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 مقدمه  - 1- 1

دهند. بر اساس گزارش مرکز هاي اختالالت روانی را تشکیل میترین گروهاختالالت مرتبط با اضطراب یکی از شایع

هاي حداقل یک نوع اختالل اضطرابی است و میزان شیوع یک نفر واجد مالكمطالعه ملی اختالالت توام، از هر چهار نفر 

در طول عمر)  2/19در طول عمر) بیشتر از مردها (میزان شیوع  5/30ها (میزان شیوع درصد است. زن 7/17ماهه  12

  ).1392ممکن است مبتال به اختالل اضطرابی شوند (سادوك و سادوك، 

هاي شخصی، کارایی شغلی و روابط ختاللی اضطرابی است که خیلی سریع بر تواناییا ،1عملی -وسواس فکرياختالل 

. اضطراب، ناتوانی در کندنیز درگیر وسواس فرد مبتال میرا  فرد گذارد و عالوه بر آن خانوادهتاثیر میفرد مبتال بین فردي 

باعث شده  عملی - فکري مبتال به اختالل وسواس گیري، اشتغال ذهنی با مسائل مختلف، ترس از آینده و ... در افرادتصمیم

 .است انجام شده این اختاللزیادي در مورد هاي یک زندگی طبیعی محروم باشند، به این دلیل پژوهشداشتن که آنها از 

هاي موثر براي وسواس شده و گیري نظریات و درمانها در طول سالیان متمادي منجر به شکلها و پژوهشاین تحقیق

از یک بیماري مقاوم به درمان، به یک بیماري پاسخگو به درمان در زمان فعلی  عملی -وسواس فکرياختالل  ث شده کهباع

در متون  توصیف گردیده است، 1837در سال  ،2براي اولین بار توسط اسکیرولعملی  -فکري . اختالل وسواستبدیل بشود

مورد اشاره قرار گرفته  "بیماري وسواسی" و "4نوروز وسواسی" ،"3حالت وسواسی"مختلف روانشناسی با عناوینی مانند 

در چاپ سوم راهنماي تشخیصی و آماري انجمن روانپزشکی  1980رسما از سال  ،عملی -فکري واژه اختالل وسواس است.

کم  مداوم و راري،واژه وسواس در زبان فارسی و در میان عامه مردم براي اشاره به رفتارهاي تک ، به کار گرفته است.5آمریکا

با وسواس ها و اجبارهایی مشخص می  اختالل وسواس، ). به بیان دیگر،1368 (احمدي، رودو بیش مبالغه آمیز به کار می

هایی هستند ها یا تکانهتجسم افکار، ها،وسواس شود که ایجاد پریشانی کرده و اغلب در عملکرد روزانه تداخل ایجاد میکند.

ذهنی هستند که در  رفتارهاي تکراري عمدي و یا اعمال ی به نظر میرسند. اجبارها یا تشریفات،معنکه براي شخص بی

اي جهت سرکوبی و یا خنثی سازي تشویش و یا آنها به طور ویژه هاي فکري به وقوع می پیوندند.پاسخ به وسواس

تهاي تشریفاتی به طور مستقیم به اغلب فعالی هاي فکري،شبیه وسواس جلوگیري از حوادث ترسناك انجام میگیرند.

                                                
1  -  Obsessive-compulsive Disorder, OCD 
2  -  Esquirol 
3 -Obsessionality 
4 -obsessive neurosis 
5  - DSM-III 
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میگیرند و اجبارهاي تشویش وسواسی مربوط میشوند، از قبیل تشریفات شستشو که جهت از بین بردن آلودگی انجام 

 ). 2002،  1(راچمن و دسیلوا هاي مربوط به وقوع یک حادثه ترسناك را پایان می دهندوارسی که ترس

با حضور  عملی، -اختالل وسواس فکري ،DSM5( 2( اري اختالالت روانیطبق پنجمین ویراست کتابچه تشخیصی آم

یا تصاویري هستند که بطور  اصرارها افکار مکرر و مداوم، افکار وسواسی، افکار مداوم و/یا رفتارهاي اجباري مشخص میشود.

 مال ذهنی هستند که یک فرد،رفتارهاي تکراري یا اع در حالیکه رفتارهاي اجباري، ناخواسته و ناخوانده تجربه میشوند،

برخی دیگر از  احساس اجبار به انجام آن در پاسخ به یک فکر وسواسی یا طبق قوانینی که باید به شدت اعمال شود میکند.

ذهنی در پاسخ به  و اختالل هاي مرتبط نیز با مشغله ها و رفتارهاي تکراري یا اعمالعملی  -فکري اختالل هاي وسواس

با رفتارهاي تکراري  اساسا، هاي مرتبط،و اختاللعملی  -فکري هاي وسواسدیگر اختالل خص میشوند.مش دل مشغولیها،

 کردن رفتارها،دادن یا متوقفهاي تکرار شونده براي کاهشو تالش متمرکز بر بدن (به عنوان مثال:کندن مو یا پوست)

 ).2013انپزشکی آمریکا،انجمن رو (راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی، مشخص میشود

شود که نرخ داراي نرخ شیوع نسبتا یکنواخت و بدون تناقض است و تخمین زده میعملی،  -فکري اختالل وسواس

زنند که در بعضی محققان تخمین می درصد باشد. 3تا  2 شیوع تمام عمري در مردم عادي جامعه (جمعیت غیر بالینی)

 کنند و به طور سرپایی مورد درمان قرار میگیرند)،به مراکز خدمات روانی مراجعه می (در افرادي که جمعیت بالینی سرپایی

را به چهارمین اختالل روانی از لحاظ نرخ شیوع عملی  - فکري این ارقام اختالل وسواس درصد است. 10نرخ شیوع حدود 

شناختی در گیر مطالعات همه گی عمده).اختالالت مرتبط با مصرف مواد، و اختالل افسرد (بعد از فوبیاها، تبدیل میکنند

 ).1393، 4سادوك و3(کاپالن اندها و کشورها تایید کردها این نرخ شیوع را در سایر فرهنگآسیا، و آفریق اروپا،

براي بیش از سه  رفتاري و داروهاي ضد افسردگی، - مثل درمان شناختی ،OCDاگرچه درمانها با اثربخشی محرز براي

 ).7،2013و موریسی 6،بوسچن5(لیند یا درمان نشده اند بسیاري از بیماران به صورت ناقص درمان شده و دهه وجود دارند،

و این کمبود باعث   تنها تعداد کمی از مردم درمانهاي روانشناختی مبتنی بر شواهد را دریافت میکنند ).7،2013موریسی

در انجام بررسی حوزه  شده است. ورانه،در راههاي جدید و نوآ) CBT( رفتاري-تمرکز روز افزون بر ارائه درمان شناختی

سواالت مطرح  مبتنی بودند.  OCDتلفیق فنآوري بهداشت در درمان مداخالت بر CBTبراي  انتشارات مبتنی بر شواهد،

آیا نتایج براي  - 2از نظر بالینی موثر هستند؟ آیا درمان هاي مبتنی بر تکنولوژي، -1شده در انجام بررسی از این قرارند:

                                                
1 - Rachman & Desilva 
5  - diagnostic and statistical manual of mental disorders Fifth edition revised(DSM5) 
3 - kaplan 
4 - sadock 
5 - Lind 
6 - Boschen 
7- Morrissey 
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آیا خدمات نوآورانه بیشتري به طور قابل قبول توسط افرادي که درگیر در درمانها میشوند در نظر  - 3بادوام است؟ ،بیمار

 .)2،2011و بی 1(الول گرفته میشود؟

اي در کاهش و مواجهه ايرایانههاي برنامه و اثر بخشی مقایسهپژوهش،  با توجه به موارد مذکور هدف اصلی در این

 عملی است. -کريعالئم وسواس ف

 

  بیان مسئله: -2- 1

پس از  گیرشناسی،هاي همهاي است که بر اساس دادهکنندهاختالل اضطرابی فلج عملی، -فکري اختالل وسواس

شود و میزان شیوع آن با میزان شیوع آسم و ترین اختالل روانی محسوب میشایع 5و افسردگی 4، سوء مصرف مواد3فوبی

 1970ي و اوایل دهه 1960ي تا اواخر دهه .)2000،  6، سارتوریس، اوکاشا و زوهرابر است (مجدیابت در جمعیت کلی بر

