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 -1زاًطدَی زکتزای ترػػی رٍاًطٌاسی ػوَهیٍ ،احس ارزتیل ،زاًطگاُ آساز اسالهی ،ارزتیل ،ایزاى.
 -2استاز ،گزٍُ رٍاًطٌاسیٍ ،احس ارزتیل ،زاًطگاُ آساز اسالهی ،ارزتیل ،ایزاى.
 -3استازیار ،گزٍُ رٍاًطٌاسیٍ ،احس ارزتیل ،زاًطگاُ آساز اسالهی ،ارزتیل ،ایزاى.
 -4استازیار ،گزٍُ رٍاًطٌاسیٍ ،احس ارزتیل ،زاًطگاُ آساز اسالهی ،ارزتیل ،ایزاى.
وًیسىذٌ مسئًل :هحوس ًزیواًی
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چکیده
زمیىٍ ي َذف :زرگذضتٍِ ،سَاس اذتاللی هشهي ٍ زرهاى ًطسًی تطوار هیرفت ،اها اهزٍسُ ایي ٍضؼیت تٍِاسطِ یافتِّای حاهی اثزترطی زرهااى
ضٌاذتی رفتاری تغییز اساسی کززُ استّ .سف پژٍّص حاضز ،هقایسِ اثزترطی زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ،آهَسش ًَرٍفیستک ٍ تزکیة ایاي زٍ رٍش
زرهاًی زر زرهاى افزاز هثتال تِ اذتالل ٍسَاس تَز.
مًاد ي ريشَب :هطالؼِی حاضز ،اس ًَع ًیوِ آسهایطی گستزشیافتِی طزح پیصآسهَى ٍ پسآسهَى چٌس گزٍّی تَز .زر ایي هطالؼِ ً 2550فز تاِ
رٍش ًوًَِگیزی ذَضِای اس تیي هؼلواى ضْزستاى هطکیيضْز اًتراب ضسًس ٍ ً 1916فز ،پزسطٌاهِ ٍسَاس ییل – تازاٍى را تکویال کززًاس ٍ زر
هزحلِ زٍمً 66 ،فز اس ً 153فزی کِ ًوزُی تاالتزی اس ًقطِ تزش  20زر پزسطٌاهِ ٍسَاس زاضتٌس ،پس اس هػاحثِی تطریػی ،تاِ رٍش تػاازفی
زر یک گزٍُ کٌتزل ٍ سِ گزٍُ آسهایطی قزار گزفتٌس ٍ زرًْایت زازُّای خوغآٍریضسُ ً 62فز تا استفازُ اس تحلیل ٍاریاًس چٌس هتغیزُ تاا ًازمافاشار
 SPSS-18هَرز تحلیل قزار گزفتٌس.
یبفتٍَبً :تایح هقایسِ گزٍُّای آسهایطی تا گزٍُ کٌتزل ًطاى زاز کِ ضست ٍسَاس ٍ ذززُ هقیاسّای آى (ٍارسای ،ضستطاَ ،تکازار ٍ ضاک زر
گزٍُّای آسهایطی ًسثت تِ گزٍُ کٌتزل تِطَر هؼٌازاری کاّص پیسا کازز .تاِطاَرکلی اثزترطای ساِ رٍش زرهااًی تاز هتغیاز ٍساَاس ٍ ذاززُ
هقیاسّای آى زر هزحلِ پسآسهَى تأییس هیگززز .هیشاى ایي تأثیز تیي  35/3تا  79/6زرغس تَزُ ٍ تفاٍت ًوزات پسآسهَى اس طزیق سِ گزٍُزرهاًی
را تثییي هیکٌسً .تایح تِزستآهسُ اس هقایسِّای سٍخی تز اساس آسهَى تًَفزًٍی ًطاى هیزّس کِ رٍش زرهاى تزکیثی زرهاى هثتٌی تاز اساتٌتاج ٍ
آهَسش ًَرٍفیستک زر کاّص ضست ٍسَاس هؤثزتز اس رٍش زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ٍ آى هؤثزتز اس آهَسش ًَرٍفیستک هیتاضس.
وتیجٍگیری :زر ایي تحقیق ،رٍش زرهاى تزکیثی زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ٍ آهَسش ًَرٍفیستک زر کاّص ضست ٍساَاس هاؤثزتز اس رٍش زرهااى
هثتٌی تز استٌتاج ٍ آى هؤثزتز اس آهَسش ًَرٍفیستک تَز.
ياژٌَبی کلیذیٍ :سَاس ،زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ٍ آهَسش ًَرٍفیستک.
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مقذمٍ
اذتالل ٍسَاس فکزی -ػولی ( Obsessive-Compulsive
 disorderیا  OCDیکی اس پیچیسُتزیي اذتاللّای رٍاًای ٍ
اسًظز زرهاى زضَارتزیي اذتالل رٍاى رًدَری هحسَب هیضَز.
تسیاری اس هثتالیاى تِ زلیل هطکالت هزتثط تا زرهاى ،تازس اس
زرهاى ،ضک تِ هَفقیتآهیش تَزى زرهااى ٍ ًٌاا اختوااػی ،اس
ذسهات زرهاًی استفازُ ًویکٌٌس .زرگذضاتٍِ ،ساَاس اذتاللای
هشهي ٍ زرهاى ًطسًی تطوار هیرفت ٍ تا تَخِ تِ طثیؼت هشهي
آى ،افزاز زچار ٍسَاس چٌسیي زِّ اس ػوز ذَز را تاسٍى رّاایی
اس ًطاًِّای ایي تیواری طی هیکززًس ،اها اهزٍسُ ایي ٍضاؼیت
تٍِاسطِ یافتِّای حاهی اثزترطی زرهاى ضٌاذتی رفتاری تغییز
اساسی کززُ است (. 1
یکی اس زرهااىّاای ضاٌاذتی ،زرهااى هثتٌای تاز اساتٌتاج
( Inference-Based Therapyیااا  IBTاساات .اسااتسالل
زرهاًی زر ایي رٍیکزز ایي است کِ تاز رٍی تَخاِ ضارع تاز
زالیل ضک اٍلیِ یا پاساد ٍسَاسای ػال ان زرهااىخاَ توزکاش
هیکٌس .ایي تزًاهاِ زرهااًی ،هاّیات تسایار ضاٌاذتی زارز کاِ
زرهاًگز زر استفازُ زرست اس ایي هسل ٍ زر گزفتي گشارش کاهل
اس ًیاسّای ذاظ زرهاىخًَ ،یاس تِ تَخِ سیازی زارز .زر  IBTتز
تغییز ضٌاذتی توزکش هیضَز ٍ ّسف تزغیة زرهاىخَ تِ ٍاقؼیت
اس طزیق آهَسش ضٌاذتی ٍ تیٌص است ،طَری کِ زرهاىخَ تاا
ٍاقؼیت ارتثا اط تزقازار کٌاسٍ ،اقؼیات تاا اًداام زازى آًچاِ هاا
«ٍاقؼیت سٌدی» هیًاهین کِ هستلشم ارتثاط تا ٍاقؼیت تاا یاک
رٍش طثیؼی تسٍى تالش سیااز اسات ( . 2اس تحقیقاات غاَرت
گزفتااِ زر راتطااِ تااا ایااي هَضااَع ،پااژٍّص ٍ O`Connor
 Aardemaزر هقایسااِ اثزترطای سااِ رٍش زرهاااًی رٍیکاازز
هثتٌی تز استٌتاج ،هَاخِْ ساسی ٍ ػاسم پاساد ٍ هاسل ارسیااتی
ضٌاذتی ًطاى زازًس کِ ایي سِ زرهااى ،اثزترطای یکسااًی زر
کاّص ًطاًِ ّای ٍسَاس فکزی-ػولی زاضتِ است .زر هقایسِ
تا هَاخِْ ساسی ٍ ػسم پاسد ٍ هسل ارسیاتی ضاٌاذتی ،تاِ ًظاز
هیرسس اثزترطی رٍیکزز هثتٌی تز استٌتاج زر کاّص ًطاًِّای
ٍسَاس فکزی-ػولای تاازٍام ٍ پایاسار اسات (ٍ Steffen . 3
ّوکاراى ًطاى زازًس کِ ضست تیواری زر گزٍُ ً IBTسثت تاِ
گزٍُ ضاّس هتَسط تَز ،اها ػال ن ٍسَاس زر هقیاسّای تیال-
تزاٍى ٍ ذَز گشارضای ٍ پزسطاٌاهِ تدسیاسًظز ضاسُ ٍساَاس

