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ماب تغاارا

F

ما ار p

≥۸٫۸۱
≤۸٫۸۴

،ییر روی کییاهش تییردهماااسهییای

واریی ،شستشو ،کا ی و شک ویواییی تیأثار ،اشیتری

که در واق تفاو

معایادار ()LSD

تک،هتیک گروههیای درمیانی را روی

تردهماااسها نشا میده ایتفاده ش کیه در جی ول
 ۱نشا داده ش ه ایت.

معاادار ،ان یه گروه در تردهماااسهای ویواس فکری -عاای
تطای ان راه ایتان ارد

ما ار p

گروه۲
مواجیهدرمانی

-۲٫۱۴

۸٫۲۱

≥۸٫۸۱

درما شااتتی

۲٫۱۴

-۲٫۱۱

۸٫۲۱
۸٫۲۳

≥۸٫۸۱

درما شااتتی

۱٫۳۱

۸٫۲۳

≥۸٫۸۱

مواجیهدرمانی

-۲٫۴۱

۸٫۱۳

≥۸٫۸۱

۸٫۱۳

≥۸٫۸۱

کاترل
کاترل

مواجیهدرمانی
کاترل

تفاو

ماانگانها
-۱٫۳۱

۲٫۱۱
-۱٫۱۱

۸٫۲۳

۸٫۲۱
۸٫۱۳

≥۸٫۸۱
≥۸٫۸۱
≥۸٫۸۱
≥۸٫۸۱

درما شااتتی

-۱٫۶۳

۲٫۴۱

۸٫۱۲

درما شااتتی

۱٫۱۱

۸٫۱۳

≥۸٫۸۱

مواجیهدرمانی

-۱٫۱۳

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

کاترل

مواجیهدرمانی
کاترل

۱٫۶۳
-۳٫۱۳

۸٫۱۲
۸٫۳۱

≥۸٫۸۱
≥۸٫۸۱
≥۸٫۸۱

درما شااتتی

۱٫۱۳

کاترل

-۲٫۶۸

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

۲٫۶۸

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

درما شااتتی

۳٫۱۳

مواجیهدرمانی

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

مواجیهدرمانی

-۱٫۲۸

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

کاترل

-۲٫۳۶

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

درما شااتتی

۱٫۲۸

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

کاترل

-۱٫۶۶

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

درما شااتتی

۲٫۳۶

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

مواجیهدرمانی

۱٫۶۶

۸٫۳۱

≥۸٫۸۱

6

هاییا طییور کییه در جی ول ،ییاا مشییاه ه میییشییود درمییا
شااتتی ،یا مای ار تفیاو

( )۱٫۳۱در ماا سیه ،یا گیروه

حاص از ا ن افکار را کاهش ده  .هاچایان عی های از

نظر ییهپییردازا شیااتتی معتا نی کییه افکییار ناتوایییته و

کاترل ،ر روی تردهماااس وارییکیرد تیأثار کاهشیی

م،احم معاونی زمانی ،ه افکیار ویواییی تبی

،اشییتر دارد ( .)p≥۸٫۸۱هاچاییان درمییا شییااتتی ،ییا

کییه ،ااییار ا یین م،احاییت و افکییار ت اا ی ش ی ه را ،ییاناوه

( )۲٫۴۱در ماا سه ،یا گیروه مواجییه و ،یا

آیا زا تفسار کا و تود را مسوول ز ا  ،ان  .ا ن نیوع

ما ار تفاو

ما ار تفاو

( )۱٫۱۱در ماا سه ،ا گروه کاترل ،یر روی

تیییردهماایییاس شستشیییو تیییأثار کاهشیییی ،اشیییتر دارد

میشیون

ارز ا،ی ،ااارا ،ه اف،ا ش اضطراب و احساس گااه ماجر

میشود .عاصر کاا ی که درمیا شیااتتی و تیال روی آ

( .)p≥۸٫۸۱درما شااتتی ،ا ما ار تفاو

( )۱٫۱۳در

تارک ،میکا افکار تودآ ا مافی ا تفسارها ی ایت کیه

ماا سه ،ا گروه مواجییه و ،یا مای ار تفیاو

( )۳٫۱۳در

هایییراه تجیییارب مییی،احم و ناتواییییته عاییی میکااییی .

