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چکیده
این پژوهش با هدف ارائه الگوی درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی در درمان اختالل وسواس-
بیاختیاری و بررسی میزان اثربخشی آن در مقایسه با درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز انجام شده است .در
این مقاله از دو روش کیفی و کمی استفاده شد .بخش اول پژوهش (تهیه بسته درمان شناختی-رفتاری با
رویکرد اسالمی) به روش کیفی و با استفاده از تحلیل منابع دینی انجام شد .بخش کمی پژوهش از نوع شبه
آزمایشی شامل سه گروه شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی ،شناختی -رفتاری آبرامویتز و گروه گواه بود
که  12نفر در هر گروه بررسی شدند .از بین افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره با شکایت وسواس36 ،
نفر به روش نمونهگیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند .در این پژوهش از آزمونهای تحلیل
کواریانس چندمتغیری و شاخص معناداری بالینی استفاده شد .یافتهها نشان داد درمان مذهبی بر شدت
اختالل وسواس -بیاختیاری و غالب نشانههای آن موثر است و وسواسها را بیشتر از درمان شناختی-
رفتاری آبرامویتز کاهش میدهد .در گروه درمان مذهبی 10،نفر و در گروه شناختی -رفتاری آبرامویتز6 ،
نفر در کاهش شدت وسواس به سطح معناداری بالینی رسیدند و در گروه گواه هیچکدام از افراد به این
سطح نرسیدند .نتایج این تحقیق نشان میدهد الگوی درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی ،با تأثیر بر
معنادهیهای نادرست مذهبی -اخالقی (احساس گناه مرضی) میتواند بر شدت و نشانههای وسواس -بی-

 .1استادیار دانشکده هدی و محقق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران (نویسنده مسئول) hansari@rihu.ac.ir
 .2استادگروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دانش آموخته سطح  3جامعه الزهرا (س)
 .4رئیس پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران
 .5دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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اختیاری موثر باشد و بنابراین مکمل درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز در درمان وسواس -بیاختیاری
است.

واژگان کلیدی :درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی ،وسواس -بیاختیاری ،درمان
شناختی -رفتاری وسواس.

مقدمه

اختالل وسواس -بیاختیاری 1با وسواسها 2یا بیاختیاریها 3یا هردو مشخص میشود.

وسواسها شامل افکار ،تمایالت یا تصورات مکرر و پایدار و شکهای بیمعنی هستند که
به شکل مزاحم و ناخواسته تجربه میشوند و شخص آنها را تنفرانگیز ،هجومآور ،غیرقابل
کنترل ،محرک احساس گناه و حتماً پایدار میداند (آبرامویتز و جاکوبی .)2014 ،حال
آنکه بیاختیاریها ،شامل رفتارها یا فعالیتهای ذهنی تکراری هستند که فرد احساس
میکند باید آنها را در پاسخ به یک فکر وسواسی یا بر طبق تشریفاتی که باید به طور
دقیق اجرا شوند ،انجام دهد (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2013 ،
وسواس -بیاختیاری چهارمین بیماری روانپزشکی (بعد از فوبیا ،اختالالت مرتبط با
مواد و افسردگی اساسی) در تمام حوزههای فرهنگی است (سادوک و سادوک،2007 ،4
ترجمة مهدی گنجی .)1393 ،سازمان بهداشت جهانی این اختالل را به عنوان دهمین علت
برجسته ناتوانی در دنیا معرفی کرده است که به صورت ناتوانی در عملکرد اجتماعی و
کیفیت پایین زندگی نمایان میشود (احمدی بجق ،بخشی پور و فرامرزی.)1394 ،
مطالعات انجام شده در ایران شیوع وسواس بیاختیاری را در حدود  0/7( 1/8درصد در
مردان و  2/8درصد در زنان) برآورد کردهاند (عابدی،کیانی ،شوشتری ،فرامرزی و
گلشنیمنزه .)1391 ،وسواس -بیاختیاری در سرتاسر جهان ،ساختار نشانهای مشابهی دارد
که نظافت و شستشو ،ن ظم و تقارن ،احتکار ،افکارممنوع ،یا ترس از آسیب را شامل
میشود؛ اما با این حال در ابراز نشانهها ،تنوع منطقهای وجود دارد و عوامل فرهنگی
میتوانند محتوای وسواسها را شکل دهند (آبرامویتز ،تایلور و مککی2009 ،؛ گرانت،
 .)2014در فرهنگهایی که در نظامهای تعلیم و تربیتی آنها اعتقادات مذهبی مهم و
)1. Obsessive–compulsive disorder (OCD
2. obsessions
3. compulsions
4. Sadok, V. & Sadok, B
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غالباند ،ممکن است مذهب ،غالب محتوای وسواس -بیاختیاری را تشکیل دهد و
وسواسها و بیاختیاریها بیشتر با زمینه مذهبی رخ دهند (نظیری ،دادفر وکریمی

کیسمی1384،؛ ویل و ویلسون ،2005 ،1ترجمه جمالفر1385 ،؛ ورهاگن ،وانپراگ ،لوپز-
آیبور ،کاکس و موسایی 2010 ،؛ هوالندر ،زوهر ،سیروواتکا و رجییر 2011 ،؛ شمس و
میالسویک .) 2013 ،موضوعات مذهبی ،اغلب در کشورهایی که مذهب نقش مهمی در
جامعه دارد (بهعنوان مثال ،در فرهنگهای خاورمیانه ،مسلمان و یهودی) شایع است .در
این کشورها محتوای وسواسها و بیاختیاریها (مثالً تشریفات شستن و تمیزکردن) با
باورها و اعمال مذهبی همخوان میباشد (هوالندر ،زوهر ،سیروواتکا و رجییر.)2011 ،
تاثیر عمیق فرهنگ مذهبی بر عالئم وسواس ،در ایران نیز وجود دارد .فتی ( )1376بیان
میکند مبتالیان به وسواس -بیاختیاری با محتوای مذهبی در کشور ما بیشترین موارد را
تشکیل میدهند و از نوعی تحریف شناختی مزاحم درمان رنج میبرند که هرگز با آن
برخورد تخصصی نشده است .بنابراین نادیدهگرفتن این افکار مداخلهگر باعث میشود
درمان رفتاری و حتی درمان دارویی ناموفق باشد .پژوهشگران دیگری نیز گزارش دادهاند
که در کشور ایران افکار وسواسی یا مناسک بیاختیاری ،رنگ و بوی دینی دارند (دادفر،
بوالهری ،ملکوتی و بیان زاده1380 ،؛ رمضانی فرانی ودادفر .)1384 ،نتایج پژوهش نظیری،
دادفر و کریمیکیسمی( ) 1384در ایران نشان داد که باورهای ناکارآمد دینی نسبت به
باورهای ناکارآمد شناختی پیشبینیکننده بهتری برای شدت عالئم وسواس -بیاختیاری
است .آن ها نتیجه گرفتند که دراین صورت در کار روان درمانی با این بیماران باید تجدید
نظر شود و باورهای دینی به عنوان یک جنبه مهم فرهنگی جامعه مورد توجه روانشناسان و
روانپزشکان در کار بالینی قرارگیرد.
در حال حاضر مهمترین رویکردهای درمانی وسواس -بیاختیاری ،درمان زیستی و
درمان شناختی -رفتاری است (کرینگ ،جانسون ،داویسون و نیل .)2012 ،در درمان
شناختی -رفتاری ،فرد قبل از مواجهه با رفتارهای وسواسی ،با باورهای وسواسی و
سوءتعبیر افکار ناخواستهاش آشنا میشود (کامر .)2015 ،سوءتعبیرها معموال این نگرانی را
برای فرد وسواسی بهوجود میآورند که واکنشهای فرد میتواند به خسارت و آسیب به
خود یا دیگران منجر شود .بنابراین برای کاهش این نگرانیها به رفتارهای وسواسی متوسل
1. Veal,D & Wilson, Rob
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میشود؛ اما در درمان شناختی -رفتاری ،معنا و جهتگیری فرهنگی -مذهبی خسارت و
آسیب (به خود یا دیگران) مورد توجه قرار نگرفته است (ورهاگن ،وانپراگ ،لوپز-آیبور،
کاکس و موسایی  .)2010 ،تحقیقات تجربی نشان میدهد ترس از خسارت و آسیب در
فرهنگهای دینی ،جهتگیری مذهبی -اخالقی پیدا میکند و با سوءبرداشت در مورد
خداوند و قوانین الهی یا خداپنداشت 1غلط (حدادی کوهسار و غباری بناب1391 ،؛ هایمن