اخثاااری ٍ ٍسااَاس ػولاای ضستطااَ زر طااَل سهاااى تااِطااَر
هؼٌ ایزاری کاااّص یافاات ٍ زر افسااززگی ،کیفیاات سًااسگی ٍ
آضفتگی استٌثاطی ،تفاٍت هؼٌیزاری ٍخَز ًساضت (Visser . 4
ٍ ّوکاراى زر پژٍّطی ًطاى زازًاس کاِ ّاز زٍ رٍش زرهااًی،
زرهاااى ضااٌاذتی -رفتاااری ٍ رٍیکاازز هثتٌاای تااز اسااتٌتاج
( Inference-Based Approachیاااا  IBAزر زرهااااى
 OCDتا تیٌص ضؼیف ،هؤثز ّستٌس IBA .هوکي است تیص اس
زرهاى ضٌاذتی -رفتاری زر زرهاى ،تیواراى هثتال تا تیٌص ذیلای
ضؼیف ،هؤثز تاضس (ّ ٍ Aardem . 5وکاراى زر پژٍّطی ًطاى
زازًس کِ ً 102فز زر توام اًَاع فزػای اس  OCDتحات زرهااى
قزار گزفت کِ ػال ن آىّا زر هقیاس ٍسَاس فکازی  -ػولای
ییل  -تزاٍى تاا اًاساسُ اثاز  ،1/49 – 2/53تاِطاَر هؼٌایزاری
کاّص یافت ٍ تِ طَر تاالیٌی  8/59زرغاس اس ضازکتکٌٌاسگاى
تِطَر هؼٌایزاری تْثاَزی یافتٌاسّ .ایه تْثاَزی زر فْزسات
زاٍطلثاى گزٍُ هقایسِ طثیؼای هطااّسُ ًطاس .ػاالٍُ تاز ایاي،
رٍیکزز هثتٌی تز استٌتاج ،تزای افزازی کِ ًوزُ تاالیی زر افکاار
تیص تْاء زازُ ضسُ زاضتٌس ،هؤثز تَز .تغییز زر آضفتگی استٌثاطی
ٍ تاٍرّا ،ارتثاط هٌحػزتِفاززی تاا ًتیداِ زرهااى زاضات (. 6
ّ ٍ Julienوکاراى زر پژٍّطی ًطاى زازًس کِ افکار هاشاحن زر
افزاز سالن ٍ  OCDهوکي است زر سهیٌِّای هرتلف رخ زّاس.
زر  OCDسثک استسالل قیاسی ذاغی ٍخَز زارز کِ آضفتگی
استٌثاطی تا ػال ن  OCDارتثاط زارز .ضَاّس سیازی ٍخاَز زارز
کااِ  IBTزرهاااى هااؤثز تاازای  OCDاساات ،تؼااسازی ضااَاّس
هٌحػزتِفزز ًطاى هیزٌّس کِ فزایٌس تغییز ،زر طَل زرهااى تاا
هفزٍضات رٍیکزز هثتٌی تز استٌتاج هزتثط اسات (ّ . 7وچٌایي
اهاًی ٍ ّوکاراى زر پژٍّطی ًطاى زازًاس کاِ تایي گازٍُّاای
آسهایطی ٍ کٌتزل زر ّوِ هقیاسّای ٍسَاس فکازی -ػولای
یاال تاازاٍى ٍ زر آضاافتگی اسااتٌتاج تااِخااش ػال اان ٍسااَاس
پزذاضگزی ،هذّثی ٍ خٌسی ،تفااٍت هؼٌاازاری ٍخاَز زاضات؛
زرهاى هثتٌی تز اساتٌتاج زر کااّص ػال ان ٍساَاس فکازی ٍ
ػولی اس اثزترطی السم تزذَرزار است (ّ ٍ Taillon . 8وکاراى
ًطاى زازًس کِ ػال ن آسهَزًیّاای هثاتال تاِ ٍساَاس اس ًاَع
اذتالل تسضکلی تسى ( Body Dysmorphic Disorderیاا
 ، BDDزر طَل زٍرُ زرهاى ،تِ طَر هؼٌیزاری کاّص یافت ٍ
افکار تیص تْاء زازُضسُ ًیش زر طَل زرهاى کاّص یافت .اگزچِ

ػثسالؼلیسازُ ٍ ّوکاراى
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یک گزٍُ کٌتازل  -آسهاایص تازای هقایساِ زرهااى ضاٌاذتی-
رفتاری تا  IBTهَرزًیاس است ،پیطٌْاز ضس کاِ  IBTتاِهٌشلاِ
یک خاایگشیي زرهااًی هاؤثز تازای  BDDتاِطاَر ذااظ زر
هَارزی کِ افکار تیص تْاء زازُضسُ تاال است تکاار رٍز .زرهااى
هثتٌی تز استٌتاج هوکي است زر زرهااى  BDDهاؤثز تاضاس زر
 ،IBTتاازذالف زرهاااى ضااٌاذتی-رفتاااری افکااار تاایص تْاااء
زازُضسُ ،تِ ًظز ًویرسس تاأثیز هٌفای زر کااّص تازٍس ػال ان
 BDDزاضاتِ تاضاس ( Hartlٍ Frost . 9زر پژٍّطای ًطااى
زازًس کِ  IBTکاّص هؼٌیزاری اس ػال ان احتکاار زر اًاساسُی
اثزی کِ قثالً تزای زرهاى ضٌاذتی -رفتاری گشارشضسُ است را
ًطاى زاز ٍ  IBTخٌثِّای ضٌاذتی خسیسی تِ اتؼاز هَخاَز تاِ
رٍش زرهاى ضٌاذتی -رفتاری اضافِ کزز (. 10
زرهاىّای هتساٍل رٍاىضٌاذتی تِذػَظ زرهاى ضٌاذتی-
رفتاری ٍ زرهاىّای زارٍییّ ،ویطِ هَخة تْثاَزی ًگطاتِ ٍ
زرغس قاتلتَخْی اس تیواراى ًسثت تِ زرهاىّاای فاَ هقااٍم
ّستٌس ،لذا رٍشّای خسیس زرهاًی تا ًگزش ػػثی -سیساتی ٍ
اهکاى تٌظیوات ػػثی زر سالّاای اذیاز هَرزتَخاِ هحققایي
قزارگزفتِ است .یکی اس ایي رٍشّای زرهاًیًَ ،رٍفیستک است
کِ زرهاًی تسٍى ػارضِ است ٍ پایِی کارتززی آى تَخِ تِ ایي
اهز است کِ هغش ّیداىّا ،ػال ن خسوی ٍ افکار ٍ رفتارّایی را
تٌظین هیکٌس کاِ هَخاة تسایاری اس هطاکالت رٍاىضاٌاذتی
ّستٌسًَ .رٍفیستک یک سیستن آهاَسش خااهغ تاَزُ ٍ اهکااى
تغییز را زر سطح سلَلّای هغشی ارتقااء هایزّاس ٍ زر زرهااى
تسیاری اس اذتالالت رٍاىپشضکی ًظیاز اذاتالل تایص فؼاالی ٍ
ًقع تَخِ ،اذتالالت ذَاب ،افسززگی ،اضطزاب ،استزس پاس
اس ساًحِ ،اذتالالت ضرػایتیٍ ،اتساتگی تاِ هاَاز ٍ اذاتالل
ٍسَاسی هَرزاستفازُ قزارگزفتاِ اسات ( . 11پاژٍّصّاایی زر
سهیٌِ زرهاى ٍسَاس تا استفازُ اس ًَرٍفیستک اًدامضسُ است کِ
ًطاًگز هیشاى کارایی تاالی ایي رٍش زر زرهاى اذتالل ٍسَاس
است Hammond .هطالؼااتی زر سهیٌاِ تاأثیز ًَرٍفیاستک زر
کاّص ػال ن ٍسَاس فکزی-ػولی اًداام زازُ اسات؛ زر ایاي
هطالؼات زرهاى ًَرٍفیستک تَاًستِ تَز تْثَزی هؼٌاازاری را زر
ػال ن ٍسَاس فکزی  -ػولی کِ تا پزسطٌاهِ یل تزاٍى ٍ پازٍا
ٍ ّوچٌیي پزسطٌاهِ چٌسٍخْی هیٌِ سَتا ساٌدص ضاسُ تاَز،
ایداز کٌسّ .وچٌیي زر هطالؼِ زیگز  Hammondکِ تاز رٍی