هاي رفتاري هاي اخیر با استفاده از روشهاي صورت گرفته در دههشد، اما کوششاین اختالل مقاوم به درمان قلمداد می

اي در شناخت فرآیندهاي دخیل در این مالحظههاي قابل ي آزمایشگاهی به موفقیتمبتنی بر اصول علمی و پشتوانه

که در   (ERP)7بردهاي بسیار موثر مواجهه و جلوگیري از پاسخهبیماري و تغییر در رفتارهاي وسواسی انجامیده است. را

) باعث کاهش قابل 1994،  8، کوزاك، هیسروند (فوآي درمانی این اختالل به کار میعنوان اولین گزینهحال حاضر به

 نخواهد اتفاق عمالً انگیز، اضطراب ترسناك و حادثه بفهمد که دهد می اجازه بیمار به ERP  .اندجه عالیم این اختالل شدهتو

مه "توسط  پاسخ، از جلوگیري و سازي مواجهه ).1991 ،9، هدبرگ، المنت و رایت (والکر ندارد اجتناب ضرورتی و افتاد

پور، فرنام ، علیلو، بخشی(ایمانی نوان درمان موفقیت آمیز وسواس گزارش شدبراي اولین بار به ع 1966 در سال ،10"یر

  ).1388، زادهقلی

، هجده پژوهش کنترل شده را تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافتند که پس از اجراي  11بیاستکتی و میلفوا و 

اند (فوا وهمکاران، اي یافتهبهبود قابل مالحظه درصد بیماران وسواس از بین رفته یا 51هاي بیماري در روش مواجهه، نشانه

). 2001سلر، اند (فوستر اياي یافتهمالحظهدرصد بیماران از بین رفته و یا بهبود قابل 51هاي مرضی در ). نشانه1980

                                                
1 - Lovell 
2 - Bee 
3  - phobia 
4 - substance Abuse 
5 - depression 
6 -Maj, Sartorius, Okasha, and Zohar 
7  -  Exposure  and Response Prevention (ERP) 
8- Foa, Kozak, Hiss 
9 -Walker , Hedberg , Element , and Wright 
10 - Meyer 
11  - Foa, Steketee & Milby 
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ان پاسخ درصد از بیماران این روش موثر واقع نشده است. میز 10درصد موارد مشاهده شده و فقط در  31بهبود نسبی در 

دلیل اینکه تنوع و به ).1993درصد برآورد شده است (ریگز و فوا،  90) تا 1995درصد (استنلی و ترنر،  63از  ERPبه 

ي طیف مشکالت و عالیم وسواسی جبري چه از لحاظ شدت و چه از نظر کیفیت و همراه بودن این اختالل با طیف گستره

اختالالت خلقی و سایر اختالالت اضطرابی که به بینش و آگاهی ضعیف نسبت به ویژه  وسیعی از سایر اختالالت روانی به

زا بودن آن انجامد به همراه ترس از ورود به درمان به دلیل اضطراببیماري و انتظار پایین موفقیت درمان در بیمار می

ها عمال با لینی با هریک از این روشطوریکه درمانگر را در کار بادارد به) کاهش اثرات درمانی را در پی1391مکملی، (

هاي درمانی و ها در جریان درمان و نیز کاهش اثرات روشمشکل احتمال امتناع بیماران براي ورود به درمان و مقاومت آن

بیماران پاسخ بهینه به درمان شناختی  %50سازد. بر اساس آمارهاي موجود تقریبا نزدیک به کندي جریان درمان روبرو می

در  %25کنند و بیماران درمان را ترك می %20شود، که این روش با دارو درمانی همراه میدهند حتی زمانیتاري نمیرف

). اضطراب و مقاومت بیماران براي ورود به 2005، 1لینشوند (ویتال، سورداسون و مکدچار عود عالیم میمرحله پیگیري 

هاي شناختی نیز در مهمی در این اختالل گردیده و بر این اساس روش این نوع درمان منجر به شناسایی اجزاي شناختی

  اند. درمان اختالل وسواس اجبار مورد توجه قرار گرفته

درصد موفقیت  85هاي کنترل شده دقیق در مورد رفتاردرمانی شناختی در بزرگساالن و کودکان حدودا آزمایش

سال ،  7). رافر و همکارن، در یک تحقیق طولی به مدت 2004،  2ارچ فارل و م -هلی ،اند (بارتدرمانی را گزارش کرده

که رفتاردرمانی شناختی را دریافت کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند. نتایج  عملی -فکري افراد مبتال به اختالل وسواس

درصد  45سال بعد) به  7گیري (درصد از بیماران بهبودي نشان دادند که این میزان از بهبودي در مطالعه پی 41نشان داد 

اغلب بعنوان درمان انتخابی  مواجهه و جلوگیري از پاسخ،با وجود اینکه با این حال، ). 2006پینارد، به نقل از رسید (می

-چالش) با 0200، 3، آبرامویتز، کوزاك، لویست و فوا(فرانکلین مورد توجه قرار گرفته است عملی - فکري اختالل وسواس

شامل مشکالت پیروي از تکالیف، عود مکرر، مشکالت در تظاهر طبیعت که برخورد میشود  OCDمان هایی در در

ممکن است  ،عالوه بر این چالشها .)2013بوسچن و موریسی، د (لیند،و جلسات درمان نادر میباش خودانگیخته افکار مزاحم،

این اشتباهات شامل تشویق نکردن بیماران در دهد. را تحت تاثیر قرار  ERPاشتباهاتی از درمانگر سر بزند که اثربخشی 

نزدیک شدن به شرایط بسیار اضطراب آور، انجام دادن مواجهه تخیلی زمانیکه در شرایط زنده تماس برقرار میشود (و 

اثر بالعکس)، تشویق حواس پرتی در طول مواجهه، ارائه اطمینان مجدد، شکست در رسیدگی به ترس اصلی، مدیریت بی

                                                
1 - Whital, Thordarson., Mclean 
2 - Barret, Healy-Farrell, March 
3  -  Franklin, Abramowits., Kozak., Levitt, and Foa 
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کوان، یادین و ، ویلیامز، مالرهاي روانی، و مشکل در کار کردن با بستگان نزدیک در زندگی بیمار می باشد (گیلیهاناجبا

  ).2012،  1فوا

عملی، بسیاري از بیماران یا -در دسترس بودن درمانهاي دارویی و روانی براي اختالل وسواس فکري بنابراین با وجود

درمانی موثر، احتماال شمار بیماران - مان میشوند. در دسترس ساختن راهنماي خوددرمان نمیشوند یا بصورت ناقص در

میتواند بسیاري از بیمارانی که در غیر اینصورت به طور  OCDدرمانگري موثر براي  - خود. کمک شده را افزایش میدهد

به میزان قابل توجهی از نیز  و )0062، 2کولز و مارکس-ماتیاکس(را بهبود بخشد اند اند و یا درمان نشدهص درمان شدهناق

و همکاران،  3(لیند اثربخش خواهد بود زمان مداخالت روان درمانی بدون خدشه در پیشرفت و نتیجه درمانی نظر هزینه/

این درمان به اندازه داروهاي ضد افسردگی یا بنزودیازپین هاي با قدرت باال در زمان کوتاه موثر است و نگهداري  .)2013

، ). به عالوه، این درمان خطر عود را کاهش میدهد (اسکات2000،  4، پالك، مکیدر طول زمان نشان داده است (اتوخوبی 

نسبت به  آگاهی و درك بیشتر داشتند،  6، پول، بویز، ردگیت و مارچدونواناي که هدر مطالع .)2003، 5کلپالمر، پاي

تعداد بیشتري  و )=4.51, p<.001-t( ،cCBTمعایب کمتر درك شده از  با ، )cCBT( 7شناختی رفتاري ايرایانههاي برنامه

-نظر میبه .)2015و همکاران،  دونوان(مرتبط بود  )t=2.30,p=.021، سودمند تلقی شد (cCBTاز شرایطی که تحت آن 

-33ح است، تنها ارج cCBTچهره نسبت به درمان بهروان بر این باورند که درمان چهرهرسد که اکثریت کارکنان سالمت

، تولید کند (پرل ،تواند نتایج برابر با روش استانداردمی cCBTاند که از متخصصان بهداشت روان گزارش کرده 17%