و پدریک ،2008 ،2ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده1392 ،؛ سیلتون ،فالنلی  ،گالک و الیسون،
 ،)2013نگاه نادرست به عذاب اخروی (ویلهلم و استکتی ،2006، 3ترجمه اصغری پور،
بهفر و کریمی1392 ،؛ هایمن و پدریک ،2008 ،ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده1392،؛ شاپیرو
و استوارت )2011 ،و معنادهی منفی اخالقی در مورد خود (ویل و ویلسون ،2005 ،ترجمه
سیاوش جمالفر 1385،؛ یوسفی ،مظاهری و ادهمیان1387 ،؛ ویلهلم و استکتی ،2006،

ترجمه اصغری پور ،بهفر و کریمی1392 ،؛ آردن و دالکورسو ،2009 ،4ترجمه جان بزرگی
و آگاه هریس )1394 ،همراه است .برداشت نادرست در مورد خداوند ،فرد را با یک

خدای سختگیر ،غضبکننده و طردکننده ،درمورد آخرت ،با جهنم و عذاب الهی و در
مورد خود با احساس بیارزشی ،شکست ،گناهکار بودن و ...روبرو خواهد کرد .این
معنادهیهای منفی در مورد خداوند ،آخرت و خود ،معموالً با احساس گناه مرضی -ترس
از گناه ،جایی که گناهی وجود ندارد  -خود را نشان میدهند (ویلهلم و استکتی ،2006،
ترجمه اصغری پور ،بهفر و کریمی1392 ،؛ هایمن و پدریک ،2008 ،ترجمه حبیب اهلل
قاسم زاده.)1392،
االتونژی ،آبرامویتز ،ناتان،کوین وکانولی ( ،)2007ارتباط معنادهیهای نادرست
مذهبی -اخالقی (احساس گناه مرضی) را با نشانههای وسواس -بیاختیاری بررسی کردند.
نتایج تحقیق نشان داد احساس گناه مرضی با نشانههای وسواس -بیاختیاری (شامل
حوزههای شستشو ،وارسی ،شک و تردید ،افکار وسواسی ،خنثیسازی ذهنی ،نظم و
انباشت) همبستگی قوی دارند .کاویانی ،ابراهیمیقوام و اسکندری ( )2015در تحقیقی
رابطه بین احساس گناه مرضی با نشانههای وسواس -بیاختیاری و سبکهای شناختی
1. god concept
2. Hyman B. M & Pedrick C
3. Wilhelm S & Steketee G
4. Arden J & Dal Corso D
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مربوط به آن را در یک نمونه  80نفری از مبتالیان به وسواس-بیاختیاری در ایران بررسی
کردند .نتایج پژوهش نشان داد احساس گناه مرضی با نمره کل نشانههای وسواس-
بیاختیاری رابطهای معنادار دارد و این ارتباط معنادار نشان میدهد احساس گناه مرضی،
فراتر از باورهای مرتبط با فرهنگ است و احتماالً با آسیبشناسی وسواس -بیاختیاری
ارتباط دارد .شاپیرو و استوارت ( )2011بیان کردند معنادهی مذهبی -اخالقی نادرست یا
احساس گناه مرضی محدود به خرده مقیاس وسواس مذهبی -اخالقی نیست؛ بلکه تقریباً
در تمام خرده مقیاسها میتواند رخ دهد .بنابراین یک عامل مهم استمراربخش و میانجی
برای نشانههای وسواس -بیاختیاری است و توجه به این عامل تاثیرگذار بر وسواس-
بی اختیاری ،نتایج درمانی را بهبود و میزان عود این بیماری مزمن عودکننده و ناتوانکننده
را کاهش خواهد داد.
عدم توجه درمان شناختی -رفتاری به معنادهیهای نادرست افراد مبتال به وسواس-
بیاختیاری نسبت به مبدا (خداوند) و معاد باعث شده این درمان برای بیماران وسواس-
بی اختیاری با محتوای مذهبی ،تاثیر کمی داشته باشد .مهمترین خال درمان شناختی-رفتاری
تاکید بر نسبینگری و بیتوجهی به مالکهای ارزشی افکار ،بی توجهی به عوامل
انگیزشی در تشکیل شناختها و نظام ارزشی در جهتدهی به شناختهاست .بیتوجهی
به عوامل معنوی بهعنوان عنصری اساسی در سالمت و آسیب روان شناختی مشکل عمده
درمانگریهای شناختی-رفتاری است .بهعبارتی ایمان به خدا در نظریه شناختی-رفتاری
جایگاهی ندارد (جان بزرگی و غرویراد.)1395 ،
یکی از نقاط ضعف درمان شناختی -رفتاری افت نتایج درمانی و عود بیماری است.
این نقطه ضعف منجر به شکلگیری روشهای مکمل یا جدیدتر در درمانگری شده است.
بهنظر میرسد فقدان یک پایگاه ایدئولوژیکی و ارزشی باعث ناپایداری نتایج درمانی
است .انسانها به یک پایگاه فکری و ارزشی برای معنادهی و ارزشگذاری صحیح و
معنوی برای رفتارها ،پیشبینی و کنترل شرایط خود نیاز دارند .حاکمیت فرهنگ
سکوالریستی بر اغلب درمانگریهای شناختی باعث شده است به رغم قوی بودن
روشهای درمانگری ،نتایج چندان مطلوبی حاصل نگردد .انتقال یکسری کلیشههای
شناختی بدون ارتباط واقعی با پایگاه ایدئولوژیک و ارزشی فرد ،مطلوب انسان نیست.
چنانچه تغییرات شناختی با مبانی ارزشی و اعتقادی فرد همراه نگردد ،احتمال برگشت
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نشانهها وجود دارد .درست در چنین نقطهای درمانگری فرهنگی معنا پیدا میکند .بهنظر
میرسد آنچه درباره مباحث شناختی -رفتاری قابل بحث است فنون درمان نیست ،چرا
که فنون شناختی -رفتاری چارچوبهایی است که به اصالح رفتار انسان کمک میکند.
مشکل بیشتر در فرهنگ خود درمانگر و مبادی تحلیل مشکالت است (جان بزرگی و
غرویراد.)1395 ،
درمانهای شناختی-رفتاری فرهنگی -مذهبی نیز که در درمان وسواس -بیاختیاری
تاکنون انجام شده دارای نقطه ضعفهایی است .از جمله این که به حوزه ادراکی مربوط
به مبدا و معاد مراجعان مذهبی توجه جامع نداشتهاند .لذا نتوانستهاند برتری قابل توجهی بر
درمان شناختی -رفتاری معمول داشته باشند (بیانزاده ،بوالهری ،دادفر و کریمی1384 ،؛
آکوچکیان ،جمشیدیان ،مراثی ،الماسی و داورپناه جزی1389 ،؛ آبرامویتز2001 ،؛
آبرامویتز و جاکوبی2014 ،؛ اسالم ،عرفان و نئیم.)2015 ،
جانبزرگی ( 1395الف) نشان داد که اغلب روشهای درمانی اضطراب ،جنبه معنوی
را در نظر نمی گیرند و منظور از جنبه معنوی ،نادیده گرفتن فرایند پردازش اطالعات در دو
حوزۀ ادراکی مورد غفلت واقع شده یعنی مبدأ و معاد است .او با طرح درمان چند بعدی
معنوی برای بیماران مبتال به اضطراب ،پردازش عمل انسان در چهار حوزه ادراکی را در
اثربخشی و برتری درمان معنوی مطرح کرد (جان بزرگی )1394 ،و نشان داد محدود
کردن فرایند درمان به تنها دو حوزۀ هستی و خود-آنچه در درمانهای موجود حتی
معنوی اتفاق میافتد -دامنة اثر رواندرمانگری را به خصوص برای مراجعان مذهبی تقلیل
میدهد و پردازش عمل انسان را ناقص میکند .تغییر پندارهها یا افکار و تصاویر خود
ساخته و نامعتبر در این حوزههای ادراکی ،با مفاهیم معتبر و منطقی از طریق مکانیزم
هسته ایِ فعال سازی عقل خداسو مهمترین فعالیت درمانگرانه این روش است (جان بزرگی،
1395ب و 1394؛ جان بزرگی و غرویراد .)1395 ،هرچند چارچوب نظری پژوهش
حاضر بر اساس این شیوه است؛ اما به دلیل طوالنی مدت بودن و عدم انطباق آن برای
درمان وسواس ،ضمن استفاده از چارچوب مفهومی و فنون متعدد آن ،طراحی شیوه
شناختی رفتاری کوتاه مدت درمان وسواس با رویکرد مذهبی را ضروری مینماید .دلیل
انتخاب درمان شناختی رفتاری به ویژه الگوی آبرامویتز و تایلور ( )2009برای مقایسه با این
روش عالوه بر همگونی و مطابقت فرهنگی باالی این درمانها (به ویژه در حوزۀ فنون) با
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فرهنگ اسالمی (جان بزرگی و نوری ،)1394 ،پرکاربرد و مؤثر بودن این روشها بوده
است .بنابراین با توجه به پژوهشهای پیشین که تاثیر کم درمان شناختی-رفتاری معمول در
بیماران وسواس -بیاختیاری با محتوای مذهبی را نشان میدهد و نیز به رغم اینکه ادبیات
پژوهشی نشان میدهد معنادهیهای نادرست مذهبی -اخالقی (احساس گناه مرضی) ممکن
است در تمام خرده مقیاسهای وسواس -بیاختیاری وجود داشته باشد و این معنادهیهای
نادرست مذهبی -اخالقی را میتوان به حوزههای خودپنداره ،خداپنداره و آخرتپندارۀ
افراد نسبت داد (ویلهلم و استکتی  ،2006،ترجمه اصغری پور ،بهفر و کریمی1392 ،؛
هایمن و پدریک ،2008 ،ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده ،)1392 ،پژوهش حاضر با طراحی و