تیوار  23ساالِ اًداام ضاس هطارع گززیاس کاِ رٍش زرهااى
ًَرٍفیستک ،هیتَاًس ًطاًگاى اذتالل ٍسَاس فکزی -ػولای را
تْثَز ترطسً .وزُ هقیاس ضؼف رٍاًای اس  115تاِ  60کااّص
یافت ٍ ًوزُ اغالی یال -تازاٍى اس  16تاِ  3رسایس کاِ 2/26
اًحزاف استاًسارز تْثَزی را ًطاى هیزّس .پیگیزی  10هاِّ ایي
تیوار ًیش پایساری تأثیز زرهاى ًَرٍفیستک را تأییس کزز ( 12؛ اهاا
ػلیرغن پیگیزیّای طَالًیهست ٍ استفازُ اس اًساسُگیزیّاای
ػیٌی ،زرهاى ًَرٍفیستک تزای اذتالل ٍسَاس فکازی -ػولای
اسًظاز تدزتای ٌّاَس حوایات ًطاسُ اسات (ٍSiirmeli . 13
 Ertemزر پژٍّطی تحت ػٌاَاى اذاتالل ٍساَاس فکازی –
ػولی ٍ اثزترطی زرهاى ًَرٍفیستک تا آهَسش ً ،QEEGتاایح
ًِ MMPIتٌْا تْثَزی هؼٌایزاری را زر هیاشاى ً OCDطااى
زازًس ،تلکِ ّوِ ًوزات  MMP1یاک کااّص کلای را ًطااى
زازًس .سزاًدام ،تا تَخِ تاِ ارسیااتی پشضاکی اس آسهاَزًیّاا تاا
استفازُ اس هقیاس تػاَر کلای تاالیٌیً 33 ،فاز اس  36آسهاَزًی
ارسیاتیضسُ تْثَز یافتٌس سیٍضص ًفاز اس آسهاَزًیّاا تاِطاَر
هتَسط  26هاُ پس اس اتوام هطالؼِ پیگیزی ضسًس .تاا تَخاِ تاِ
پیگیزی هػاحثِ تا آىّا یاا اػااای ذااًَازُ آىّاا ً 19فاز اس
آسهَزًیّا زر ػال ن  OCDذاَز ،تْثاَز یافتٌاس .ایاي هطالؼاِ
ضاَاّس ذاَتی تاازای اثزترطای زرهااى ًَرٍفیااستک زر OCD
فزاّن هیکٌس (ّ . 14وچٌیي تزسگزی ٍ ّوکاراى ،زر پژٍّطای
ًطاى زازًس کِ ًَرٍفیستک ٍ زرهاى زارٍ ی هیشاى تْثَزی تقزیثاً
یکساى ( 0/46 ٍ 0/45زارًس ٍ اًساسُ اثز ایي زرهااى تاِ تزتیاة
تزاتز  4/25 ٍ 3/16هیتاضس کِ اًساسُ اثز ،تشرگی هیتاضاس (. 15
زر هطالؼِ اًدامضسُ تَسط اٍرکی ٍ ّوکاراى 12 ،تیوار هثتال تِ
اذتالل ٍسَاس فکزی -ػولی زر ساِ گازٍُ تحات زرهااى تاا
ًَرٍفیستکًَ ،رٍتیَفیستک ٍ زرهاى زارٍیای (زرهااى تزکیثای ٍ
زرهاى زارٍیی تِ تٌْایی ،قازار گزفتٌاس پزسطاٌاهِی هاازسلی زر
پیص آسهَى ٍ پس آسهَى اس ّوِ ًوًَِّا ،گزفتِ ضس رٍشّاای
زرهاًی ًَرٍفیستک هٌدز تِ کاّص هؼٌیزار ػال ان گززیاس کاِ
ًطاى اس کارایی ایي رٍش زر زرهاى اذاتالل ٍساَاس فکازی-
ػولی است (ً . 16تایح هطالؼِ پَر اتزاّیوی ٍ ّوکااراىً ،طااى
زاز کِ زرهاى فزاضٌاذتی ًسثت تِ زٍ هسل زرهاًی زیگز هَفق-
تز ٍ ًَرٍفیستک زر تْثَز اضطزاب هَثزتز اس زارٍ زرهاًی اسات.
تِ ًظاز هایرساس زرهااى فزاضاٌاذتی ٍ ًَرٍفیاستک زر تْثاَز

هقایسِ زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ،آهَسش ًَرٍفیستک ٍ ...

هقیاااس کااِ زر سااال  1986تَسااط ّ ٍ Goodmanوکاااراى
اتااساعضااسُ اساات تاّااسف فاازاّن کااززى یااک اتااشار پژٍّطاای
ایدازضسُ ،زرػیيحال سَزهٌسی تالیٌی آى ًیش تِ اثثاات رسایسُ
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تا تَخِ تِ اّساف ٍ هاّیت ایي پاژٍّص رٍش تحقیاق هطالؼاِ
حاضز رٍش ًیوِ آسهایطی تا طزح پیصآسهَى ٍ پسآسهَى چٌاس
گزٍّی تَز کِ زر ایاي طازح یاک گازٍُ کٌتازل ٍ ساِ گازٍُ
آسهایطی تَزًس .خاهؼِی آهاری ضاهل توام هؼلوااى ضْزساتاى

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.3.0
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پرسشىبمٍ يسًاس فکری  -عملی ییل  -بلراين
( :)Yale-Brown obsessive-compulsive scaleایاي