ماا سه ،ا گروه کاترل ،ر روی تیردهماایاس کای ی تیأثار
کاهشیییی ،اشیییتر دارد ()p≥۸٫۸۱؛ و در نیا یییت درمیییا

ناونییهها ی از ا یین افکییار عبارتا ی از .۱ :فرامییو

شااتتی ،یا مای ار تفیاو

( )۱٫۲۸در ماا سیه ،یا گیروه

مواجیه و ،ا ما ار تفیاو

( )۱٫۶۶در ماا سیه ،یا گیروه

مسواکزد صره میکاا .

،اشتر دارد (.)p≥۸٫۸۱

شااتت درمانی و تال «جاسٔه یوم تا هفتم»

افکار مافی تودآ ا  ،اصالح ارز ا،یهای مافی ،اصالح

ه ه از انجام ا ن پژوهش اثر،خشی رو هیای درمیا

شااتتی و مواجیهای ،ر اتتالل ویواس فکیری -عاایی
،ییود .نتییا ج ت اایی کوار ییان

نایی متغاییری و آزمییو

معایادار نشییا داد کیه درمیا شییااتتی

و تال و مواجیهدرمانی نسیبت ،یه گیروه کاتیرل ،یر ،یبیود
انواع ویواس م

در جاسا

شییوم؛  .۳ییا نییام یییاعت را ،ییرای

تأ کا ،ر اصالح ا ن افکار مافی ایت .در واق اصیالح

بحث

کاتیر ن تفیاو

کییردم

اجاق گاز را واریی کام؛  .۲اگر دیتم را یک ،یار ،شیو م
ماکیین ایییت مییر

کاترل ،ر روی تردهماااس شک ویوایی تأثار کاهشی
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مواجیه و ،ا ما ار تفیاو

( )۲٫۱۴در ماا سیه ،یا گیروه

تودآ ا کار میکا تیا آ هیا را تعی

کای و اضیطراب

وارییکرد  ،شستشو ،کا ی و شک

ویوایی اثر،خش ،ودهان  .ا ن نتاجه ،ا افتههای و تیال

( ،)۲۸۸۱و تیییال و را،چیییاوود و وودی (، ،)۱ایییوو و
کا ،و ( ،)۳و تال و شیاال ( ،)۲۸۱۸آ،رامیووتا،)۱۸( ،
فییرانکاان و فییوا ( ،)۱۱هاخییوانی دارد .ا یین ت اااییا

افکییار م اتاییهگییر و احسییاس مسییوونات افراطییی ،اع ی

میشود که فیرد افکیار ت ااایی را آییا زا تفسیار نکای
( .)۱۱ايیین رويکییرد ،ییرای ،ااییاری کییه دنییار ویییواس
شستوشو ایت ،کاک میکا تا وی متوجه کارماطای
،ود افکاری از قبا افکار ز ر ،شود« :اگر دیتم یره

ز،انییه را نا ی

کا ی  ،مییر

میشییوم ییا شییا ،ااییرم»؛

«،ییرای ا اکییه دیییتم واقعیاً تاایی ،شییود، ،ا ی نای ن ،ییار
،شییو م» .درمییانگر در درمییا شییااتتی و تییال ،ییه ،ااییار

کاک میکا تا ا ن نوع افکار کار ماطای را تغاایر دهی

و ادراک دریییتتییری از تی ی و تطییر ،ییه دیییت آورد
ماناییی « :دییییتزد ،یییه یییره ز،انیییه ،آییییابی ،یییه مییین

نشا دادن درما شیااتتی و تیال و مواجییهدرمیانی ،یر

نایریان » ا «،رای تاا،ی دیتها م ،ک ،یار شسیتن

شک ویوایی اثر،خش ایت .در توجایه میتیوا گفیت

جانشیییان افکیییار مافیییی و کارماطایییی کاییی  ،در واقییی

،یبییود انییواع ویییواس وارییییکییرد  ،شستشییو ،کای ی و
که ،ااارا ویوایی انتظار کارمعاول و ،اش از حی در