بکارگیری یک مدل اسالمی (طرحی مکمّل 1برای درمان شناختی -رفتاری) برای تغییر در
مفاهیم بنیادین مذهبی (مانند تصوری که فرد از خدا یا آخرت دارد) ،اثر بخشی آن را در

درمان وسواس -بیاختیاری مورد بررسی قرار داد.
بنابراین پژوهش حاضر به بررسی سؤال و فرضیات زیر پرداخت:
 چگونه میتوان الگویی شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی برای درمان وسواس-بیاختیاری طراحی کرد؟
 درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی ،موجب کاهش معناداری در شدتوسواس -بیاختیاری میشود.
 درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی ،موجب کاهش معناداری در نشانههایوسواس -بیاختیاری میشود.
 اثربخشی درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی در کاهش شدت وسواس-بیاختیاری در مقایسه با درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز بیشتر است.

روش
در این پژوهش از دو روش کیفی و کمی استفاده شد .در بخش اول تحقیق ،از روش
اجتهادی با رویکرد تحلیل محتوای متون دینی استفاده شد و بسته مذهبی درمان شناختی-
رفتاری وسواس -بیاختیاری با رویکرد اسالمی تهیه گردید .در روش اجتهادی فرد مسلط
به متون دینی پس از طرح سؤال خود ،به جستجوی متون دینی مرتبط پرداخته و با تشکیل
1. addative
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خانواده متون و بررسی اعتبار آنها به منطبقترین تحلیل و پاسخ به سؤال خود دست
مییابد .این پ اسخ راهنمای عملی فرد بوده به نحوی که بر اساس چارچوب نظری پژوهش
حاضر ،فرد را به عملی بر خالف متون و نصوص صریح دینی راهنمایی نکند (علیپور و
حسنی1389 ،؛ جانبزرگی .)1396 ،در این پژوهش برای دست یابی به اجماعی قویتر،
یافتههای این متون به افراد دیگری در سطح اجتهاد عرضه شد که برخی از آنها دارای
تحصیالت تا حد دکتری روانشناسی بوده و تجربه کار بالینی داشتند که نتایج آن خواهد
آمد .بخش کمی تحقیق از نوع شبه آزمایشی شامل پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه
بود .جامعه آماری ،کلیه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر قم و روش نمونهگیری،
نمونهگیری در دسترس بود .بعد از تشخیص قطعی وسواس -بیاختیاری در مراجعان36 ،
نفر براساس مالکهای ورود و خروج انتخاب شدند .معیارهای ورود عبارت بودند از-1:
وسواس -بیاختیاری فرد مثبت باشد (تایید روانپزشک یا روانشناس بالینی :مصاحبه
تشخیصی بر اساس  DSM-5و نمره پرسشنامه ییل براون باالتر از)10؛ -2فرد داوطلب
درمان وسواس باشد؛  -3وسواس و بیاختیاری هردو را داشته باشد؛  -4سن باالی  18سال؛
-5تمایل و امکان به همکاری تا آخر پژوهش داشته باشد .معیارهای خروج عبارت بودند
از -1 :اختالل شخصیت شدید (براساس مصاحبه بالینی و آزمون میلون) BR>85 :3؛ -2
افسردگی اساسی (براساس مصاحبه بالینی و مقیاس 21سوالی دس()D>28:)DASS؛ -3
روانگسستگی (براساس مصاحبه بالینی)؛  -4اختالالت اضطرابی شدید (براساس مصاحبه
بالینی و مقیاس 21سوالی دس()A>20:)DASS؛  -5دوقطبی (براساس مصاحبه بالینی)؛
 -6اختالالت طیف وسواس (براساس مصاحبه بالینی) .بعد از انتخاب افراد ،این  36نفر به
طور تصادفی در سه گروه  12نفره شامل درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی (گروه
آزمایشی) ،درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز (گروه آزمایشی) وگروه گواه تقسیم شدند.
بدیهی است گروه گواه به عنوان گروه در انتظار درمان پس از اتمام پژوهش برای درمان
دعوت شدند.
به منظور جمع آوری اطالعات در این پژوهش از مصاحبه بالینی و سه پرسشنامه شامل
پرسشنامة ییلبراون وسواس ،1مقیاس 21سوالی افسردگی ،اضطراب ،استرس دس
) 1(DASSو آزمون میلون 2 3استفاده شد.
1. Y-BOCS.
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پرسشنامة ییل براون وسواس :بهمنظور بررسی شدت و انواع وسواسها و بیاختیاریها
از پرسشنامة ییل براون وسواس استفاده شد .ایـن مقیاس در سال  1989توسط گودمن و
همکاران تهیـه و تـدوین شده است .ییل براون ،وسواسها و بیاختیاریها را جداگانه
بررســی میکنـد و به منظور بررسی میزان وسواسها و بیاختیاریهای افراد مختلف
طراحی گردیده است Y-BOCS .دو بخش دارد :یکی سیاهه نشانه 3و دیگری مقیاس