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.367

اضطزاب ،افسززگی ٍ ًطاًِّای ٍسَاس فکازی -ػولای افازاز
هثتال تِ  OCDهؤثز است (. 17
تزطثق ًتایح هطالؼِ ًاظویاى ٍ ّوکاراى ،زرهاى ًَرٍفیستک
ٍ زرهاى ضٌاذتی-رفتاری تاز کااّص ػال ان اذاتالل ٍساَاس
فکزی -ػولی ًَخَاًاى ،تأثیز هؼٌیزاری زاضتِ اًس؛ اها اثزترطی
زرهاااى ًَرٍفیااستک تااز کاااّص ػال اان ایااي اذااتالل تااِطااَر
هؼٌایزاری تاایص اس زرهاااى ضاٌاذتی-رفتاااری هایتاضااس (. 11
ّ ٍ Begemannوکاراى ،زر یک هطالؼِ هازٍری خااهغ ٍ فازا
تحلیل ًطاى زازًس کِ ًویتَاى ایي ًتیدِ را گزفات کاِ EEG
ًَرٍفیستک هیتَاًس تِػٌَاى یک زرهاى هثتٌی تز ضاَاّس تازای
 ٍ GAD ،OCD ،ASD ،ADHDافسززگی زر ًظاز گزفتاِ
ضَز .هطالؼات خاهغ تِذَتی طزاحیضسُ ،هَرزًیاس است تا رٍضي
ضااَز کااِ ًَرٍفیااستک یااک گشیٌااِ زرهاااًی هٌاسااة زر حااَسُ
رٍاىپشضکی اسات ( Morgado ٍ Pêgo, Ferreira. 18زر
فزا تحلیل پٌح هطالؼاِ زرهااى ًَرٍفیاستک زر تیوااراى OCD
ًطاى زازًس کِ زر گزٍُزرهاًی ،اًساسُ اثز تیي هتَساط تاا تیطاتز
تَز ،اها هقازیز ًااّوگي ٍ ًاپایاساری یافات ضاس (Jeong . 19
 Ho Jung ٍ Leeزر یک هطالؼِ کٌتزلضاسُ تػاازفی ًطااى
زازًس کِ زرهاى زر ّز یاک اس ػال ان هتغیزّاا ،تاأثیز هؼٌایزار
زاضت ٍ زر افزازی کِ ضزایط ًَرٍفیستک ثثتضسُ تَز اهَاج تتاا
زر ّز زٍ ًیوکزُ راست ٍ چپ کاّص یافت (. 20
تا تَخِ تِ پیطیٌِ پژٍّص حاضز تحقیقات ذیلای کوای زر
هَرز اثزترطی زرهاى هثتٌای تاز اساتٌتاج ٍ ّوچٌایي آهاَسش
ًَرٍفیستک زر هثتالیاى اذتالل ٍسَاس فکزی – ػولی غَرت
گزفتِ است ٍ اس طازف زیگاز اثزترطای تزکیاة ایاي زٍ رٍش
زرهاًی تز رٍی ٍسَاس هقایسِ ًطاسُ اسات کاِ ّاز زٍ ،رٍش
زرهاًی ًسثتاً خسیسی زر ٍسَاس ّستٌس ٍ اسآًداییکاِ تااکٌَى
هطالؼِ ای هطاتِ تحقیق حاضز ،غَرت ًگزفتاِ اسات ضازٍرت
اًدام ایي پژٍّص تیطتز آضکار هیگززز.

هطکیيضْز زر سال تحػیلی  97-96تَز کِ تؼس اس اذذ هداَس
تحقیق ٍ لیسات هاسارس اس ازارُ آهاَسش ٍپازٍرش ضْزساتاى
هطکیيضْز ،اس تیي ً 2550فز ً 2000فز تِ رٍش ًوًَاِگیازی
ذَضِ ای اس تیي هؼلواى ضْزستاى هطکیيضْز اًتراب ضاسًس ٍ
ً 1916فز تؼاس اس تَضایح ّاسف اس تحقیاقً ،حاَُ خاَاب تاِ
سؤاالت ،ایداز اًگیشُ ،کسة رضاایت آى ّاا خْات ضازکت زر
تحقیق ٍ هحزهاًِ تَزى اطالػات ضرػی ،پزسطاٌاهِ ٍساَاس
ییل – تزاٍى را تکویل کززًس؛ ٍ زر هزحلاِ زٍم ً 66فاز اس 153
ًفاازی کااِ ًواازُی تاااالتزی اس ًقطااِ تاازش  20زر پزسطااٌاهِ
ٍسااَاس زاضااتٌس پااس اس هػاااحثِی تطریػاای تااز اساااس
چک لیست هػاحثِ تاالیٌی تاز هثٌاای هؼیارّاای ٍ DSM-5
تکویل پزسطٌاهِ هازسلی تزای هقایساِ ذاززُ هقیااسّاا ،تاِ
رٍش تػازفی زر یک گزٍُ کٌتزل ٍ ساِ گازٍُ آسهایطای قازار
گزفتٌس کِ زر ایي طزح یک گزٍُ کٌتزل (ً 15فاز ٍ ساِ گازٍُ
آسهایطی ،ضاهل گزٍُ آسهایطی اٍل (ً 17فز  ،زر هؼزؼ زرهااى
هثتٌی تز اساتٌتاج ٍ گازٍُ آسهایطای زٍم (ً 17فاز  ،زر هؼازؼ
آهَسش ًَرٍفیستک ٍ گزٍُ آسهایطی سَم (ً 17فاز  ،زر هؼازؼ
تزکیة ایي زٍ رٍش زرهاًی قزار گزفتٌس؛ ٍ سپس فزایٌس زرهااى
هثتٌی تز استٌتاج زر قالاة  12خلساِ زرهااًی زر ّاز ّفتاِ زٍ
خلسِ ،تا تَخِ تِ پزٍتکل زرهاًی زرهاى هثتٌی تز استٌتاج (طثق
خاسٍل  1تازای گاازٍُ آسهایطای اٍل اخازا ضااس ٍ تازای گاازٍُ
آسهایطی زٍم ،آهَسش ًَرٍفیستک زر قالة  30خلسِّ ،از ّفتاِ
سِ خلسِ تزای ّز آسهَزًی تا تَخِ تِ پزٍتکل زرهاًی آهاَسش
ًَرٍفیستک (طثق خسٍل  2قزار گزفتٌس ٍ تزای گازٍُ آسهایطای
سَم زر ّز ّفتِ ساِ خلساِ آهاَسش ًَرٍفیاستک ٍ زٍ خلساِ
زرهاى هثتٌی تز استٌتاج (طثق خسٍل  3اخزا ضس .پاس اس پایااى
خلسات آهَسضی ٍ زرهاًی اس ّز چْار گازٍُ آسهایطای ٍ کٌتازل
پسآسهَى گزفتِ ضس ٍ زرًْایت زازُّای خوغآٍریضسُ ً 62فاز
پس اس هساذلِ تاا اساتفازُ اس تحلیال ٍاریااًس چٌاس هتغیازُ تاا
ًزمافشار  SPSS-18هَرز تحلیل قزار گزفتٌس.