، لجوتسون، گوستافسون، هاگرت، تالین، اندرسون، ؛ ویگرلند2013،  8النگسما، رندل، الچمن، لوین ادلند، مارکر

اي بوسیله اکثریت کارکنان ). عالوه بر این، درمان رایانه2010 ،10ن، ولمنریچاردسو ، استاالرد،2014، 9سرالچیوس

روان، براي اهداف پیشگیري و براي مشکالت خفیف تا متوسط مناسب دانسته شده و براي مشکالت شدید و بهداشت

؛ استاالرد و 2014ویگرلند و همکاران،  ؛2013 11، هولووي، گوفري، اورت،پیچیده کمتر مناسب دانسته شده است (سینکلر

عنوان مکمل دارند اي بههاي رایانه). همچنین، کارکنان بهداشت روان به احتمال زیاد نظر به استفاده برنامه2010همکاران، 

این  )1976(طبق نتایج وایزنبام . )2013پرل و همکاران؛ ؛2013عنوان جایگزین براي درمان (سینکلر و همکاران، و نه به

  انشین عملکردهاي انسانی که نیاز به احترام متقابل، درك و صمیمیت دارند شود، غیراخالقی خواهد بود. امر که رایانه ج

                                                
1 -Gillihan,  Williams, Malcoun, Yadin, Foa 
2  - Mataix-Cols   & Marks 
3 - Lind 
4 - Otto, Pollack ,Maki 
5 - Scott., Palmer, Paykel, et al 
6  - Donovan , Poole, Boyes, Redgate, March 
7  - Computerized cognitive behavior therapy (cCBT) 
8 -Perle, Langsma, Randel, Lutchman, Levine, Odland, Marker 
9 -Vigerland, Ljotsson,Gustafsson, Hagert, Thulin, Anderson, Serlachius 
10 -Stallard, Richardson, Velleman 
11 - Sinclair, Holloway, Geoffrey, Auret 
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لذا با توجه به مباحث فوق مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا اثر بخشی مواجهه درمانی در مقایسه با 

  و روش وجود دارد؟برنامه هاي رایانه اي متفاوت است؟یا چه تفاوتی در اثربخشی این د

 

  : ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

 مبتال مردم را صد در 5 حدود فقط و است نادر اختاللی عملی -فکري وسواس که بود آن بر عقیده اواخر همین تا

 شایعترین از یکی بیماري این که میدهد نشان گرفته انجام گذشته سال 15-10 طی که زیادي پژوهشهاي ولی میسازد،

با توجه به  .)1382 زوهر، و مونتگمري( مبتال هستند آن به دنیا سراسر در نفر میلیون 50 از بیش و است روانپزشکی اختالالت

هاي شخصی، کارایی شغلی، سازگاري اجتماعی و روابط اي که این اختالل دارد خیلی سریع بر تواناییکنندهماهیت ناتوان

گیري، اشتغال ذهنی ین اختالل مانند اضطراب و تشویش، ناتوانی در تصمیمهاي ویژه امشخصه گذارد.فردي تاثیر میبین

 سازداي است که فرد را از داشتن یک زندگی طبیعی محروم میمداوم با مسائل مختلف و ترس از آینده همه به گونه

اي را قابل مالحظه، استرس عملی - فکري اعضاي خانواده فرد مبتال به اختالل وسواس از طرف دیگر .)1393(زمانی ، 

طور مستقیم درگیر مند بیمار، بهها، با همکاري با رفتار آیینبا تالش براي توقف نشانهکنند. اعضاي خانواده تحمل می

یابند که این انطباق به نوبه خود استرس هاي بیمار انطباق میشوند. اعضاي خانواده و خویشاوندان اغلب با آیینبیماري می

هاي مربوط به مداخالت به همین دلیل انجام پژوهش .)2010دهد (سوکمن و استکتی، انواده را افزایش میو بدکارکردي خ

   .درمانی این اختالل همواره مورد توجه و اهمیت بوده است

ها ممکن است در طی زمان تغییر کنند یا شدید و خفیف شوند، اما بهبود خود به خود این اختالل گزارش وسواس

)، یک متغیر تفاوت هاي فردي منعکس کننده توانایی DI(2عدم تحمل پریشانی). 2004، 1، آردما و پلیسیر(اکانرنشده است 

عنوان یک عامل آسیب پذیري عاطفی بین تشخیصی، نظریه هب است که براي تجربه و تحمل حاالت عاطفی نامطلوب

باال به نظر میرسد   DI در سطح عالئم، ط است.به اختالالت در سراسر طیف درونی وبیرونی مرتب وپردازي شده است 

اي که از بیماریهاي روانی به جامعه وارد هزینهاز طرف دیگر  ).2015 (مکاتی و کوگل، منحصرا با وسواس همراه باشد

بیماریهاي روانی را بعنوان دومین علت عمده ناتوانی  یک مطالعه بین المللی در مقیاس وسیع میشود قابل توجه است.

تحقیقات همچنین اظهار میکنند که اکثریت  رگ و میر زود رس در جهان پیشرفته شناسایی کرده است. متاسفانه،وم

حتی زمانیکه  عالوه بر این، افرادي که از اختالالت قابل درمان سالمت روان رنج میبرند دسترسی به درمان مورد نیاز ندارند.

 نکه به طور موفقیت آمیزي درگیر با خدمات حرفه اي شوند ناتوانند.درمان در دسترس است بسیاري از مبتالیان از ای

دیگر مشکل روانی سختی رنج میبرند، مطالعات نشان میدهد که هنگامی مردم درمان مورد نیاز را دریافت میکنند که از 

ردگی و اضطراب درمان مورد اختالالتی مثل افسافراد با  تر رنج میبرند با این وجود غیر فعالند،مردمی که از مشکالت رایج

                                                
1 - Ocanor, Aardema, & Pelissier 
2  - Distress intolerance 
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- به دیده آموزش ايدرمانگران حرفهروان بنابراین، عرضه. )1،2007، دوهرتی، متیوس، شري(کویل نیاز را دریافت نمیکنند

افرادي که از افسردگی و  %20اگر تنها حدود نیمی از و همکارانش،  2بنا به گفته شاپیرویابد. خاطر کمی تقاضا کاهش می

درمانی دریافت کنند، در اینصورت نیاز براي افزایش صدبرابري درمانگران سراسر جلسه روان 10برند یاضطراب رنج م

بریتانیا خواهد بود. حتی اگر شمار درمانگران کلینیکی و پرستار درمانگران آموزش دیده افزایش پیدا کند، سالهاي زیادي 

اند. درمانگران به طور نابرابري در سرار انگلستان توزیع شدهروان براي رسیدگی به این نیاز زمان خواهد برد. عالوه بر آن،

(شاپیرو،  از رایانه در مراقبت از سالمت روان، داشته باشندندگان تمایل به استفاده کناین مسایل باعث شده که مصرف

  .)2003، 3کاواناق، لوماس

هاي قابل توجهی در مورد ننگ مارانی که نگرانییار نیز براي آن دسته از بی - مداخالت خوددهد، تحقیقات نشان می

رقم کم ولی در  به عالوه، .)1201، 4، تیتو، دییر، اسپنس، کمپ(ووتون تر باشدگفتن مشکلشان دارند، ممکن است جذاب

ران دیگ ضمیمه درمانشان استفاده میکنند.به عنوان  ايرایانههاي درمان ازبرنامه اي از متخصصان سالمت،حال افزاینده

دلیل اینکه در نتیجه به .)2002، 5بیك(کایر براي بیمارانشان در لیست انتظار ارائه میکنند رایانهآموزش روانی مبتنی بر 

دسترسی به خدمات روانی ندارند و یا اینکه مدت زیادي باید در انتظار باشند تا نوبتشان برسد،  نیازمند،خیلی از مردم 

  ).2004(پرادفوت،  خدمات سالمت روان شده است منجر به استفاده از رایانه در
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1  -  Coyle.,Doherty, Matthews ,Sharry 
2  -  Shapiro 
3 - Shapiro, Cavanagh., Lomas 
4  -  Wootton, Titov, Dear, Spence, Kemp  
5  -  Kirkby 
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  :هاي پژوهشفرضیه -5- 1

 قرار گرفته در کاهش عالئم اي قرار گرفته با گروهی که تحت درمان مواجهه ايبین گروهی که تحت درمان رایانه -1