شدت 4.سیاهه نشانه ،خرده مقیاسها را نشان میدهد و در افکار وسواسی شامل وسواس
پرخاشگرانه ،وسواسهای آلودگی ،وسواسهای جنسی ،وسواسهای احتکار یا جمع
آوری ،وسواسهای مذهبی ،وسواسهایی درباره تقارن ونظم ،وسواسهای متفرقه و
وسواسهای جسمی؛ و در رفتارهای وسواسی شامل :شستشو و نظافت ،وارسی ،آداب
تکرار ،رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش ،نظم و ترتیب ،احتکار و رفتارهای وسواسی
متفرقه است .این نشانه ها در مقیاس لیکرت پنج درجهای و به صورت خودگزارشی پاسخ
داده میشوند .مقیاس شدت ،شدت وسواسها و بیاختیاریها را در مقیاس لیکرت پنج
درجه ای در پنج بعد فراوانی ،تداخل در کارکردها ،آشفتگی ذهنی ،میزان مقاومت و
کنترل نشانهها ارزیابی میکند .در تحقیقی ثبات درونی دو بخش سیاهه نشانه ) (SCو
مقیاس شدت ) (SSرا به ترتیب  ./97و  ،./95اعتبار دونیمه سازی برای  SCو  SSرا به
ترتیب  ./93و  ./89و اعتبار بازآزمایی را  ./99به دست آوردند .روایی آزمون به صورت
مالک همزمان ،میان  SCبا ( SCL-90-R-OCSسیاهه  90گویهای نشانهها) و  SSبا
(SCID-Iمصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختاللهای محور )Iهمبستگی مثبت
( )p<0/001نشان داد و تحلیل عامل اکتشافی برای  SCو  SSبه ترتیب سه و دو عامل
نشان داد .در این پژوهش ،نقطه برش فرد سالم از بیمار عدد  9بدست آمد که نسبت به نقطه
برش 16که مربوط به نسخه اصلی است .میتوان گفت شدت وسواس در ایران نسبت به
آمریکا باالتر است .البته تعمیم یافتهها به سراسر ایران باید با احتیاط صورت گیرد و این امر
نیازمند تحقیقات بیشتر است (راجزی اصفهانی ،متقیپور ،کامکاری ،ظهیرالدین و جان
بزرگی.)1390،
1. Depression Anxiety Stress Scale
)2. Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III
3. Symptom Checklist
4. Severity Scale
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مقیاس 21سوالی افسردگی -اضطراب -استرس دس( :)DASSاز این مقیاس برای
تشخیص معیارهای خروج (افسردگی و اضطراب شدید) استفاده شد .مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس  DASSدر سال  1995توسط الویبوند و الویبوند تهیه شد .این مقیاس
دارای دو فرم است .فرم کوتاه  21عبارت دارد که هر یک از سازههای روانی« افسردگی»،
«اضطراب» و «استرس» را توسط  7عبارت متفاوت ارزیابی میکند .فرم بلند آن  42عبارتی
است که هریک از  14عبارت ،یک عامل یا سازه روانی را اندازهگیری میکند .فرم کوتاه
 21عبارتی توسط صاحبی و همکاران  1384و سامانی و جوکار ( )1386برای جمعیت
ایرانی اعتباریابی شدهاست .سامانی و جوکار ( )1386اعتبار بازآزمایی برای مقیاس
افسردگی ،اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر  0/77 ،0/76 ، 0/80و آلفای کرونباخ به
ترتیب برابر با  0/74 ،0/81و 0/78گزارش نمودهاند .روایی این مقیاس ،تحلیل عاملی از
نوع تاییدی و به روش مولفههای اصلی مورد استفاده قرارگرفت (فتحی آشتیانی.)1388 ،
آزمون بالینی چند محوری میلون  :3از این مقیاس نیز در برخی از مراجعین برای
بررسی و حذف اختالل شخصیت شدید استفاده شد .ام.سـی .ام.آی  ،3در آگوست 1994
در گردهمایی انجمن روانشناسی آمریکـا معرفـی شـد .این آزمون در ایـران ،دو بار
هنجاریابی شده است .خواجهموگهی( )1372در تهـران نـسخة دوم ایـن آزمـون و
شریفی( )1381نسخة سوم آن را در اصفهان هنجاریابی کـرده اسـت .مطالعات مختلف
نشاندهندۀ اعتبار نسبتاً خـوب ام .سـی .ام .آی  3اسـت .بـرای مقیاسهای اختالل
شخصیت ،همبستگیهای متوسطی از  0/58تا  0/93بـا متوسـط  0/78به دست آمده است
(شریفی ،مولوی و نامداری.)1386 ،
برای تهیه بسته مذهبی و ارائه پیشفرضهای دینی مدل درمانی ،مراحل زیر انجام شد:
-1یافتن موضوعات و کلیدواژههای مربوط به معنادهیهای نادرست مذهبی -اخالقی
افراد مبتال به وسواس -بیاختیاری در تحقیقات تجربی؛  -2جستجوی کلیدواژهها و
مفاهیم مربوط به معنادهیهای نادرست مذهبی -اخالقی افراد مبتال به وسواس -بیاختیاری
در منابع اسالمی (نرم افزارهای علوم اسالمی نور) ،برای یافتن راهحلهای مناسب درمانی؛
 -3دسته بندی آیات و روایات در موضوعات مربوطه؛ -4جمع بندی ،استنباط و نتیجه-
گیری نهایی در هر موضوع؛  -5ارائه اصلموضوعه یا پیشفرض دینی در موضوع مربوطه؛
-6عملیاتی کردن پیشفرضها در قالب فنون شناختی ،عاطفی و رفتاری.
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فنون شناختی ،عاطفی و رفتاری مربوط به پیشفرضها از مدل درمان چندبعدی معنوی
(جانبزرگی و غروی راد )1395 ،که مبانی نظری رواندرمانگری اسالممحور را در چهار
حوزه ادراکی خداشناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی و آخرتشناسی خالصه میکند،
بهره گرفته شد .در مدل درمان چندبعدی معنوی فرض بر این است که غیرفعال شدن بعد
معنوی باعث ارزیابیهای نادرست از موقعیتها ،خود و جهان شده ،زمینه آسیبپذیری را
برای انسان فراهم میکند (جانبزرگی و غروی راد.)1395 ،
پس از انجام مراحل فوق ،هفت پیشفرض دینی و فنون مربوطه در دو بخش مورد
ارزیابی قرار گرفتند .در بخش اول روایی محتوایی (مذهبی) الگوی درمانی ،توسط پنج
کارشناس مذهبی ارزیابی شد .در این ارزیابی تناسب پیشفرضهای مذهبی با مفاهیم
خداشناسی ،انسانشناسی و آخرتشناسی و نیز تناسب فنون تنظیم شده با پیشفرضهای
مذکور مورد بررسی قرار گرفت .در بخش دوم تناسب و اثربخشی فنون مذهبی نسبت به
مراحل درمان وسواس ،توسط پنج کارشناس مذهبی رواندرمانگر مورد ارزیابی قرار
گرفت .در هر دو بخش ،موارد اصالحی در الگوی درمان مذهبی اعمال گردید .متوسط R

اسپیرمن برای روایی محتوایی کارشناسان مذهبی 0/98 ،و متوسط  Rاسپیرمن برای
کارشناسان رواندرمانی  0/97محاسبه شد؛ یعنی رابطه و همخوانی بین کارشناسان ،معنادار
و برداشت از محتوا یکسان است و بسته درمانی از محتوای تقریباً ثابتی تبعیت میکند.
مبانی نظری یا پیش فرض های دینی بسته مذهبی و فنون مربوطه شامل موارد زیر است:
پیش فرض های مربوط به مبدأ (خداشناسی) :توجه به مبدأ وجود و انحالل تردیدها و
برداشتهای نادرست انسان در خصوص خداوند ،میتواند منبع اطمینان و امیدی برای
انسان ایجاد کند و خداپنداره را به خداپنداشت(1ادراک توحیدی و واقعی خداوند) تبدیل
کند .پیشفرضهای مربوط به مبدأ عبارتند از:

2

پیش فرض  :1فطرت الهی و وابستگی وجودی انسان به خداوند سمیع و علیم ؛
فن مربوطه :پناه بردن به خداوند از طریق گفتگو و نظرخواهی از خداوندمتعال :من در
تفسیر فکر مزاحم خود چه میگویم ،خداوند (طبق منابع اسالمی) چه میگوید؟ آیا نظر
مرا تایید میکند؟ با این سؤال دو حالت پیش میآید :الف) فرد جواب را میداند ولی
1. god concept
 .2روم ،30بقره ،186حدید ،4غافر ،60ق ،16اعراف.200
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نسبت به آن غفلت دارد پس هشیار میشود؛ ب) فرد جواب را نمیداند پس در منابع
اسالمی آن را جستجو میکند.

پیشفرض 2الف :سبقت گرفتن رحمت الهی بر غضبش1؛
فن :بررسی ،تحلیل و اصالح خداپنداره فرد (خدای سریعالعقاب ،غضبکننده،

سختگیر و)...