ػثسالؼلیسازُ ٍ ّوکاراى

خلسات
اٍل

زٍم
سَم
چْارم
پٌدن
ضطن

ّطتن
ًْن
زّن
یاسزّن
زٍاسزّن

پرسشللىبمٍ يسللًاس فکللری -عملللی مبدسلللی
(

Obsessional-Compulsive

Maudsley
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 :)Inventoryایاااي پزسطااااٌاهِ تَساااط ٍHodgson
 Rachmanتِهٌظَر تزرسای ٍساَاس تْیاِضاسُ اسات .ایاي
هقیاس زاری  30آیتن هیتاضس زاهٌِ ًوزات اس غفز تا  30هتغیاز

اساات  Rochman ٍ Hojsonضاازایة آلفااای ،0/60 ،0/50
 0/84 ٍ 0/69را تزای ذززُ هقیاسّای چک کززى ،ضستٍضَ،
کٌسی ٍ ضک ٍ تززیس تِ زست آٍرزًس کاِ ًطااىزٌّاسُ اػتثاار
تاالی ایي هقیاس هیتاضس؛ اػتثار ایي آسهَى تا هقیاس یل تزاٍى
تزاتز تا  0/87هحاسثِضسُ اسات ( . 22زر زٍ هطالؼاِ زر ایازاى،

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.3.0

ّفتن

جذيل  .1فرایىذ درمبن مبتىی بر استىتبج در قبلب  11جلسٍ درمبوی ()1
هحتَای خلسات
خلسِ اٍل زرهاى :اًدام پیصآسهَى  ،زر هَرز زالیل ضزکت زر گزٍُ ٍ هسل کلی زرهاى ٍ اًدام تکالیف ٍ آسهَىّا ٍ توزیيّای رٍساًِ زر پایاى
ّز خلسِ تَضیح زازُ هیضَزّ .سف زر طَل خلسِ اٍل زرهاى ایي است کِ زرهاىخَ یاز تگیزز ضکّای پطت ٍسَاس ٍ تیطتز پاسدّا اس
ًطاًِّای ّ OCDستٌس.
زر ایي هزحلِ زرهاىّ ،سف افشایص آگاّی زرهاى خَ اس افکار ٍ تاٍرّایی کِ قثل اس ٍسَاس فکزی ٍخَز زارًس ،است ٍ زرهاىخَ را تا استسالل
ذَز زر پیص ساس ضک ،تؼزیف ٍ طثقِتٌسی استسالل آضٌا هیکٌس.
زر هزحلِ سَم زرهاى ّسف ایي است کِ ًطاى زّین چگًَِ ایي استسالل زر سًسگی رٍسهزُ تِ ضکل یک زاستاى زرهیآیس.
زر ایي هزحلِ زرهاىّ ،سف افشایص آگاّی زرهاىخَ اس هاّیت -ذَز  OCDیؼٌی زرک ایيکِ چگًَِ  OCDیک ذَز ٍاقؼی ًیست اها ذَز
غیزٍاقؼی ،هثتٌی تزآضفتگی استٌتاخی است.
زر ایي ترص ها تِ اّساف کلیسی تزای هساذلِ زر  IBTهیپززاسین  .زر هزحلِ اٍل ،ها خشییات تیطتزی اس هاّیت ذیالی ٍسَاس را تزرسی
هیکٌین.
زر ایي هزحلِ زرهاى ،ضک ٍسَاسی کِ تِغَرت  %100ذیالی است تاتیاى سِ ًکتِ هْن ازاهِ هیزّین  1ضک زقیقاً غیزهوکي است تِ ایي
ذاطز کِ آى زر تااز تا حَاس قزار زارز؛  2آى  %100رتطی تِ ٍاقؼیت ًسارز؛  3تا ایي زرک کِ ضک ٍسَاسی  %100تیرتط است.
ایي ترص ضاهل هزحلِ  7زرهاًی است کِ تِ کطف ایي ایسُ هیپززاسز کِ رفغ  OCDاس ٍاقؼیتی پیزٍی هیکٌس کِ ضک ٍسَاسی اٍلیِ تیرتط
است.
هزحلِ  8زرهاى – تاّسف کوک تِ زرهاىخَ تزای کاّص تیطتز زر کطص تِسَی حثاب  OCDتا افطای ًِتٌْا هاّیت غیزٍاقؼی تلکِ
زرٍغیي استٌثاط ٍسَاسی است.
زر هزحلِ  9زرهاى ،زرهاىخَ تِ ٌّز زاستاىگَیی تغییز خْت هیزّس .زرهاىخَ اکٌَى تا رٍضی کِ زاستاى  OCDآىّا را تِ ضک کززى
هتقاػس کززُ است ،آضٌاست.
زر هزحلِ  10زرهاى ،زرهاًگز تِ زرهاىخَ کوک هیکٌس ،پیام اٍلیِ  IBTکِ ضک ٍسَاسی کاری تا ٍاقؼیت زر ایٌدا ٍ اکٌَى ًسارز را تقَیت ٍ
تحکین کٌس.
زر ایي هزحلِ زرهاًگز ًطاى هیزّس کِ چگًَِ  OCDکار پٌْاى کززى یا اًکار ذَز ٍاقؼی زرهاىخَ را تِذَتی اًدام هیزّس.
زر ایي هزحلِ کِ گام ًْایی است تِ زرهاىخَ کوک هیضَز تِسَی یک سًسگی تسٍى  OCDحزکت کٌس ٍ آهازُساسی یک رٍش تزای اهکاى
حفظ زستاٍرزّا ٍ خلَگیزی اس ػَز.
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است ٍ ٍضؼیتّا را تز پایاِ هقیااس  5هاازُای اس ًاَع لیتازت
هیسٌدس 10 YBOCS .هازُ اغلی ٍ  11هازُ تزرسی پاذیز را
ضاهل است هازُّای اغلی 5 ،پاراهتز هْن ٍسَاسّاای فکازی
(هازُّای  1تا  5 ٍ 5پاراهتز هْن ٍسَاسّای ػولی (هازُّای
 6تا  10را خساگاًِ ارسیاتی هیکٌس .زازُّای هزتَط تِ اػتثاار ٍ
پایایی ایي هقیاس ًطاى هیزّس کِ پایایی تایي ارسیاتااى زر 40
تیوار  ٍ 0/98ضزیة ّوساًی زرًٍی (ضزیة آلفاا  0/89 ،تاَزُ

است .پایایی ایي هقیاس تا رٍش تاس آسهاایی زر فاغالِ ّ 2فتاِ
 ٍ 0/84اػتثار افتزاقی آى تا پزسطٌاهِ افسززگی تاک ٍ هقیااس
زرخااِتٌااسی اضااطزاب ّاااهیلتَى تااِ تزتیااة 0/59 ٍ 0/64
گشارش ضسُ است ( . 21هحوسذاًی ضزیة پایایی ایي هقیاس را
اس طزیق تاس آسهایی تِ فاغلِ زٍ ّفتاِ 0/84 ،گاشارش ًواَزُ ٍ
اػتثار هحتَایی ایي آسهَى را تا ًظز هترػػاى تأییس کززُ است.

هقایسِ زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ،آهَسش ًَرٍفیستک ٍ ...

(. 24 ٍ 23

هیاًگیي ایي آسهَى زر هَرز تیوااراى ٍسَاسای (15/75اًحازاف
هؼیار (14/67 ٍ 5/63اًحزاف هؼیار  5/76تِزساتآهاسُ اسات

جذيل  .0پريتک درمبوی ترکیب دي ريش درمبن مبتىی بر استىتبج ي آمًزش وًريفیذبک
زرهاى هثتٌی تز استٌتاج
آهَسش ًَرٍفیستک
خلسات زرهاًی
 2خلسِ  30زقیقِای
 3خلسِ
تؼساز خلسِ زر ّز ّفتِ
 12خلسِ زرهاًی (طثق خسٍل 1
 30خلسِ زرهاًی (طثق خسٍل 2
تؼساز خلسِ زر طَل زرهاى

هیگیزز .خسٍل  4یافتِّای تَغیفی را ًطاى هیزّس.