 عملی (مقیاس ییل براون) تفاوت وجود دارد.   - وسواس فکري

 موثر است. )مقیاس ییل براون( عملی - اي در کاهش عالئم وسواس فکريدرمان رایانه - 1-1

  موثر است. (مقیاس ییل براون) عملی - اي در کاهش عالئم وسواس فکريدرمان مواجهه - 2-1

اي قرار گرفته در کاهش عالئم  اي قرار گرفته با گروهی که تحت درمان مواجههبین گروهی که تحت درمان رایانه -2

  ) تفاوت وجود دارد.  مادزلیعملی (مقیاس  - وسواس فکري

  .) موثر استمادزلیعملی (مقیاس  -اي در کاهش عالئم  وسواس فکريدرمان رایانه- 1-2

  ) موثر است.مادزلیعملی (مقیاس  - اي در کاهش عالئم  وسواس فکريدرمان مواجهه- 2-2

اي قرار گرفته در کاهش عالئم  اي قرار گرفته با گروهی که تحت درمان مواجههبین گروهی که تحت درمان رایانه -3

 ) تفاوت وجود دارد.  ییل براونعملی (مقیاس  - وسواس فکريهاي مولفه

 موثر است. )ییل براون(مقیاس  عملی - وسواس فکري هايمولفهاي در کاهش عالئم رایانهدرمان  - 1-3

 موثر است. )ییل براون(مقیاس  عملی -وسواس فکريهاي مولفهاي در کاهش عالئم درمان مواجهه- 2-3

ر کاهش عالئم اي قرار گرفته داي قرار گرفته با گروهی که تحت درمان مواجههبین گروهی که تحت درمان رایانه -4

 عملی (مقیاس مادزلی) تفاوت وجود دارد.  - هاي وسواس فکريمولفه

  عملی (مقیاس مادزلی) موثر است. -هاي وسواس فکرياي در کاهش عالئم  مولفهدرمان رایانه - 1-4

  عملی (مقیاس مادزلی) موثر است. - هاي وسواس فکرياي در کاهش عالئم مولفهدرمان مواجهه - 2-4

 ریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهشاتع - 6- 1

بر MHC(1(اي از ادبیات در استفاده از تکنولوژي در مراقبت بهداشت روانیبخش عمده اي:برنامه درمان رایانه

 تمرکز دارد که یک گسترش طبیعی از درمان سنتی چهره به چهره را پیشنهاد میکند اشکال گوناگون تماس الکترونیکی،

                                                
1 -mental health care (MHC) 
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درمان مشکالت سالمت روان  -اي در کمک به ارزیابی و خوداي به طور فزایندهسیستمهاي رایانه ).2006(کویل و همکاران،

ر اینصورت درمان نشده باقی به طور موثري به برخی از افراد مبتال که در غی ها احتماالرایانه مورد استفاده قرار میگیرند.

 کمک به بیماران بیشتر که بدون کمک رایانه امکان پذیر نیست.مانند کمک میکند و متخصصان بالینی رایگان براي می

یاریگر بعنوان اولین قدم در مراقبت میتواند زمان زیادي از کارکنان مراقبت سالمت را  - استفاده بیشتر از چنین برنامه خود

کولز و - العمل ماتریاکس اي و دستوربرنامه بر پایه نرم افزار رایانهاین  ).2006کولز و مارکس،-(ماتریاکس نجات دهد

 جلسه مطالعه کرد. چندشد و در اختیار هر بیمار قرار گرفت و به تعداد تهیه و در قالب برنامه پاورپوینت  )2006( مارکس،

  متغیر مستقل است. اي، یکدرمان رایانه

اجهه واقعی با رض تجسم سازي یا موروان درمانی است که شامل قرار گرفتن واقعی مکرر در مع مواجهه درمانی:

در این  ).2007(کالرك، میشودمنظور دستیابی به خوگیري استفاده حادثه ناگوار یا خاطره به  موقعیت ترسناك، شی،

 درمانی، یک متغیر مستقل است.مواجهه استفاده شده است. )2000( پژوهش از بسته مواجهه درمانی لیهی و هالند

متنوع، مثل افکار  عالئمشامل یک گروه  )OCD( عملی - ريفک اختالل وسواس عملی:-اختالل وسواس فکري

باعث رنج و  2اجبارها و 1هاو اجبارها است.این وسواس اي فکري،همشغله (رفتارهاي مراسمی،مناسکی)، هامزاحم، ریچوال

عملکرد  وسواس ها و اجبارها وقت گیر هستند و توانایی فرد براي داشتن یک زندگی روتین، عذاب شدید فرد میشوند.

بیماران  یا روابط میان فردي سالم را به طرز قابل مالحظه اي مختل میکنند. فعالیت هاي اجتماعی معمولی، شغلی صحیح،

 افکار وسواسی همان عقاید، ).1393، 4سادوك و3(کاپالن یا هر دو را داشته باشند فقط اجبار، فقط وسواس، OCDمبتال به 

(کاپالن و سادوك،  طور مکرر و به شکل کلیشه اي به ذهن بیمار خطور میکنند تصورات یا تکانه هایی هستند که به

و 5(ریگز  اعمال یا تشریفات وسواسی به صورت رفتارهاي کلیشه اي در میآیند که بیمار مدام آنها را تکرار میکند ).1995

  ). 1999 ،6فوآ

  شد. و مشخص ل براون اندازه گیريعملی در این پژوهش به وسیله مقیاس مادزلی و یی -انواع وسواس فکري

 

 

 

 

 

 

                                                
1 - obsession 
2  - compulsions 
3 -kaplan 
4 -sadock 
5 -Rigs 
6 -Foa 
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را  هاي عملی اضطرابشود، وسواسبوسیله افکار سرزده و پیوسته، تعریف می )OCD(عملی  - اختالل وسواس فکري

ها، نوشته در خوبی به دارد و ودوج OCD رفتاري تاثیرگذاري براي- شناختی هايدرمان ).1APA، 2013(دهد کاهش می

وسواس این فصل تاریخچه  قسمت اولدر ).2014و همکاران،  3مکا -سانچز ؛2013 همکاران، و 2االتونجی(اند ثبت شده

 . در قسمت دوم، اختالالت اضطرابیشودتوضیح داده میاي اي و رایانهمواجهه يهاچگونگی ظهور درمانو  فکري و عملی

-اختالل وسواس فکري و عملی معرفی شده و درباره عالئم اختالل، تشخیص و تظاهرات سببو  وندشتوضیح داده می

شناختی هاي رواندر قسمت سوم این فصل، درمانگردد. یحاتی ارائه میضتو سایر موارد مربوط به وسواس،شناختی آن و 

در قسمت چهارم نیز پیشینه  گردند.رفی میاي معمواجهه و جلوگیري از پاسخ و درمان رایانه ، درماندر مورد وسواس

 شود.بندي از مطالب فصل ارائه میگردد و در نهایت جمعتحقیقاتی در خارج و داخل کشور به ترتیب بیان می

  

  عملی - اختالل وسواس فکري تاریخچه -2-1

ر، گزارش کرد. هاي افراد وسواسی را از طریق توصیف حاالت یک بیمانخستین فردي بود که ویژگی 4اسکیرول

توان گفت ظهور نوروز وسواس از آن زمان آغاز شد. در اواخر قرن نوزدهم بیماران او از درجاتی از بینش برخوردار بودند، می

پریشی همراه با این اختالل با بینش یاد کرد و احتمال وجود عالیم روان 6عنوان یک جنوناز وسواس به 5لگران دوساله

زدگی و سایر عالیم بدنی درست تعریف نشده بود، ها، وحشتیی که در این زمان عالیم هراسمطرح شد؛ اما از آنجا

هاي متفاوتی از در آن زمان در اروپا جنبه  .)1391مکملی،آشفتگی در تعریف و توصیف وسواس اجبار افزایش یافت (

عنوان نوعی مالیخولیا در نظر گرفته اختالل بههاي مذهبی اختالل بود و اختالل مورد توجه بود. در انگلستان، توجه به جنبه

در آلمان توجه بر  بود و اضطراب در مرکز اختالل قرار داشت. شد. در فرانسه، تاکید بر اهمیت شک و از دست دادن اردهمی

-عصبي عنوان یک پدیده). در آن زمان به وسواس به2000ماهیت غیرمنطقی افکار در این اختالل بود (مج و همکاران، 

ها ها و آلمانیویژه دیدگاه فرانسويبه OCDها از نگریستند. به این ترتیب توصیف اروپاییشناختی با تظاهرات شناختی می

در این زمان ژانه نخستین طبی در آغاز قرن بیستم هموار کرد. هاي جاي توصیفشناختی بههاي روانراه را براي توصیف

                                                
1 - American Psychiatric Association (APA) 
2  - Olatunji 
3 - Sánchez-Meca 
4  - Esquirol 
5  - Legrand du saulle 
6 - insanity 
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او معتقد بود که بیماران وسواسی تحت نفوذ شخصیت  برداشت. عملی -فکرينژندي وسواس گام را به سوي روان

ژانه درمانی را  نابهنجاري هستند که با عالیمی نظیر اضطراب، نگرانی افراطی، فقدان انرژي و شک و تردید همراه است.