2

پیشفرض 2ب :سبقت گرفتن حفاظتالهی بر غضبش ؛
فن :بررسی ،تحلیل و اصالح خداپنداره فرد (خدای طردکننده ،رهاکننده در خطرات
و)...
پیشفرض مربوط به معاد اعمال (آخرتشناسی) :عاقبت اندیشی صحیح
فن -1 :بررسی هدف اخروی؛ آیا اینگونه تعبیر و تفسیر ،مرا به اهداف غایی معنوی/
مذهبیام میرساند؟ سود و زیان آن برای اهداف معنوی /مذهبی و اخرویم چیست؟ -2
بررسی ،تحلیل و اصالح رابطه بین آخرتپنداره صحیح و احساسگناه مرضی.
پیشفرضهای مربوط به حوزه خود ادراک شده (خودپنداره) :با اصالح در حوزه
خود ادراک شده ،فرد به حد قابل قبولی از تعادل و عقالنیت میرسد و سازوکارهای
فراروی در بعد معنوی فعال میشود .در واقع اصالح خودپنداره به خصوص در اختالالت
شخصیت و اختالالت روانی مزمن مانندوسواس -بیاختیاری مقدمه و زمینهساز اصالح
خداپنداره است( 3انصاری و جان بزرگی.)1395 ،
پیشفرض :1قضاوت نسبت به خود بر اساس علم و عدم تبعیت از حدس و گمان4؛
فن -1 :آوردن دلیل معتبر از منابع اسالمی برای تفسیر منفی فکر مزاحم :آیا به تعبیر و
تفسیرم علم دارم؟  -2پذیرش وسواس (بهعنوان بیماری ،نه بهعنوان آدم بد ،فاسق یا:)...
اصالح افکار و قضاوتهای منفی مذهبی (احساس گناه و خودسرزنشگری) درباره وجود
 .1انعام ،54زمر ،53حجر ،56دعای جوشن کبیر.
 .2شورى ،6انفطار.10
 .3سند مذهبی :عَجِبْتُ لِمَنْ یَجْهَلُ نَفْسَهُ کَیْفَ یَ عْرِفُ رَبَّهُ؛ در عجبم از کسی که به خود آگاهی ندارد چطور میخواهد
پروردگارش را بشناسد (تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ح  )4659و تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ح  ،4637ح
 9547و ح 4664؛ سند روانشناختی :الورنس1997 ،؛ لسلی و هری2001 ،؛ ریان2008 ،؛ پارگامنت.2007 ،
 .4اسراء ،36انعام ،148نجم.23
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افکار وسواسی.
پیش فرض : 2الگوگیری از حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله ومعصومین علیهم السالم

(والیت) 1؛

فن :ایفای نقش معصوم :اگر در نقش یک معصوم قرار بگیرم ،آیا در پاسخ به
فکرمزاحمم همینگونه تفسیر و عمل میکنم؟

2

پیشفرض :3توجه به کرامت و استعدادهای وجودی انسان ؛
فن :پرسشگری سقراطی و چالش با روان بنههای منفی مربوط به خود (من دوست
داشتنی نیستم ،من بی ارزشم ،من درمانده هستم ،من آسیب پذیرهستم ،من بد /شیطان /رذل
هستم ،من کنترل ناپذیر /دیوانه هستم ،من شکست خورده هستم ،من ضعیف هستم و )...با
استناد به گزارههای دینی.

پیشفرض :4سبک زندگی اسالمی در بعد زیستی  3؛
فن :اصالح خواب ،تغذیه ،تحرک و نشاط بدنی با استناد به منابع دینی.
این الگوی درمانی ،با توجه به ضعفهای درمان شناختی -رفتاریوسواس-

بیاختیاریدر فرهنگ دینی ،در واقع طرحی مکمّل برای درمان شناختی -رفتاری است که
خالصه آن در جدول 1آورده شده است.
جدول .1خالصه جلسات درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی و مقایسه آن با درمان
شناختی -رفتاری آبرامویتز
جلسات
ج1

درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی

درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز

-1آشنایی با ماهیت ،علل و طرح درمانی وسواس با رویکرد

آشنایی با ماهیت ،علل و طرح

اسالمی-2 ،بررسی سود و زیان مذهبی /معنوی درمان وسواس

درمانی وسواس

پذیرش وسواس بهعنوان بیماری (به منظور چالش با قضاوتهای
ج2

منفی و بی پایه و کاهش احساسگناه مرضی)

بررسی سود و زیان درمان وسواس
و هدف گذاری واقع بینانه

 .1احزاب ،21انبیاء ،7نساء.59
 .2تین ،4حجر ،29بقره ،30اسراء ،70بقره ،29بقره.34
 .3خواب :نبأ  ،9تغذیه :عبس ،24نحل ،69تحرک :بقره ،247مصباح الکفعمی :دعای ابوحمزه ثمالی و کمیل.
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ج3

ج4

ج5
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آموزش چرخه معیوب شناختی–

و تفسیرهای مذهبی -اخالقی

رفتاری وسواس

آموزش انواع باورهای وسواسی و ارتباط آنها با تعبیر و تفسیرهای
مذهبی -اخالقی

آموزش انواع باورهای وسواسی

آموزش فنون مربوط به پیشفرض 1و  2انسانشناسی و عاقبت

آشنایی با فنون چالش با باورهای

اندیشی صحیح (فنون عام)

وسواسی (فنون عام)

تحلیل خطاهای شناختی اهمیت بیش از حد به افکار ،نیاز به
ج6

قطعیت یا کاملگرایی و عدم تحمل ابهام ،مبالغه در مسئولیت و

آشنایی با فنون خاص چالش با

آمیختگی فکر-عمل با منطق مذهبی و تضعیف توجیه مذهبی

باورهای وسواسی

اختالل (بینشدهی درباره عدم ارتباط بیاختیاریها با مذهب)
الف)شروع مواجهه با رفتارهای وسواسی ( )compulsionsو
ج7

جلوگیری از پاسخ ( )ERPدر شدتهای ،1ب) آموزش روان
بنههای منفی مربوط به خود در وسواس

مربوط به انسان شناسی برای تغییر خودپنداره معنوی (آموزش
پیشفرض 3انسانشناسی :کرامت و استعداد وجودی انسان)

ج9

ج10

ج11

ج12
ج13

( )compulsionsو جلوگیری از
پاسخ( )ERPاز شدتهای کم تا
شدید

الف)  ERPشدتهای ،2ب) تحلیل و تغییر پیش فرضهای
ج8

شروع مواجهه با رفتارهای وسواسی

ادامه ERPاز شدتهای کم تا
شدید

الف) ادامه ERPشدتهای ،2ب) ادامه تحلیل و تغییر پیش

ادامه ERPاز شدتهای کم تا

فرضهای مربوط به انسان شناسی برای تغییر خود پنداره معنوی

شدید

الف)  ERPشدتهای ،3ب) اصالح و تعدیل خودپنداره

1

ادامه ERPاز شدتهای کم تا

منفی(بخش روان بنههای مربوط به بیارزشی) با محتوای اسالمی

شدید

الف) ادامه  ERPشدتهای ،3ب) ادامه اصالح و تعدیل

ادامه ERPاز شدتهای کم تا

خودپنداره منفی (بخش روان بنههای مربوط به بیارزشی)

شدید

الف)  ERPشدتهای ،4ب) اصالح و تعدیل خودپنداره منفی

ادامه ERPاز شدتهای کم تا

(بخش روان بنههای مربوط به ناتوانی) با محتوای اسالمی

شدید

الف) ادامه ERPشدتهای ،4ب) ادامه اصالح و تعدیل

ادامه ERPاز شدتهای کم تا

1. self image
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ج14

خودپنداره منفی (بخش روان بنههای مربوط به ناتوانی)

شدید

الف) شروع مواجهه با وسواسها ( ) obsessionsشدتهای،1

شروع مواجهه با وسواسها

ب) بررسی و تحلیل خداپنداره 1فرد برای اصالح باورهای مربوط

( )obsessionsاز شدتهای کم

به مبدأ ادراک شده و تغییر فضای ادراکی

تا شدید

الف) مواجهه با وسواسها ( )obsessionsشدتهای ،2ب)
آموزش پیش فرض 1و پیش فرض2مربوط به مبدأ (خداشناسی)،
ج15

ج) بازتحلیلگری خداپنداره و ایجاد بینش نسبت به تأثیر باورهای
والدینی و دیگران در شکلگیری آن و ترغیب تشکیل
2

خداپنداشت بر اساس منابع دینی

ج16

ج17

های کم تا شدید

الف)مواجهه با وسواسها ( )obsessionsشدتهای ،3ب) ادامه

ادامه مواجهه با وسواسها از شدت-

اصالح خداپنداره

های کم تا شدید

الف) مواجهه با وسواسها ( )obsessionsشدتهای ،4ب)