یبفتٍَب
زر ایي ترص یافتِّای تَغیفی ٍ استٌثاطی هَرز تازرسی قازار

کٌتزل

ٍسَاس

900

تحقیقات ػلَم رفتاری  /زٍرُ  / 17ضوارُ 1398 / 3

www.mui.ac.ir

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.367

IBT

ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
کٌتزل

15
17
17
17
15

4/20
18/88
19/13
18/27
18/56

0/77
2/50
3/74
2/12
1/94

15
17
15
15
15

4/27
7/24
11/07
4/93
18/67

0/46
2/39
4/15
2/28
1/11

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.3.0

جذيل  .4میبوگیه ي اوحراف معیبر خردٌ مقیبسَبی يسًاس در گريٌَبی آزمبیص ي کىترل
پسآسهَى
پیصآسهَى
گزٍُ
هتغیز
اًحزاف هؼیار
هیاًگیي
تؼساز
اًحزاف هؼیار
هیاًگیي
تؼساز
1/76
2/12
17
1/64
5/76
17
IBT
1/51
4/13
15
1/95
6/33
17
ًَرٍفیستک
ٍارسی
1/60
1/60
15
2/72
5/13
17
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
1/03
5/73
15
0/52
5/87
15
کٌتزل
0/93
2/12
17
1/90
6/47
17
IBT
2/03
3
15
2/82
5/47
17
ًَرٍفیستک
ضستطَ
0/76
1
15
1/77
5/47
17
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
1/34
6/07
15
1/85
6
15
کٌتزل
0/98
1/29
17
1/17
4
17
IBT
0/72
2/33
15
0/78
4/80
17
ًَرٍفیستک
کٌسی ٍ تکزار
0/70
1/07
15
1/04
4/33
17
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
1/16
5/27
15
1/20
5/20
15
کٌتزل
1/23
2/53
17
1/58
5
17
IBT
1/55
3/60
15
2
5/20
17
ًَرٍفیستک
ضک
1/28
2/07
15
1/91
4/93
17
ًَ ٍ IBTرٍفیستک

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

جذيل  .1پريتک درمبوی آمًزش وًريفیذبک در قبلب  03جلسٍ درمبوی
هست آهَسش
ًَع تغییز
ًاحیِ تغییز
تزًاهِ
تؼساز خلسِ
افشایص
( C4تکقطثی
12-15( SMR
 15زقیقِ
30
کاّص
( C4تکقطثی
آلفا ٍ ّای تتا
 15زقیقِ
کاّص
( PZ/f3زٍقطثی
26-30 ٍ 22-26 ،18-22
30

ػثسالؼلیسازُ ٍ ّوکاراى

هٌثغ تغییزات
گزٍُ

فزؼّای آى ،اس آسهَىّای ام تاکس ٍ لَیي استفازُ ضاس کاِ
هقازیز ام تاکس (ً ٍ F= 4/40 ٍ p= 0/95،M= 433/29تایح
لَیي تزای ذززُ هقیاس ٍارسی ( ٍ F=1/18 ٍ p= 0/32تکزار
( ، F=1/17 ٍ p= 0/33ضستطاااَ (ٍ F=2/31 ٍ p= 0/085
ضک ( ٍ F=4/93 ٍ p= 0/04اثاز پیالیای p=0/000( 1/33
تِ زست آهس ( p<0/05؛ کِ ًطاًگز تأییس پایصفازؼ تزاتازی
ٍاریااًس/کٍَاریااًس اسات .زرًتیداِ اساتفازُ اس آسهاَىّاای
پاراهتزیک تالهاًغ است.

373

تحقیقات ػلَم رفتاری  /زٍرُ  / 17ضوارُ 1398 / 3

www.mui.ac.ir

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.367

خسٍل ً 4طاى هیزّس کِ هیاًگیي ضست ٍساَاس ٍ ذاززُ
هقیاسّای آى (ٍارسی ،ضستطَ ،کٌسی ٍ ضک زر پاسآسهاَى
زر هقایسِ تا پیصآسهَى تِ تزتیة زر سِ گزٍُ آسهایطی :تزکیة
زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ٍ ًَرٍفیستک ( ، 4/93زرهاى هثتٌای تاز
استٌتاج ( ٍ 7/24آهَسش ًَرٍفیستک ( 11/07کاّصیافتِ است
ٍلی زر گزٍُ کٌتزل ( 18/67تغییز هؼٌایزاری غاَرت ًگزفتاِ
است.
قثل اس استفازُ اس آسهَى پاراهتزیک تحلیال ٍاریااًس چٌاس
هتغیزی تزای هقایسِ اثزترطی رٍشّای زرهاًی ،خْت رػایت

ضزیة تأثیز
0/051
0/778
0/165
/778
0/041
/672
/053
0/353
0/033
0/796

تَاى آهاری
0/268
1
/794
1
0/219
1
/276
0/998
0/179
1

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.3.0

ذطا

هتغیز ٍاتستِ
پیصآسهَى ٍارسی
پسآسهَى ٍارسی
پیصآسهَى کٌسی
پسآسهَى کٌسی
پیصآسهَى ضستطَ
پسآسهَى ضستطَ
پیصآسهَى ضک
پسآسهَى ضک
پیصآسهَى ٍسَاس
پسآسهَى ٍسَاس
پیصآسهَى ٍارسی
پسآسهَى ٍارسی
پیصآسهَى کٌسی
پسآسهَى کٌسی
پیصآسهَى ضستطَ
پسآسهَى ضستطَ
پیصآسهَى ضک
پسآسهَى ضک
پیصآسهَى ٍسَاس
پسآسهَى ٍسَاس

جذيل  .5وتبیج تحلی ياریبوس چىذ متغیرٌ
تؼساز
p
F
MS
df
0/381
1/04
3/66
3
62
0/000
67/69
55/38
3
62
0/014
3/83
4/37
3
62
0/000
67/70
56/87
3
62
0/482
0/832
3/75
3
62
0/000
39/57
71/43
3
62
0/367
1/07
2/88
3
62
0/000
10/54
15/24
3
62
0/585
0/65
4/63
3
62
0/000
75/56
550/07
3
62
3/51
58
62
2/28
58
62
1/14
58
62
0/84
58
62
4/51
58
62
1/80
58
62
2/68
58
62
1/44
58
62
7/09
58
62
7/28
58
62
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یافتِّای خوؼیت ضٌاذتی ًطاى زازًس کِ تیطتزیي فزاٍاًای تاِ
تزتیة هزتَط تاِ ذاززُ هقیااسّاای ضاک ٍ ٍظیفاِضٌاسای
ٍ ،%80/3ارسی  ،%74/2کٌاسی ٍ تکازار  ٍ %72/7ضساتٍضاَ
 60/6زرغس اس هثتالیااى را ضااهل هایضاَز .تاز اسااس ًتاایح
تیطتزیي ضیَع ٍسَاس زر گازٍُ ساٌی  20تاا  25ساال (31/2
زرغس هثتال تِ ٍسَاس ضسیس قازار زاضاتٌس .اسًظاز خٌسایت ٍ

تأّل تیطتزیي فزاٍاًی هزتَط تِ سًااى ٍ افازاز هتأّال ٍ اسًظاز
تحػیالت ٍ ٍضؼیت اقتػاازی ،تیطاتزیي فزاٍاًای هزتاَط تاِ
لیساًس ٍ تاالتز ٍ ٍضؼیت اقتػازی هتَسط تَزًاس ٍ ّوچٌایي
اسًظز ساتقِ تیواری ،تیطتزیي فزاٍاًی افزاز ًوًَِ را کسااًی کاِ
ساتقِ تیواری ًساضتٌس ،تطکیل هیزازًس.

هقایسِ زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ،آهَسش ًَرٍفیستک ٍ ...