کییافی ایییت» .وقتییی ،ااییار توانسییت افکییار ماطاییی را
اضطرا،ش کاهش می ا،ی ( .)۱۱در توجایه تیأثار رو

مورد نتا ج مافی دارن (م الً در وییواس شستشیو فکیر

مواجیییهدرمییانی میتییوا گفییت کییه ا یین رو

و میمارن )، ،هعالوه ،پیآم های مافی اعایال مختایف

واجیهدرمانی ا ن ایت که ،ااار ،ا ترسهای تود مواجه

میکاا ،ر اثر دیتزد ،ه ره ز،انه میر

میشیون

،اعیی

،رانگاختن اضطراب مرتبر ،ا وییواس میشیود .هی ه

را ،یییاشانگیییاری میکااییی (مییی الً اگیییر موقییی راناییی گی

شیییود تیییا پایییی های اضیییطرا،ی کیییاهش ا،ییی  .ا ییین

،اا،را ن درما شیااتتی در واقی روی ا ین افکیار مافیی

از ا اکیه

دیتان ازی احساس کاا فکر میکاا ،ه کسی زدهان )؛

مواجهیازی که ،هصور

یاساه مراتبیی اجیرا میشیود،

میتوان در یطح تاال و واقعایت ،اشی  .پی

7

اضطراب ،ااار تویر مواجیٔه تجسیای و مواجییٔه زنی ه
،ییاا رفییت، ،ییرای تییودداریکییرد از هییر نییوع رفتییار

اضطراب میر

،یهصیور

میشییود اضییطراب مییر

اضطراب افراد ویوایی را  ،ارد.

تجسیای یا واقعیی ،اعی

در پا ییا از م ی ود تهای پییژوهش میتییوا ،ییه ع ی م

کییاهش افتییه و رفتارهییای

هاکاری کااااکهای ،اناای یطح شیر در امر تشخاص

اجباری ویواس کاهش می ا .)۲۸( ،فیوا و هاکیارا

۱

( ،)۱۱۳۸هج ه پژوهش کاترلش ه را ت اا کرده و ،ه
ا ن نتاجه دیت افتا که پ

مواجیییهای ماکیین ایییت نتوانی در هاییٔه اوقییا

از اجرای رو

مواجییه،

نشانههای ،اااری در  ۴۱درص ،ااارا ویواس از ،یان
رفته ا ،یبود قا ،مالحظهای افتهان (.)۲۱

نتیجهگیری

و پا اری درما اشاره کرد.

پیشنهادات

از آنجییا ی کییه درمییا شییااتتی میتوانی ،ییر روی درمییا
ویواس مؤثر ،اش  ،پاشایاد میشود که هایراه ،یا ییا ر

درما ها ،ر روی درما یا ر اتتالا
ت اااا

نتییا ج ت اایید نشییا داد کییه درمییا شییااتتی و تییال در

ماا سه ،ا درما مواجییهای در درمیا انیواع وییواسها

مؤثرتر ،وده ایت .در توجاه ا اکه درما شااتتی و تال
مؤثرتر از درما مواجیه ایت میتیوا گفیت کیه درمیا
شااتتی ،اشتر روی شیااتتوارههیای کارماطایی ،اایار
ویوایییی کییار میکای و میتوانی ا یین شییااتتوارههییای
کارماطای را کاهش ده

جایوی
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تشر فاتی ویواس ،تشیو د میشیود؛ ،ایا،را ن ،یاا،یرد

،اشتری در اتتاار ،ااار میگذارد؛ امیا در ماا،ی درمیا

اجیرا شی ه و در

آ ا ه ارائه شود.

تشکر و قدردانی

نو سا گا ،ر تود ازم میدانا که از تاامی مسوونان و

کارکاا دانش اه آزاد ایالمی واح یا ،کیه در اجیرای
ا ن ت ااد صاااانه هاکاری کردن  ،تشکر و ق ردانی
ناا ا .

ا از ،ان ،برد .در واقی کاتیرل
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