ادامه مواجهه با وسواسها از شدت-

تحلیل پیشفرض مذهبی مربوط به معاد

های کم تا شدید

ج18

اصالح و تعدیل آخرت پنداره و احساس گناه مرضی

ج19

ادامه اصالح آخرت پنداره و چالش با احساس گناه مرضی

ج20

ادامه مواجهه با وسواسها از شدت-

تاکید بر تمرینهای مربوط به ابقاء خودپنداشت ،خداپنداشت و
آخرتپنداره اصالح شده ،جهت پیشگیری از عود

ادامه مواجهه با وسواسها از شدت-
های کم تا شدید
ادامه مواجهه با وسواسها از شدت-
های کم تا شدید
جهت پیشگیری از عود ،رویارویی
و جلوگیری از پاسخ را بخشی از
زندگی قرار دادن

الزم به ذکر است قبل از شروع مداخلههای درمانی پژوهش مذکور ،در یک تحقیق
موردی اثربخشی بسته درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی درتحقیقی با عنوان" اثر
بخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی برپیشفرضهای خداپنداره ،خودپنداره و
آخرتپنداره بر نشانههای اختالل وسواس-بیاختیاری :مطالعه موردی"؛ روی دو آزمودنی
1. god image
2 . god concept
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(مرد) اجرا شد و یافتههای تحقیق نشان داد بسته درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی
در مرحله پسآزمون و پیگیری ( 3ماه بعد از پسآزمون) تاثیر معنادار دارد (انصاری و
جان بزرگی.)1395 ،
بسته درمان شناختی -رفتاری وسواس -بیاختیاری آبرامویتز براساس کتابها و

مقاالت آبرامویتز به ویژه کتاب"  10گام برای غلبه بر وسواس"( ،آبرامویتز ،تایلور و مک
کی )2009 ،تهیه شد .جلسات بسته درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز در این پژوهش طی
 20جلسه انجام شد که خالصه آن در جدول  1آمده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :برای دادههای کیفی پیشتر بیان شده که از روش
اجتهادی و کیفی مانند تحلیل محتوی استفاده شد و برای تحلیل آماری دادههای کمیِ
پژوهش از تحلیل کواریانس چندمتغیری و شاخص معناداری بالینی استفاده شد.

یافتهها
یافتههای کیفی :یافتههای کیفی پژوهش ،پاسخ به سوال پژوهش است که :چگونه میتوان
الگویی شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی برای درمان وسواس -بیاختیاری طراحی
کرد؟ پاسخ آن درقالب پیش فرضها ،مراحل مربوط به استخراج آنها از منابع دینی،
اعتبار سنجی و فنون مربوط به آنها در بحث روش آورده شده است.
یافته های کمی :یافتههای کمی پژوهش،آمار استنباطی مربوط به فرضیهها را بررسی و
بیان میکند .قبل از آزمون فرضیهها ،اطالعات جمعیت شناختی و توصیفی متغیرهای
پژوهش شامل جنسیت ،سن ،تاهل ،تحصیالت ،سابقه خانوادگی ،شدت وسواس-
بیاختیاری ،مدت وسواس -بیاختیاری ،مصرف دارو و میانگین شدت وسواس سه گروه
در مراحل آزمون بررسی شد و اختالف بین میانگینهای متغیرهای جنس ،تاهل،
تحصیالت ،سابقه خانوادگی و مصرف دارو در هر سه گروه با استفاده از آزمون خیدو
معنادارنبود( .) P>/05بین میانگین سه گروه از لحاظ مدت و شدت بیماری با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس نیز اختالف معنادار وجود نداشت( .)P>/05اختالف بین میانگین
سن در سه گروه با استفاده از تحلیل واریانس معنادار شد؛ اما اثر سن با تحلیل کواریانس
کنترل شد ،تاثیرمعنادار بر متغیر وابسته نداشت.
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جدول :2شاخصهای توصیفی مربوط به شدت وسواس ) (SUDSسه گروه در مراحل آزمون
پیشآزمون

گروه ها

میانگین
شناختی -رفتاری با رویکرد

پسآزمون

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

21/6

3/02

8/08

5/88

8/58

6/11

درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز

23/08

4/10

12/66

6/65

12/91

6/21

گواه

21/6

4/84

21/5

3/98

22/33

3/79

اسالمی

فرضیه اول این بود که درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی ،موجب کاهش
معناداری در شدت وسواس -بیاختیاری میشود .فرضیه دوم عبارت بود از اینکه درمان
شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی ،موجب کاهش معناداری در نشانههای وسواس-
بیاختیاری میشود و فرضیه سوم بیان میکرد که اثربخشی درمان شناختی -رفتاری با
رویکرد اسالمی در کاهش شدت وسواس -بیاختیاری در مقایسه با درمان شناختی-
رفتاری آبرامویتز بیشتر است .باتوجه به استفاده از پیشآزمون برای گروهها و داشتن چند
متغیر وابسته ،از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) برای هر سه گروه استفاده شد.
در مورد فرضیه اول و سوم ،ابتدا مفروضههای این آزمون شامل همگنی ماتریس
واریانس -کواریانس (آزمون  ) M BOXو همگنی واریانسها بررسی گردید که نتایج آن
دال بر همگنی واریانسها و ضرایب بتا بود .آزمون  M BOXمعنادارشد لذا فقط از ارزش
(Trace

پیالیی
شد(جدول .)3

 )Pillai'sبه خاطر مقاوم بودن در برابر تخطی از مفروضهها استفاده

جدول  .3نتایج ارزش پیالیی درمورد فرضیه :1شدت وسواس (فکری -عملی)
گروه

Value

F

معناداری

توان آزمون

ارزش پیالیی

0/97

5/47

0/001

0/997
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نتایج تحلیل کواریانس در مورد شدت وسواس (با تفکیک وسواسهای فکری و
عملی) در جدول  4آورده شده است.
جدول .4نتایج تحلیل کواریانس ( اثرات بین گروهی) در متغیر شدت وسواس ( فکری -عملی)
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

151/579

2

75/789

8/822

فکری

225/749

2

112/874

21/622

عملی

266/315

31

8/591

فکری

161/83

31

5/22

عملی

1783

36

فکری

2208

36

منبع واریانس
عملی
گروهها

خطا

توان

F

معناداری

0/001

0/956

0/001

1

آزمون

مجموع

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،پیشآزمون اثر معنادار داشته اما با کنترل
تاثیر آن ،در تک تک متغیرهای وابسته ( فکری و عملی) اختالف معنادار است .بعد از
تایید معنادار بودن وسواسهای فکری و عملی به وسیله آزمونهای تعقیبی هر  3گروه با
هم مقایسه شدند (جدول .)5
جدول  .5مقایسههای دوتایی گروهها
متغیر
وابسته

عملی

گروه

گروه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

معناداری

1

3

-5/422

1/372

0/001

1

2

-0/395

1/202

0/745

2

3

-5/027

1/404

0/001
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فکری

1

3

-7/033

1/07

0/001

1

2

-2/484

0/937

0/013

2

3

-4/549

1/094

0/001

یافتههای جدول  ،5فرضیه اول پژوهش ( بین گروه  1و )3را تایید میکند .به عبارتی
درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی بر روی شدت وسواس (درهر دو وسواس
فکری و عملی) اثر معنادار دارد و فرضیه سوم (بین گروه  1و )2را در رابطه با فقط
وسواس های فکری تایید میکند .به عبارتی درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی
نسبت درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز در وسواسهای فکری اثر بیشتری دارد.
فرضیه دوم تاثیر درمان مذهبی را بر تمام خرده مقیاسهای وسواس -بیاختیاری بررسی
میکرد .در بررسی مفروضههای تحلیل کواریانس چندمتغیری مربوط به این فرضیه ،با
توجه به معنادار بودن آزمون

M BOX

در مورد خرده مقیاسهای مربوط به وسواسهای

فکری در تست ییل براون ( شامل وسواس آسیب ،آلودگی ،جنسی ،احتکار ،مذهبی،
تقارن ،متفرقه و جسمی) ،از ارزش پیالیی به خاطر مقاوم بودن در برابر تخطی از مفروضهها
استفاده شد(جدول .)6
جدول  .6نتایج ارزش پیالیی درمورد فرضیه :2خرده مقیاسهای وسواسهای فکری
گروه