جذيل  .6وتبیج مقبیسٍ زيجی در متغیرَبی يابستٍ در مرحلٍ پسآزمًن
پسآسهَى
گزٍُّای زرهاًی
گزٍُ
هتغیزّای ٍاتستِ
تفاٍت هیاًگیي
p
0/000
3/62
IBT
0/031
1/60
ًَرٍفیستک
کٌتزل
0/000
4/13
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ٍارسی
0/002
2/02
ًَرٍفیستک
IBT
ًَرٍفیستک

ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
IBT

کٌتزل
کٌسی ٍ تکزار
IBT

ًَرٍفیستک

ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک

کٌتزل
ضستطَ

IBT

ًَرٍفیستک

IBT

کٌتزل
ضک

IBT

ًَرٍفیستک

ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
IBT

کٌتزل

ًَرٍفیستک

903
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ٍسَاس

IBT

ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.3.0

IBT

ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک
ًَ ٍ IBTرٍفیستک

0/52
2/53
3/97
2/93
4/20
1/04
0/23
1/27
3/95
3/07
5/07
0/88
1/12
2/000
1/74
0/67
2/20
1/07
0/46
1/53
11/43
7/60
13/73
3/83
2/30
6/13

1/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/013
1/000
0/002
0/000
0/000
0/000
0/413
0/134
0/001
0/001
0/804
0/000
0/088
1/000
0/005
0/000
0/000
0/000
0/001
0/115
0/000

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

خسٍل ً 5طاى هیزّس کِ تیي هیاًگیي گزٍُّای آسهایطای
ٍ کٌتزل زر هتغیزّای ٍاتستِ زر سطح  0/05تفاٍت هؼٌیزاری
ٍخَز زارزً .تایح تیاًگز ایي است کِ تاِطاَرکلی تاأثیز زرهااى
هثتٌی تز استٌتاج ،آهَسش ًَرٍفیستک ٍ تزکیة ایي زٍ رٍش ،زر
کاّص ضست ٍسَاس ٍ ذززُ هقیاسّای آى (ٍارسی ،ضستطاَ،
کٌسی ٍ ضک زر هزحلِ پسآسهَى تأییس هیگاززز .هیاشاى ایاي

تأثیز تیي  35/3تا  79/6زرغس هتغیز تَزُ ٍ تیاًگز آى است کاِ
تیي  35/3تا  79/6زرغس تفاٍت ًوزات پسآسهَى اس طزیق ساِ
گزٍُ زرهاًی تثییي های ضاَز .خاسٍل ً ،8تاایح هقایساِ تفااٍت
هیاًگیي گزٍُ کٌتزل را تا هیاًگیي گزٍُّای زرهااًی زر هزحلاِ
پسآسهَى تِغَرت سٍخی زر هتغیزّای ٍاتستِ ًطاى هیزّس.

ػثسالؼلیسازُ ٍ ّوکاراى
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بحث ي وتیجٍگیری
زر ایي پژٍّص ،هقایسِ سِ رٍش زرهاًی ًطااى هایزّاس کاِ
رٍش زرهاى تزکیثی زرهااى هثتٌای تاز اساتٌتاج ٍ ًَرٍفیاستک،
هؤثزتز اس رٍش زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ٍ آى هؤثزتز اس آهاَسش
ًَرٍفیستک است ٍلی زر گزٍُ کٌتزل ،تغییز هؼٌایزاری غاَرت
ًگزفتاااِ اسااات کاااِ تاااا ًتاااایح تحقیقاااات ٍ O Conver
ّ ٍ Taillon ، 3(Aardemaوکاراى (ّ ٍ Visser ، 9وکاراى
(ّ ٍ Steffen ، 5وکاراى (ّ ٍ Julien ، 4وکاراى (Frost ، 7
ٍ  ٍ 10(Hartlاهاااًی ٍ ّوکاااراى ( 8کااِ اثزترط ای رٍیکاازز
هثتٌی تز استٌتاج زر کاّص ًطاًِّای ٍساَاس فکازی-ػولای
هؼٌیزار استّ ،وسَ هایتاضاس .زر تثیایي ًتیداِ ایاي فزضایِ
هیتَاى گفت رٍش زرهاى هثتٌی تز استٌتاج کاِ تاز رٍی ضاک
پطت ٍسَاس کاار هایکٌاس تاا تاا ٍاقؼیات ساٌدی هٌطقای ٍ
ٍاقغتیٌاًِ ضکّایی کِ اس ذیال فزز ریطِ هیگیزز اس تیي رفتِ ٍ
ػال ن  OCDاس تیي هیرًٍس؛ ٍ هزاخاغ کٌٌاسُ پاس اس زرهااى،
زاستاًی هتفاٍت تا زاستاى ٍسَاسی قثلی ،تزای ذَز هیساسز کِ
هتااز تا آى است ٍ پس اس زرهاى ،هاّیت-ذَز آسیةزیاسُ ،تاِ
ذَز ٍاقؼی تغییز هییاتس ٍ هزاخغ کٌٌسُ سًسگی ذاَز را تاا ذاَز
ٍاقؼی تسٍى ٍسَاس ازاهِ هیزّس .پژٍّصّایی زر سهیٌِ زرهاى
ٍسَاس تا استفازُ اس ًَرٍفیستک اًدام ضاسُ اسات کاِ ًطااًگز
هیشاى کارایی تاالی ایي رٍش زر زرهاى اذتالل ٍسَاس اسات.

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

تز اساس هٌسرخات خسٍل  6چَى تفااٍت هیااًگیي ًوازات
پس آسهَى هتغیزّای ٍاتستِ زر چْار گزٍُ هؼٌیزار ضاسُ اسات
خْت تزرسی فزضیِ پژٍّص السم است تا اًداام هقایساِّاای
سٍخی هؼٌیزار تاَزى تفااٍت سٍج گازٍُّاا تاز اسااس آسهاَى
تًَفزًٍی تزرسی ضَزً .تایح تِزستآهسُ اس هقایسِّاای سٍخای
ًطاى هیزّس کِ تفاٍت هیااًگیي گازٍُ کٌتازل تاِ تزتیاة تاا
هیاًگیي گزٍُّای آسهایطی تزکیة زرهاى هثتٌای تاز اساتٌتاج ٍ
ًَرٍفیااستک ( ، 13/73زرهاااى هثتٌاای تااز اسااتٌتاج (ٍ 11/43
آهَسش ًَرٍفیستک ( 7/60هی تاضس کاِ ًطااى هایزّاس رٍش
زرهاى تزکیثی زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ٍ ًَرٍفیاستک هاؤثزتز اس
رٍش زرهاااى هثتٌاای تااز اسااتٌتاج ٍ آى هااؤثزتز اس آهااَسش
ًَرٍفیستک هیتاضس.