  ).1391مکملی، ی داشت (نام رفتاردرمانی شکل گرفت، هماهنگهاي وسواسی توصیف کرد که با آنچه بعدها بهبراي آیین

هاي وسواسی را نهنشا 1917فروید در. عملی را مورد پژوهش قرار داد -اختالل وسواس فکري 7در اوایل قرن بیستم کراپلین

تعارض بین پرخاشگري و سلطه  مشخصه آن، رشد معرفی کرد.8آزارگرانه پیش تناسلی -نشانگر بازگشت به مرحله مقعدي

فروید معتقد بود که فرد مبتال به وسیله  .)1389 و همکاران، 9نظم و بی نظمی است (هاوتونپذیري، کثیفی و تمیزي، 

 ،10کند (پاول و لیندزيخطر بیان میکوب شده خود را به شیوه نسبتا بیافکار یا احساسات سر وسواسهاي فکري و عملی،

1379 .(  

 بطور نظریه این است.  روانکاوي نظریه زمینه ینا در نظریه و مشهورترین ترین قدیمی تاریخی نظریه از بنابراین،

 نهادن سرپوش براي هستند تالشهایی رنجورها، روان انواع يهمه مانند وسواس هايکه نشانه است آن يکننده بیان اصولی

 از ،مبتال دهشیاري فر دید از نظر مورد تعارضهاي نمودن دور و فرد آگاهناخود ضمیر  از آمده بوجود ضهايوتعار تکانه ها بر

 سپس .دهدمی نشان خطربی اي نسبتاًشیوه به را سرکوب شده احساسهاي و افکار خود، وسواسهاي يوسیله به فرد نظر، این

 عدم از ناشی که است شناختی زیست اختالل از وسواس ناشی اختالل که کردند عنوان را نظریه این پژوهشگران از بعضی

ل انتقا( پیک نوعی سروتونین و می داند مغز در سروتونین بودن را ناکافی اصلی عامل و است مغز شمیایی -زیست تعادل

 بین پیام کردن بدل و رد واسط  »نورون« عملکرد در اهمیتی پر نقش که است مغز شیمیایی در ماده یعنی عصبی، دهنده)

 کلومی پرامین که نام به ضدافسردگی ارويد یک که خیزدمی بر واقعیت این از نظریه این میکند. ایفا عصبی مغز هايیاخته

 ).1391مکملی، (باشد  داشته شفابخش اثرات بیماران نوع این در تواندمی کند،می جلوگیري سروتونین طبیعی کمبود از

هاي شصت و هفتاد قرن بیستم میالدي، دوران بالندگی رویکردهاي رفتاري در زمینه پژوهش و درمان بود دهه

ي هاي پایانی دههدر سال بود. 11هاي دو عاملی ماوررهاي رفتاري وسواس، نظریهاولین نظریه ).3851(شمس و صادقی، 

براي وسواس  )ERP(عنوان روش مواجهه و جلوگیري از پاسخ  هم توضیحی معتبر و هم درمانی بسیار موثر تحت 1970

ي پر افتخار، با انتشار ). این دوره1385زاده، قاسمي مدل یادگیري استوار بودند (توکلی و وجود داشت؛ که هر دو بر پایه

هایی در توضیح با انتشار این کتاب ناهماهنگی به پایان رسید. 13و راچمن 12توسط هاجسون» ها و اجبارهاوسواس«کتاب 

طور توان بههاي وسواسی را میبه این نتیجه انجامید که پدیده  هاها و پژوهشتدریج بررسیرفتاري وسواس ایجاد شد و به

                                                
7- Kreaplin 
8 -Pregential anal-sadistic stage 
9 -Houghton 
10 -Powel & Lindsay 
11  - Mowrer 
12  - Hodgson 
13 -Rachman 
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هاي مربوط به وسواس بیشتر مورد هاي شناختی در نظریات و پژوهشي رفتاري توضیح داد؛ در نتیجه جنبهکامل با نظریه

  ).1391؛ مکملی، 1385زاده، توجه قرار گرفت (توکلی و قاسم

وسواس استفاده و همکارانش اولین گروهی بودند که براي نخستین بار از اصول شناختی در درمان  14کمپامل

، براي تغییر باورهاي غیرمنطقی در این اختالل سود جستند. بعد از 1982، 15عاطفی الیس - ها از درمان منطقیکردند. آن

، )1976( 16آن توجه از باورهاي غیرمنطقی کلی به سوي باورهاي ناکارآمد خاص تغییر جهت داد. بر اساس نظر بک

اي با عنوان ، سالکووسکیس در مقاله1985در سال  شود.ورهاي ناکارآمد ناشی میهاي مختلف از انواع متفاوت بااختالل

ي علمی عرضه کرد. این کتاب وسواس را با رویکرد بک به جامعه »نظریه و درمان شناختی رفتاري بیماري وسواس«

گیري وسواس اجبار سوق داد ي نقش و مکانیسم شناخت در فرایند شکلمحققان و درمانگران رفتارگرا را به تعمق در زمینه

(به نقل از شمس و صادقی). به دنبال نظریات سالکووسکیس و تاکید او بر نقش احساس مسئولیت افراطی، باورهاي دیگري 

هاي شناختی در اختالل ي دریافتها گروه کاري در زمینهي این فعالیتدر ادامه نیز در این رابطه مورد توجه قرار گرفتند.

و سپس  OBQ-87 17ي باورهاي وسواسیدر دانمارك شکل گرفت و به تدوین پرسشنامه 1995ر در سال وسواس اجبا

44-OBQ  ،هاي شناختی با روشاگر ) 2007و همکاران ( 18استورچبه گزارش ). 1385همت گماشت (شمس و صادقی

ها امروزه ي این پیشرفتنتیجهدر حال حاضر در هاي رفتاري ترکیب شوند، تاثیر بهتري روي درمان وسواس دارند. روش

رفتاري وسواس  -همچنان عنصر اصلی درمان شناختی ERP شود ووسواس یک اختالل پاسخگو به درمان محسوب می

آن را به یک مالك ومعیار براي  ERPهاي درمانی حاصل از روش ها، موفقیترغم همه مشکالت و محدودیتو علی  است

  .)2008و همکاران،  19آلکازار- (رزا انی تبدیل کرده استهاي درمسنجش کارآمدي سایر روش

حال و مصاحبه رسد، گزارش استفاده از رایانه در گرفتن شرحنظر میبهاي، در زمینه تاریخچه درمانهاي رایانه

االن  بینی شده بود،اي کمتر از حد پیشکه پذیرش بالینی از مصاحبه رایانهو در حالیاست بوده 1960تشخیصی از اواخر 

ها بسیار طوالنی هستند)، اي (حتی اگر آندر حال رشد است، در حد وسیعی طبق شواهد انباشته شده، چنین مصاحبه

هاي مهم زندگی بیمار که در مصاحبه سطح بسیار باالیی از پذیرش و اعتبار از سوي بیمار را داشته است و اغلب جنبه

،  وایزنبام و کالبی، وات، و گیلبرت، جهان درمانی 1966در سال  ).1992، کند (بلومبالینی از دست رفته است را کشف می

شان بوسیله رایانه قادر ساخت، افزاري که مردم را به بحث در مورد مشکالت شخصیهاي نرمرا با توصیفشان از برنامه

ط برقرار کردن به قصد کمک، همانگونه اي، براي ارتباهاي رایانهبنا به گفته کالبی و همکاران، این برنامه. زده کردندشگفت