Value

F

معناداری

توان آزمون

ارزش پیالیی

1/135

3/114

0/002

0/997

در بررسی مفروضه های تحلیل کواریانس چندمتغیری در خرده مقیاسهای وسواسهای
عملی ( شستشو ،وارسی ،تکرار ،شمارش ،نظم ،احتکار و متفرقه) ،آزمون
معنادارنبود .لذا ارزش رویس الرگست گزارش شد (جدول .)7

M BOX
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جدول  .7نتایج ارزش های مربوط به آزمون  M BOXدرمورد فرضیه :2خرده مقیاسهای
وسواسهای عملی
گروه

Value

F

معناداری

رویس الرگست ( Roy's largest
)root

1/001

3/003

0/024

توان
آزمون
1

بعد از تایید مفروضههای تحلیل کواریانس ،تحلیل کواریانس چندمتغیری در مورد
خرده مقیاسهای وسواس -بیاختیاری انجام شد .نتایج تحلیل نشان داد فرضیه  2در مورد
خرده مقیاسهای وسواسهای فکری در وسواس آسیب ،آلودگی ،جنسی ،احتکار،
مذهبی ،متفرقه ،تایید ودر تقارن و جسمی رد میشود و در مورد خرده مقیاسهای
وسواسهای عملی در شستشو ،وارسی ،تکرار و متفرقه تایید و در شمارش ،نظم و احتکار
رد میشود .
برای تعیین شاخص تغییر پایدار و سطح معنادارای بالینی ،نمرههای قبل و بعد از درمان
و تفاوت بین آنها ،در متغیر شدت وسواس -بیاختیاری در هر سه گروه بررسی شد.
درگروه شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی نتایج نشان داد در تغییرات درمانی  10نفر به
سطح معناداری بالینی رسیده اند و شاخص تغییر پایدار در همه افراد مثبت است .در حالیکه
در گروه شناختی -رفتاری آبرامویتز ،تغییرات درمانی  6نفر به سطح معناداری بالینی رسید
و در گروه کنترل ،هیچکدام به سطح معناداری بالینی نرسید .شاخص تغییر پایدار در گروه
شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی در همه افراد ،در گروه شناختی -رفتاری در  11نفر و
در گروه کنترل در  2نفر مثبت است.

بحث و نتیجهگیری
بررسی منابع دینی متناظر با روشهای روانشناختی به خصوص روش آبرامویتز نشان داد
که میتوان بر اساس تحلیل محتوای منابع دینی ،به درمان شناختی -رفتاری جهتگیری
مذهبی داده و اثرآن را در فرهنگ دینی مورد مطالعه قرارداد .در این پژوهش ،تفاوت
اساسی الگوی درمانی با جهتگیری مذهبی با درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز،
برجستهسازی توجه به معنادهیهای نادرست مذهبی -اخالقی و احساس گناه افراطی در سه
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حیطه خداپنداره ،آخرتپنداره و خودپنداره درتمام خرده مقیاسهای وسواس -بیاختیاری
بود .درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز فقط در درمان خرده مقیاس وسواس مذهبی-
اخالقی ،تا حدی به اصالح شناخت نسبت به مبدا یا خداپنداره و معاد یا آخرتپنداره
پرداخته و در خرده مقیاسهای دیگر وسواس -بیاختیاری به آن توجهی نکرده است.
مطابق با الگوی نظری این پژوهش که پیشتر بیان شد ،اینکه چرا مداخالت معطوف به
مبدأ و معاد میتواند تغییرات را عمیقتر و معنادارتر کند ،این است که این دو حوزۀ
ادراکی ،بعد معنوی را در ارزیابی افکار و اعمال انسان فعال میکنند ،و فعال سازی این
بعد ،نظام ارزشدهی ،معنادهی و هدفمندی فرد را تغییر میدهد (جان بزرگی .)1394 ،با
تغییر این سه مکانیزم درمانی ،بینش مراجع افزایش یافته و به شروع و پایان اعمال خود
هشیارتر میشود .بنابراین با فعال سازی بعد معنوی و اصالح خداپنداره بسیاری از
توجیهات مذهبی فرد برای نگهداری وسواس از بین می رود و اکنون او دیگر نمیتواند از
وسواس خود با تبیینهای مذهبی دفاع کند و اجتنابهای هیجانی او از خدای ترسناک
قبلی از بین می رود .تغییر خودپنداره این افراد سبب تغییر در حرمت خود میشود و زمانی
که نگاه مراجعان در باره آخرت تغییر میکند معنادهی آنها نسبت به مرگ و گناه تغییر
میکند .در پی این تغییرات ،انگیزه مراجعان برای تغییر و سرعت درمان افزایش مییابد
(جان بزرگی.)1394 ،
مکانیزم اثر اصالح خودپنداره ،خداپنداره و آخرتپنداره بسته مذهبی در کاهش
وسواس -بیاختیاری به تفصیل شامل موارد زیر است:
اصالح خودپنداره (هشیارسازی ،تحلیل و اصالح خودپنداره با محتوای مذهبی) از
طریق مکانیزمهایی که در پی میآید باعث کاهش وسواس -بیاختیاری میشود :الف)
طبق تحقیقات احساس کهتری نسبت به دیگران در مبتالیان به وسواس -بیاختیاری وجود
دارد و این احساس منفی نسبت به خود ،با احساس گناه مرضی همراه است و این احساس
گناه ،معموال بهطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مذهب و معنویت بروز میکند
(آبرامویتز و جاکوبی .)2014،بنابراین با کار روی این احساس به خصوص با محتوای
دینی ،احساس عزت نفس افراد مبتال به وسواس -بیاختیاری افزایش یافته و مواجهه با
موقعیتهای وسواسی برایشان تسهیل میشود؛ ب) اصالح خودپنداره مقدمه و زمینهساز
اصالح خداپنداره است (ریان2008 ،؛ پارگامنت2007 ،؛ لسلی و هری2001،؛ الورنس،
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 .)1997این مسئله به ویژه در افراد مبتال به اختالالت شخصیت و اختالالت روانی مزمن از
جمله وسواس -بیاختیاری مورد تاکید بیشتری است ( انصاری و جان بزرگی.)1395 ،
بنابراین هنگامیکه اصالح خودپنداره افراد مبتال به وسواس-بیاختیاری با شواهد اسالمی
انجام شود به خاطر پذیرش باالتر در فرهنگ دینی ،تاثیر آن بر اصالح خودپنداره و در
نتیجه بر خداپنداره بیشتر است؛ ج) در فرهنگ دینی ،مذهب در ساخت خودپنداشت افراد

1

نقش دارد .پالوتزیان و پارک ( )2005بیان کردند مذهب یک بخش مهم خود پنداشت
بسیاری از مردم است و مجموعهای از روانبنهها را برای سازماندهی اطالعات جدید ایجاد
میکند .استگر ،پیکرینگ ،آدامز ،بورنت ،شین و همکاران ( )2010نیز بیان کردند مذهب
به عنوان یک نظام معنادهی برای مردم عمل میکند که بهوسیله آن تجارب و وجود خود
را تفسیر میکنند.
اصالح خداپنداره نیز از طریق مکانیزمهای زیر باعث کاهش وسواس -بیاختیاری
میشود :الف) تاثیر بر شناختها :با اصالح خداپنداره ،برداشت فرد وسواسی از خداوند
تغییر میکند .او دیگر خداوند را غضبناک ،سختگیر و طردکننده (حدادی کوهسار و
غباری بناب1391 ،؛ هایمن و پدریک  ،2008 ،ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده1392 ،؛ سیلتون،
کوین ،کاتلین و کریستوفر )2013 ،نمیبیند؛ بلکه بسیار مهربان ،بخشنده و بزرگترین
حامی ،پشتیبان و حافظ خود ادراک میکند .بنابراین با ارزیابی واقعبینانه فرد وسواسی
نسبت به خداوند ،ترسهای وسواسی ،اضطراب و احساس گناه او کاهش یافته ،مواجهه با
موقعیتهای وسواسی برایش آسان میشود.
ب) تاثیر بر عاطفه :با اصالح خداپنداره ،احساس فرد وسواسی نسبت به خداوند تغییر
میکند .او نسبت به خداوند احساس وابستگی وجودی میکند ،خداوند را از رگ گردن
به خود نزدیکتر و بسیار مهربان احساس میکند .این احساس مثبت ،باعث افزایش
دلبستگی به خداوند به عنوان یک پایگاه ایمن میشود و با افزایش دلبستگی ایمن،
اضطراب فرد کاهش مییابد.
ج) تاثیر بر بعد معنوی :با اصالح شناخت و عاطفه منفی نسبت به خداوند و ایجاد
دلبستگی ایمن ،ایمان فرد به خداوند افزایش پیدا میکند و با افزایش ایمان ،اراده فرد برای
مقابله با استرسها از جمله افکار ،تصاویر و رفتارهای وسواسی افزایش مییابد.