یافتِّای تحقیق تا هطالؼاات ٍ Siirmeli ، 25( Hammond
. 19( Morgado ٍ Pêgo, Ferreira، 14( Ertem
 . 20(Ho Jung ٍ Jeong Leeتزسگزی ٍ ّوکاراى (، 15
اٍرکی ٍ ّوکااراى (ً ، 16اظویااى ٍ ّوکااراى ( ، 11زر سهیٌاِ
تأثیز ًَرٍفیستک زر کااّص ػال ان ٍساَاس فکازی  -ػولای
ّوسَ هیتاضس .زر تثییي ًتیدِ ایي فزضیِ هیتاَاى گفات کاِ
ًَرٍفیستک راّثزز زرهاًی خسیس ،تاسٍى ػارضاِ ٍ غیزتْااخوی
اساات کااِ زر زرهاااى  OCDکااارتزز زارز .تایس اػتزاف کزز کِ
ًَرٍفیستک قازر است زر تْثاَز کلیاِی فزآیٌاسّای ضاٌاذتی ٍ
رفتاری اًساى هفیس تاضس ،تکٌیک ّای ًَرٍفیستک ًاِ تٌْاا تزای
تْثَز تسیاری اس تیوااااریّاااای ضٌاذتی هفیس ّستٌس ،تلکِ زر
تْثَز کارایی اضراظ سالن ًیش تأثیز تِ سشایی زارًس .کاااااّص
استزس ٍ اضطزاب ،زاضتي آراهص ،توزکاش زقیاق رٍی هَضَع
ذاظ ٍ هَضَػات زیگزی اس ایي قثیال ،اس هَارزی است کِ ّز
اًساى سالن تِ آى ًیاسهٌس است .تٌا تز ًتایح هطالؼاِ ًاظویااى ٍ
ّوکاراى ( ، 11زرهاى ًَرٍفیستک ٍ زرهاى ضٌاذتی-رفتااری تاز
کاّص ػال ن اذتالل ٍسَاس فکازی -ػولای ًَخَاًااى تاأثیز
هؼٌیزاری زاضتِ اًس اها اثزترطی زرهاى ًَرٍفیستک تاز کااّص
ػال ن ایي اذتالل تِطَر هؼٌیزاری تایص اس زرهااى ضاٌاذتی-
رفتاری است کِ تا ًتایح ایي تحقیق کِ زرهاى رٍیکزز هثتٌی تز
استٌتاج کِ ًَػی زرهاى ضاٌاذتی اسات اس زرهااى ًَرٍفیاستک
هؤثزتز تَزً ،اّوسَ هیتاضس .زر تثییي ایي ًتیدِ هیتَاى گفات
کِ زر کلً ،ظزیِّای ضٌاذتی تز ضیَُ ضٌاذت افزاز اس هحیط ٍ
اس ذَزضاى تأکیسزارًس؛ ایيکِ آًااى چگًَاِ پسیاسُّاا را زرک ٍ
ارسضیاتی هیکٌٌس ،چگًَِ یاز هایگیزًاس ٍ چگًَاِ هایاًسیطاٌس
اذتالل ٍسَاس فکزی -ػولی ًیش اس زیاسگاُ ضاٌاذتی اذتاللای
است کِ ریطِ زر پززاسشّای ضٌاذتی زارز ٍ فزز افکار ،ػقایاس
ٍ تػَرات ٍ تکاًِّای ًاذَاستِ هشاحوی را تدزتِ هیکٌس کِ زر
اٍ ایداز تطَیص ٍ آضفتگی هیکٌٌاس ،تٌااتزایي زرهااى رٍیکازز
هثتٌی تز استٌتاج ًیش کِ ًَػی زرهااى ضاٌاذتی اسات ،زر طای
هزاحل زرهاًی ذاَز تاز رٍی ضاک ٍ آضافتگی اساتٌتاخی فازز
ٍسَاسی ػول هیکٌس .زر ضوي هقایسِ ایي سِ رٍش زرهااًی،
ًطاى هیزّس کِ رٍش زرهاى تزکیثی زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ٍ
ًَرٍفیستک هؤثزتز اس رٍش زرهاى هثتٌی تز استٌتاج ٍ آى هؤثزتز
اس آهَسش ًَرٍفیستک است ٍ زر ایي تحقیق ًیش زرهاى تزکیثای،
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ٍ رٍشّای زرهاى تزکیثای خسیاس (زرهااى هثتٌای تاز اساتٌتاج
.ًَرٍفیستک استفازُ کٌٌس
تقذیر ي تشکر
ِاتتسا اس هسیز هحتزم هزکش راٌّوایی ٍ هطاٍرُ ذاًَازُ پیًَاس کا
 اهکاًات ٍ تدْیشات السم را زر اذتیاار،زر طی اًدام ایي تحقیق
ِ تطکز ٍ قسرزاًی هیکٌن ٍ ّوچٌایي اس ّوا،ایيخاًة گذاضتٌس
ِػشیشاى ٍ ّوکاراى آهَسشٍپزٍرش ضْزستاى هطکیيضاْز کا
ٍ  سپاسگشارم،تِ ًحَی زر ایي تحقیق ایيخاًة را یاری زازُاًس
 هقالِ حاضز.تَفیق ّوِ ایي ػشیشاى را اس ذساًٍس هٌاى ذَاستارم
تزگزفتاااِ اس رساااالِ زکتااازی ًَیساااٌسُ هسااا َل تاااا کاااس
. اس زاًطگاُ آساز ارزتیل هیتاضس11920705952005

تیطتزیي اثزترطی را ًطاى هیزّس کِ اکثز زرهاىّای تزکیثای
تا زرهاى ّنسهاى ضٌاذتی یا رفتاری ٍ زرهاى خسواًی تیطاتزیي
 زر ضوي یکای.اثزترطی را زاضتِ ٍ پایساری ٍ زٍام سیازی زارًس
 رذاسازّای ّانسهااى تاا،اس هحسٍزیتّای هْن ایاي پاژٍّص
تحقیق است کِ زر حیي اًدام تحقیق ٍقایغ پیصتیٌایًطاسُای
هوکي است تز هتغیز هساتقل تاأثیز تگاذارز؛ ٍ ایٌکاِ تؼاای اس
هؼلواى زر پز کززى پزسطٌاهِ زچار سَگیزی هیضاسًس ٍ ساؼی
 زر ضاوي پیطاٌْاز.هیکززًس تا ذَز را فزز ٌّدار ًطااى زٌّاس
هیضَز ایي پژٍّص زر تیي سایز گزٍُّاای ساٌی ًیاش تزرسای
 پیطٌْاز زیگاز ایاي.ضَز ٍ ًتایح آى تا ایي پژٍّص هقایسِ ضَز
است کِ تحقیقات تیطتزی زر هَرز زرهاى ٍساَاس تاا آهاَسش
ًَرٍفیستک غَرت گیزز؛ ٍ پیطٌْاز کارتززی ایيکِ هترػػااى
رٍاىزرهاااًی ٍ رٍاىپشضااکاى زر زرهاااى اذااتالل ٍسااَاس اس
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Aim and Background: In the past, obsessive-compulsive disorder was considered chronic and ineffective, but
today it has changed significantly due to findings that support the effectiveness of cognitive-behavioral therapy.
The purpose of this study was the Comparing Efficacy of Inference-Based Therapy, neurofeedback training and
combine the two methods in treatment of patients with obsessive-compulsive disorder.
Methods and Materials: This study was a survey and multi-group pre-test and post-test semi experimental
design. In this study, 2550 subjects were selected by cluster sampling method from among teachers of
Meshkinshahr city and1916 subjects completing the Yale-Brown obsessive-compulsive scale (YBOCS) and
diagnostic interview, and in the second stage, 66 out of 153 subjects who had a higher score from the point of
incision 20 in the obsessive-compulsory questionnaire, after the diagnostic interview, were randomly assigned to
a control group and three experimental groups, and eventually The collected data were analyzed by using
MANOVA with SPSS 18 software.
Findings: The results of the comparison of experimental and control groups showed that the severity of
obsessive-compulsive disorder and its subscales (check, wash, repetition, and doubt) in the experimental groups
significantly decreased compared to the control group. In general, the effectiveness of the three methods Therapy
on the obsessive-compulsive variable and its subscales are confirmed in the post-test phase. The effect of this
effect is between 35.3 to 79.6% and the difference in the post-test scores through three treatment groups. The
results obtained from the paired comparisons According to the Bonferroni test, show that combination therapy of
of Inference-Based Therapy and neurofeedback education in decrease the severity of obsessive-compulsive
disorder is more effective than Inference-Based Therapy and it is more effective than neurofeedback education.
Conclusions: In this study, the combination treatment of Inference-Based Therapy and neurofeedback education
in decrease the severity of obsessive-compulsive disorder is more effective than Inference-Based Therapy and it
is more effective than neurofeedback education.
Keywords: Obsessive-compulsive disorder, Inference-Based Therapy and neurofeedback education.
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