دهد، و براي پاسخ دادن همانطور که او با پرسیدن، روشن بودن، تمرکز کردن، تکرار گفتار و درمانگر انجام میکه یک روان

                                                
14 -Emmelkamp 
15 -Ellis 
16  - Beck 
17 -Obsessive Beliefes Questionnaire 
18 - Storch 
19 - Rosa – Alcazar 
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اولین گزارش منتشر شده در استفاده از رایانه براي ارزیابی  ).1966اند (دهد، طراحی شدهگاهی تفسیر کردن، انجام می

سوال زبان  50شد، مجموع نامیده می» کراپلین«رسد نظر میبود. اولین مورد که به 1990، در اوایل سال OCDعالئم 

یا پیشنهاد یکی از چندین تشخیص مختلف را به کار برد  OCD قاعده استدالل براي رسیدن به تشخیص  115طبیعی و 

؛ مقیاس OCDاي از معیار عالئم طور گستردهاي بهک نسخه رایانهسال بعد، یتنها یک ).1991و همکاران،  20بناسار-روکا(

) استفاده کرد، که در یک مقاله کوتاه بوسیله روزنفلد، دار، اندرسون، کوباك، و 21BOCS-Y(براون وسواس اجبار ییل

 OCDعالئم گیري ، براي اندازهBOCS-Yنتایج نشان  داد که نسخه کامپیوتري  ).1992(به تفصیل گفته شد  22گریست

  تحت نظارت پزشک، در کلینیک بود. Y-BOCSبراي بیماران، به خوبی 

از طرف بائر و گریست (کسیکه به توسعه  ،OCDهاي بزرگ بعدي در ارزیابی مبتنی بر کامپیوتر براي یکی از پیشرفت

یک  BT STEPS  نامیده میشد بود. BT STEPSکمک کرد) با برنامه اي که  Y-BOCS  رهبري شده-و آزمون رایانه

 OCDسیستم تلفن گویاست که به کاربران اجازه میدهد از طریق تلفن، به کامپیوتر که در هدایت درمان رفتاري براي 

؛ 1997 و گریست، بائر(کمک میکند، دسترسی یابند، به این ترتیب ارزیابی و درمان به یک پکیج جامع و کامل ترکیب شد 

  ).2008 لک و استورچ،

BT-Steps1- 4هاي کند. گامدهد، هدایت میگام، همانطور که درمانگر انجام می 9 کنندگان را در طیستفاده، ا 

کولز -موثري داشته باشد (ماتیاکس ERPکند که چگونه بیمار را راهنمایی می  5- 9هاي است و گام OCDاطالعاتی درباره 

هاست، و شان، بهایی که پشت انجام آناي تشریفاتی(تلفن گویا) مراجعان کاره IVRدر این برنامه  ).2006و مارکس، 

ها در که آنها، چگونه وقتیکنند که این تشریفات و آیینها ارزیابی میکنند.  سپس آنمحرك براي هر آیین را لیست می

ز درمان کامل را قبل و بعد ا Y-BOCS  ها همچنین آزموندهنده بودند، آنکننده و آزارطول برنامه درمانی بودند ناراحت

 OCDهاي دستی را براي ارزیابی عالئم استفاده از رایانه اي کهمطالعه ) 1998( 23در همین زمان، هرمان و کران کردند.

شناختی در کرد، انتشار دادند. با توجه به برخی مشکالت روشافتادند را بررسی میدر محیط اتفاق می  هاهنگامیکه آن

هاي دستی هایی که از رایانهتحت نظارت درمانگر و داده Y-BOCSمونه کوچک بین نمرات استفاده از رایانه و حجم ن

، تنها مطالعات منتشر شده 1990از اواخر دهه  ).r = .53, p = .08آوري شد، ، تنها توافقی در حد متوسط پیدا شد  (جمع

بودند (مارکس و همکاران،   BT STEPSبرنامه عنوان بخشی ازهاي ارزیابی بر اساس رایانه بهدر زمینه استفاده از روش

2000.(  

توسط بائر و  ،1988و  1987در سال  OCDاولین پرونده منتشر شده، از یک نوع درمان مبتنی بر رایانه براي 

همکارانش بود. او برنامه اي که  در یک رایانه دستی، و قابل حمل اجرا میشد را براي کمک در درمان مراجعان مبتال به 

                                                
20 - Roca-Bennasar 
21 - The Yale-Brown Obsessive–Compulsive Scale (Y-BOCS) 
22 -Rosenfeld, Dar, Anderson, Kobak, and Greist 
23   - Herman and Koran 
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OCD  به نام)OC-CHECK( :یادآوري به مراجعان از دستورالعمل هایی که در  توسعه داد که با دو هدف خدمت میکرد

از یافته هاي ، و همکارانش بائرطول جلسات درمان، داده میشد و پیگیري اطالعات در مورد شدت و تکرار افکار و اجبارها. 

افزایش در  ع، کاهش بزرگی در وقوع عالئم در زمان استفاده از رایانه،دو مطالعه موردي گزارش دادند که در آنها هر مراج

عالئم  وقتی که رایانه حذف شد، و کاهش متعاقب در عالئم وقتیکه رایانه دوباره به راه افتاد تجربه کردند. نتیجه این بود که 

 .)1988، 24میشل، جنیک، هالند ،(بائر و نه روش تدارك دیدن تغییر استفاده از رایانه بیشتر یک روش کنترل بود،

  

 اختالالت اضطرابی  - 2-2

شخص مضطرب،  شود.اصطالح اضطراب معموال به احساس ترس و تشویش فراگیر، مبهم و ناخوشایند اطالق می

دهد: هاي زیر را نشان میگران است، افزون بر آن، فرد مضطرب ترکیبی از نشانهنخصوصا در مورد خطرات ناشناخته، بسیار 

هاي خوابی، تکرر ادرار و لرزش. همه این نشانهاشتهایی، سستی، سرگیجه، تعریق، بیش سریع قلب، تنگی نفس، بیتپ

در پنجمین ویرایش راهنماي تشخیصی و  ).1390،  25جسمانی با ترس و نیز اضطراب همراهند (ساراسون و ساراسون

هاي رفتاري اند که در ترس و اضطراب مفرط و آشفتگیتی، اختالالت اضطرابی شامل حاال(DSM-V) آماري اختالالت روانی

بینی که اضطراب پیشمرتبط مشترك هستند. ترس واکنشی هیجانی به تهدید واقعی یا درك شده است، در صورتی

هایی که پوشی دارند. اختالالت اضطرابی در انواع موضوعات یا موقعیتباشد که این دو حالت همتهدیدي در آینده می

بنابراین، در  ، از یکدیگر متفاوتند.کنند و در افکار شناختی مرتبط به هر اختالل، اضطراب یا رفتار اجتنابی را القا میترس

هایی که در توان آنها را با ارزیابی دقیق انواع موقعیتتوانند یکدیگر را همراهی کنند، اما میکه این اختالالت قویا میحالی

، 26ه و بر اساس محتوي افکار و یا باورهاي مرتبط، متمایز کرد (انجمن روانپزشکی آمریکاآن ترس و اجتناب ایجاد شد

2013.(  

در افراد مبتال به اختالالت اضطرابی، افکار مزاحم غالبا به شکل نگرانی از احتمال رویدادها و پیامدهاي آتی یا تفسیر 

هاي منفی، به ویژه با توجه به اشتباهات احتمالی فرد جنبه آیند که تاکید آنها برآمیز از رویدادهاي گذشته در میفاجعه

رسد، کننده، ویژگی تجربه اضطراب هستند و اغلب به نظر میآمیز و ناراحتهاي مزاحم و تفسیرهاي اغراقاین نگرانی است.

ند اختالالت اضطرابی هاي زندگی آنان. هرچگیرد تا از واقعیتکیفیتی خودکار دارند که بیشتر از خود افراد سرچشمه می

بندي توان در یکی از دو طبقه دستههاي گوناگون را میاما این عارضهگیرند، اي از رفتارهاي غیرانطباقی را در بر میدامنه

تر از اضطرابی که یک فرد معمولی در زندگی تجربه مکرر اضطراب، نگرانی و تشویش به شکلی شدیدتر و طوالنی -1کرد: 

عنوان ها بههاي اجتنابی، اعمال آیینی یا افکار تکراري که فرد از آنپیدایش مکرر حالت -2کند، به میروزمره خود تجر

                                                
24  -  Baer, Minichiell.,Jenike, Holland 
25 - Sarason 
26 - American Psychiatric Association (APA) 
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طور افراد مضطرب به ).1390کند (ساراسون و ساراسون، ابزاري براي محافظت از خود در برابر تجربه اضطراب استفاده می

طور گونه بیش برآوردها بهکنند. اینوجود دارد، برآورد می مکرر خطر مربوط به موقعیتی خاص را بیش از آنچه واقعا

هایی که خیزد، پاسخکه اضطراب از یک سوء تعبیر برمیسازند. زمانیرا فعال می 27»برنامه اضطراب« خودکار و غیرارادي

جتماعی، خطر مربوط به عنوان مثال افراد مضطرب اشوند، تناسبی با موقعیت ندارند (بهوسیله برنامه اضطرابی فعال میبه

ها این پاسخ کنند).کنند، در نتیجه اضطراب زیادي را در موقعیت تجربه مییک موقعیت اجتماعی مبهم را زیاد برآورد می

شوند و این خود، به دور باطلی منابع دیگر از ترس تعبیر می عنوانجاي آن که نقش مفیدي را بر عهده بگیرند،  اغلب بهبه

  )2012، ورنر و هیمبرگ، 29، جان، گولدین28گرایش به تداوم و تشدید واکنش اضطراب دارد ( بودن انجامد کهمی

،  عملی -فکري وسواس هاياختالل (DSM-IV)روانی  هايلدر چهارمین ویرایش راهنماي تشخیصی و آماري اختال

ساختار مربوط به  DSM-V  اند. اما دراضطرابی قرار گرفته هاياضطراب منتشر و اضطراب اجتماعی هر سه در طبقه اختالل

، اختالل استرس پس از سانحه و  عملی - فکري اضطرابی تغییراتی کرده است. در این ویرایش، اختالل وسواس هاياختالل

 - فکري وسواس هاياختالل"اند و در دو طبقه مجزا با عنواناضطرابی خارج شده هايي اختاللاختالل استرس حاد از طبقه

-اختالل"و غیره) و  32، اختالل احتکار31اجباري، اختالل بدشکلی بدن - (شامل اختالل وسواسی 30"و وابسته به آن عملی

 36، اختالل سازگاري35، اختالل استرس حاد34(شامل اختالل دلبستگی واکنشی 33"زامرتبط با ضربه و عوامل استرس هاي

، روابط تنگاتنگ DSM-Vهرچند ترتیب متوالی این طبقات در اند. اضطرابی قرار گرفته هايو غیره) بعد از طبقه اختالل

  ).2014کند (انجمن روانپزشکی آمریکا، ها را منعکس میبین آن

  عملی-اختالل وسواس فکري-2-2-1

(افکار،  پزشکی است که شامل تجربه وسواس هااختالل ناتوان کننده و مزمن روان عملی یک -اختالل وسواس فکري

براي کاهش  (انجام رفتارهاي تکراري یا اعمال ذهنی و اجبارها پریشان کننده و راجعه) ایالت ناخواسته،تصاویر ذهنی و تم

-%8/1عملی در طول عمر در جمعیت کلی  -ماه اختالل وسواس فکري 12شیوع  می باشد. ها)آشفتگی ناشی از وسواس

نجام شده در ایران نیز شیوعی را در همان حدود در مطالعات ا ).2013(انجمن روانپزشکی آمریکا، شودتخمین زده می 1/1%

  ).2004 (محمدي و همکاران، ) برآورد کرده اند%8/1( جمعیت عمومی بزرگساالن ایرانی

                                                
27 - anxiety program 
28 - Boden 
29 - Goldin, Warner 
30 - obsessive-compulsive and related disorders 
31 - body dysmorphic disorder 
32 - hoarding disorder 
33 - trauma- and stressor-related disorders 
34 - reactive attachment disorder 
35 - acute stress disorder 
36 - adjustment disorder 
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ها رخ دهند. اغلب افراد افکار وسواسی کننده، تصاویر ذهنی یا تکانهصورت افکار ناراحتتواند بهافکار وسواسی می

ترین محتواهاي وسواسی عبارتند از: کثیفی، عمده کنند.اي را کمتر گزارش میگونه و تکانهدارند و تصاویر ذهنی وسواس

- آلودگی، زیان، آسیب به خود یا دیگران، شک و تردید بیمارگونه، تقارن، دقت، افکار جنسی ناخواسته،افکار مذهبی، دغدغه

ي وسواسی بسیار فردي است و بر اساس تجربیات هاهاي سالمتی، جسمانی و احتکار. محتواي افکار، تصاویر یا تکانه

اجتماعی بسیاري  - گیرند. متغیرهاي فرهنگیشخصی، تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و حوادث شاخص زندگی شکل می

زا و تواند بعد از حوادث آسیبهاي فکري میاي وسواسشروع دوره دهد.نشخوارهاي وسواسی افراد را تحت تاثیر قرار می

   ).2004ها مربوط است (کالرك،د که از لحاظ موضوعی به محتواي وسواسبحرانی باش

هاي مشخصی شامل موارد زیر اجبارها (مثل شستشو، وارسی کردن، منظم کردن، شمردن و تکرار کلمات) ویژگی

کنترل ارادي کمی ها وجود دارد؛ حس اند؛ میل یا فشار ذهنی براي انجام آندارند: اجبارها، اعمال تکراري، قالبی و ارادي

کننده است. اجبارها در بهترین حالت ها وجود دارد و هدف آنها کاهش یا جلوگیري از ناراحتی یا عواقب نگراننسبت به آن

معنی و غیرمنطقی پنداشته و ها را بیآمیزند و افراد آنشوند، افراطی و اغراقفقط تا حدودي توسط شخص پذیرفته می

، 37شوند (راکمن و شافرنبل آنها مقاومت کنند ولی اغلب در مقابل میل به انجام اجبارها تسلیم میکنند تا در مقاتالش می

آن بخش از اجبارها که افراطی نیستند، با آنچه که  (اعمال ذهنی) باشند. توانند آشکار و یا غیرآشکاراجبارها می). 1998

سازي آن منظور خنثیجبارهاي افراطی ارتباط واقعی با آنچه که بهفرد تمایل به جلوگیري از آن دارد در رابطه هستند؛  اما ا

جویی، تکرار اعمال و منظم ترین اجبارها شستن و تمیز کردن، شمردن، چک کردن، اطمینان. رایجاند ندارندطراحی شده

ها، اط دارند. وسواسها و اجبارها از لحاظ کارکردي با هم ارتبوسواس). 2007بودن هستند (انجمن روانپزشکی آمریکا، 

شوند. شمار زیادي از افراد که اجبارهاي همراه آن براي کاهش اضطراب انجام میشوند، در حالیباعث ایجاد اضطراب می

  ).2001، 38کنند (فوآ، امیر، بوگرت، مولنر و پرزورسکیها و اجبارها را با همدیگر تجربه میدرصد) وسواس 91-75(

عملی و اختالل هاي وابسته به آن را - اختالل وسواس فکري (DSM-5)خیصی و آماري پنجمین ویرایش راهنماي تش

اختالل بد شکلی  به عنوان مقوله تشخیصی جداگانه طبقه بندي می کند.این طبقه بندي شامل اختاللهاي وسواس فکري،

عملی ناشی از مصرف  -وسواس فکري ،40اختالل پوست کنی ،39اختالل انباشتن یا احتکار، اختالل وسواس موکنی، بدن

(انجمن  حسادت وسواس گونه) می باشد (مثال اختالل رفتار تکراري متمرکز بر بدن، مواد و اختاللهاي مرتبط با آن

  ).2013روانپزشکی آمریکا،

                                                
37 -Shafran 
38 -Foa. Amir, Bogert, Molnar, Przeworski 
39 -trichotillomania 
40- Excoriation disorder 
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(انجمن روانپزشکی آمریکا،  DSM-Vعملی بر اساس -مالك هاي تشخیصی اختالل وسواس فکري -2-2-2

2013( 

Aعملی یا هر دو: ،فکريهاي اس : حضور یکی از وسو  

  در شماره یک و دو وسواس فکري تعریف می شود.

تصور پایدار در طول زمان که باعث پریشانی و به صورت ناآگاهانه تجربه می شوند که در بیشتر افراد سبب  افکار، -1

  اضطراب و ناراحتی فرد می شود.

وقف کنند یا با بعضی دیگر از افکار آنها را خنثی کنند افراد تالش می کنند افکار و تصور را نادیده بگیرند یا مت -2

  به وسیله انجام دادن یا عمل کردن اجباري آن)(مثال 

  در شماره یک و دو، وسواس عملی تعریف می شود.

 ل هاي ذهنی (مثال دعا کردن، شمارشاعما) یا ترتیبرفتاري تکراري (مثال شستن دست، چک کردن، نظم و  -1

فرد احساس اجبار به انجام در پاسخ به افکار وسواسی یا با توجه به ) که لبات زیر کلمکردن ، تکرار کردن

  قوانین که باید به شدت اعمال شود.

بعضی حوادث یا از یا جلوگیري کردن یا کاهش اضطراب یا پریشانی،  جلوگیري با هدفذهنی  العمایا تارها رف -2

ملکرد ذهنی به طور واقعی با آنها مرتبط نیستند براي موقعیت هاي ترسناك می باشند.هرجند این رفتارها یا ع

  خنثی کردن یا جلوگیري کردن با مقداري که اجرا می شوند بیش از اندازه هستند.

B عملی وقت گیر هستند (مانند بیش از یک ساعت در روز) یا موجب پریشانی قابل توجه بالینی  –: وسواس فکري

  لکردهاي مهم زندگی می شود.یا دیگر عمیا نقص در عملکرد اجتماعی 

C نشانه هاي اختالل وسواس فکري قابل اسناد به تاثیر داروهاي پزشکی نمی باشد (مثال سوء استفاده از تجویز :

  داروها) یا دیگر شرایط پزشکی (یا یک بیماري طبی عمومی)

Dمثال غمگینی بیش از اندازه،  براياختالل روانی را بهتر توجیه کند.  : این اختالل نتواند نشانه هایی از دیگر

اختالل بد شکلی بدن، مشکل در دور انداختن یا پاره کردن دارائی خود زمانی  ،همچنین اختالل اضطراب توزیع فراگیر

کندن پوست در اختالل پوست رفتگی  ،اختالل موکنی (اختالل کندن مو) مو در کشیدن ،خود، چنانکه در اختالل احتکار

 هبفکري قالبی در اختالل حرکت قالبی، رفتار خوردن تشریفاتی چنانکه در اختالل خوردن، اشتغال  رفتار ،(کشیدن پوست)

اشتغال خاطر با ، و اختالل اعتیاد وجود داردمواد یا دندان قروچی، قماربازي بیمارگون چنانکه در ارتباط اختالل با مواد 

مفرط جنسی در اختاللها تکانشی در اختالل در هم  یاالی بیمار انگاري چنانچه در اختالل اضطراب بیمارگونه، میل خی

اشتغال ، عمده  گسیختگی، کنترل تکانه و اختالل هاي سلوك (رفتاري)، نشخوار ذهنی گناه کار بودن و اختالل افسردگی

 طیف اختاللذهنی هزیانی یا تزریق افکار در طیف اسکیزوفرنی دیگر اختالل هاي سایکوتیک یا الگوي تکراري از رفتار در 

 .اوتیسم
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  مشخص کنید اگر:

که ادراکشان ناقص به این عملی  -اختالل وسواس فکري داراي آگاهی افراد :ب یا متوسط یا نسبتا خوبخوبا بینش 

  هست یا احتماال این باور درست نیست یا که ممکن است درست نباشد.

  .ند که باورشان احتماال درست استعملی فکر می کن - با بصیرت ضعیف: افراد داراي اختالل وسواس فکري

این افراد به طور کامل متقاعد شدند که اعتقادات وسواس فکري شان درست  :با غیاب بصیرت/ اشتغاالت هذیانی 

  .است

  :مشخص کنید اگر 

  .)2013(انجمن روانپزشکی آمریکا،  در ارتباط با تیک: این افراد در گذشته یا حال اختالل تیک داشته اند 

اصالح شده است که تمایزي  DSM-Vاجباري در -ي با بینش ضعیف براي اختالل وسواسیمشخصهکر است قابل ذ

کند (انجمن ایجاد می "فقدان بینش/ باورهاي هذیانی"و  "بینش ضعیف"، "بینانهبا بینش خوب یا واقع"را بین افراد با 

- ل مورد سنجش واقع شود که فرد تا چه حد به وسواستواند با این سوامعموال سطح بینش می ).2014روانپزشکی آمریکا، 

تواند از بروز هاي عملی واقعا میهاي مربوط به وسواسمنديهاي فکري اعتقاد دارد یا تا چه حد معتقد است که آیین

در افراد عملی، در فرد از زمانی به زمان دیگر و یا - بینش همراه با اختالل وسواس فکري پیامدهاي ناگوار جلوگیري نماید.

ها و اجبارهایش را فرد وسواسی ممکن است در یک موقعیت امن، غیرمنطقی و افراطی بودن وسواس مختلف متفاوت است.

گیرد، افراطی بودن را نپذیرفته  یا آن را توجیه کند. افراد زا قرار میکه در معرض یک موقعیت اضطراببپذیرد، ولی هنگامی

زا که در یک موقعیت اضطرابپذیرند، ولی هنگامیها و اجبارهایش را میی بودن وسواسبزرگسال اغلب غیرمنطقی و افراط

دلیل عدم شناخت کافی، از قدرت کنند، اما کودکان معموال بهگیرند، افراطی بودن را نپذیرفته و یا آن را توجیه میقرار می

  .)1392ویلهلم و استکتی، قضاوت الزم در این مورد برخوردار نیستند (

  )2013(انجمن روانپزشکی آمریکا، یویژگی هاي تشخیص -2-2-2-1

) وسواس فکري افکار تکراري پایداري هستند Aحضور وسواس فکري عملی (مالك  OCDاز مشخصات نشانه هاي 

به طور اساسی وسواس فکري به  .(مثال آلودگی) تصاویر (منظره ناگوار/ یا خشن) یا مصرانه (زخم کردن کسی) هستند

آنها ناخواسته و نا آگاهانه هستند که سبب پریشانی و  .ت داوطلبانه یا به طور تجربی و لذت بخش (قابل قبول) نیستندصور

این افراد تالش می کنند این افکار را نادیده یا متوقف کنند (مثال اجتناب کردن یا استفاده از  .شوند اضطراب این افراد می

  .ل (مثال عمل کردن یا وسواسی عملی)ا با دیگر رفتار و اعماافکار متوقف شده) یا خنثی کردن آنه

چک کردن) یا عمل هاي ذهنی (مثال  وسواس عملی (یا تشریفات) رفتارهاي تکراري هستند (مثال شستشو،

د به سوي اجرا کردن در پاسخ به وسواس فکري یا بر اساس افراکه محرك احساسهاي  شمارش،تکرار کلمات به آرامی)

   عملی را دارند. –بیشتر افراد به اختالل وسواس فکري هر دو وسواس فکري  .که باید به سختی به کار ببرندنقش هایی 
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Abstract: 

The aim of this study was to evaluate the efficacy of computerised method and 
exposure therapy in symptom reduction of persons with obsessive-compulsive disorder. 
For this purpose 36 patients with obsessive-compulsive disorder among the population, 
including all public and private clinics in the city of Isfahan in 1394-95 based on the 
diagnostic criteria for DSM-V diagnosis of obsessive-compulsive received; selected for 
sampling in three groups. Exposure therapy’s group, were received 10 educational 
session’s therapy based approaches the desired, to the computerised  treatment therapy, 
given a Therapeutic CD  Which uses computer and the therapist’s guidance, the treatment 
desired was performed . The control group did not receive any treatment. Participants in 
each group before and after the intervention, by the Yale-Brown Obsessive-Compulsive 
Scale and Obsessive-Compulsive Inventory (MOCI), were tested. Data were analyzed by 
analysis of covariance and LSD post hoc test. The results of multivariate analysis of 
covariance showed that computerised treatment and exposure therapy led to a significant 
reduction in symptoms and components of obsessive-compulsive disorder compared with 
control’s group (P <0/01). But there is no significant difference in symptoms and 
components of obsessive-compulsive disorder between computerised therapy method and 
exposure therapy in post-test (P> 0/05). Thus, we can conclude that computerised therapy 
and exposure therapy was effective in reducing symptoms and components of obsessive-
compulsive disorder. 
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