1. self-concept
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اصالح آخرتپنداره :آخرتپنداره نادرست ،باعث میشود فرد وسواسی به طور
افراطی احساس کند که خدا او را مواخذه خواهد کرد یا جهنمی خواهد شد (ویلهلم و
استکتی  ،2006،ترجمه اصغری پور ،بهفر و کریمی1392 ،؛ هایمن و پدریک،2008 ،
ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده .)1392 ،با اصالح آخرتپنداره و ایجاد عاقبتاندیشی صحیح،
ادراک فرد از خطر ،تهدید و گناه ،واقعی میشود و میفهمد که :الف) فکرها و تصاویری
که بدون اختیار و بهصورت مرضی وارد ذهنش میشود گناه و مواخذهای ندارد؛ ب)
درمورد رفتارهای وسواسی ،برای کسی که از روی عمد و اختیار فعل نامشروعی را انجام
دهد گناه نوشته میشود نه برای کسی که بیمار شده و کنترل بر رفتارهایش ندارد .فرد
وسواسی خودش میداند رفتارهای وسواسیاش نادرست یا افراطی است و قصد کنترل
آنها را هم دارد؛ اما بهخاطر بیماری قادر به کنترل آنها نیست .بنابراین با اصالح ادراک
فرد در مورد تهدیدهای افراطی آخرتی و شناخت صحیح در مورد گناه ،احساس او نسبت
به عذاب اخروی اصالح میشود و در نتیجه ترسها و اضطرابهای وسواسیاش کم شده،
مواجهه با موقعیتهای وسواسی برایش تسهیل میشود.
در مورد فرضیه اول یافتهها نشان داد اختالف بین میانگین گروه شناختی -رفتاری با
رویکرد اسالمی و کنترل در متغیر شدت وسواس معناداراست .همچنین شاخص معناداری
بالینی در گروه شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی در  10نفر معنادار است ودر گروه گواه
در هیچکدام از افراد معنادار نشده است .این تاثیرگذاری میتواند اهمیت ترسهای مذهبی
مربوط به مبدأ و معاد را در مبتالیان به وسواس -بیاختیاری برساند .در واقع بسته درمان
شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی حاضر از طرفی بر خطاهای شناختی مذهبی افراد مبتال
به وسواس -بیاختیاری در فرهنگ دینی تاثیر گذاشته و معنادهیهای نادرست مذهبی-
اخالقی آن ها را اصالح کرده است و از طرف دیگر با کاهش احساس گناه ،احساس
عزتنفس این افراد را افزایش داده ،آنها را برای مواجهه با افکار ،تصاویر و رفتارهای
وسواسی آماده کرده است .این یافته با تحقیقات بیان زاده ،بوالهری ،دادفر وکریمیکیسمی
()1383؛ آکوچکیان ،جمشیدیان ،مراثی ،الماسی و داورپناه جزی ()1389؛ جان بزرگی و
راجزی اصفهانی()1390؛ میکائیلی،کلهرنیا گلکار و رجبی ()1390؛ اسالم ،عرفان و نئیم
( ،)2015کاویانی ،ابراهیمیقوام و اسکندری ( )2015و شاپیرو و استوارت ( )2011همسو
است.
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یافتهها در مورد فرضیه دوم نشان داد درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی در
خرده مقیاسهای وسواسهای فکری بر وسواس آسیب ،آلودگی ،جنسی ،احتکار ،مذهبی
و متفرقه تاثیر معنادار دارد و بر وسواس تقارن و جسمی تاثیر ندارد و در مورد خرده
مقیاسهای وسواسهای عملی بر بیاختیاریهای شستشو ،وارسی ،تکرار و متفرقه تاثیر
معنادار دارد و بر شمارش ،نظم و احتکار تاثیر ندارد .یافتههای این فرضیه نشان میدهد که
عالوه بر خرده مقیاس وسواس مذهبی ،به نظر میرسد وسواسها و بیاختیاریهای مذکور
که بسته مذهبی بر روی آنها موثر بوده است نسبت به خرده مقیاسهای دیگر دارای
معنادهیهای مذهبی -اخالقی قویتری هستند ،لذا بسته مذهبی در مورد این خردهمقیاسها
با پاسخ بهتری همرا بوده است .این یافته با نتایج تحقیق ویلهلم و استکتی ( ،)2006هایمن و

پدریک ( )2008و آبرامویتز و جاکوبی ( )2014همسو است .ویلهلم و استکتی بیان می-

کنند یکی از نشانههای رایج در مبتالیان به وسواس -بیاختیاری نوعی باور و احساس
مبالغهآمیز مسئولیتپذیری است ،باوری که با احساس گناه قوی و معموال ترس از اشتباه
کردن ،ترس از آسیب زدن به دیگران یا ناتوانی در محافظت از دیگران است .رایجترین
تفسیرهای اینگونه ترسها در این افراد شامل موارد زیر است -1 :من مقصرم (خودم را
مالمت میکنم)  -2من باید به جهنم بروم  -3خداوند مرا تنبیه خواهدکرد  -4دیگران مرا
طرد خواهندکرد (ویلهلم و استکتی  ،2006،ترجمه اصغری پور ،بهفر و کریمی.)1392 ،
هایمن و پدریک بیان می کنند افرادی که دارای حس بیش از حد مسئولیت هستند ،در
زمینههایی از زندگی خود که با وسواس ارتباط پیدا میکند ،نگرانی عمده آنها مربوط به
ترس از خطاکاری و محکومیت است :برای مثال از رفتن به جهنم و خشم خدا ترس دارند
یا از اینکه نتوانسته اند جلوی آسیب به دیگران را بگیرند یا خطر متوجه آنان را خنثی
سازند با احساس مداوم گناه زندگی میکنند .بنابراین ترس دائمی در مورد سرنوشت خود
بر زندگیشان سایه افکنده است (هایمن و پدریک ،2008 ،ترجمه حبیب اهلل قاسم زاده،
 .)1392آبرامویتز و جاکوبی ( )2014نیز بیان کردند یافتههای ما از بیماران مختلف نشان
میدهد که اگرچه وسواس مذهبی -اخالقی (احساس گناه افراطی) میتواند با هرکدام از
نمودهای دیگروسواس-بیاختیاری (مثالً آلودگی) همراه باشد ،اما در بیمارانی که عالمت
اصلی آن ها افکار وسواسی غیرقابل پذیرش (مثل افکار جنسی و پرخاشگری) است ،این
همراهی برجستهتر است.
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نتایج آزمونهای آماری در مورد فرضیه سوم نشان داد اختالف میانگین گروه
درمان شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی نسبت به درمان شناختی -رفتاری آبرامویتز در
وسواسها معنادارست و در بیاختیاریها معنادار نیست .بنابراین درمان شناختی -رفتاری با
رویکرد اسالمی در وسواسها نسبت به شناختی -رفتاری آبرامویتز برتری دارد .شاخص
معناداری بالینی نیز نشان میدهد در گروه شناختی -رفتاری با رویکرد اسالمی  10نفر و در
گروه شناختی -رفتاری آبرامویتز  6نفر به سطح معناداری بالینی رسیدهاند .این یافتهها نشان
میدهند به نظر میرسد معنادهیهای نادرست مذهبی – اخالقی (احساس گناه مرضی) در
وسواسها به طورکلی بیشتر است و کار مذهبی بر روی وسواسها نسبت به بیاختیاریها
ضروریتر و با پاسخ بهتری همراه است .این یافته با نتایج تحقیق االتونژی ،آبرامویتز،
ویلیامز ،کانولی و لوهر ( ،)2007نلسون ،آبرامویتز ،ویتساید و دیکون ( )2006و اینوزو و
کارانسی ( )2012همسو است .یافتههای االتونژی،آبرامویتز ،ویلیامز ،کانولی و لوهر
( ،)2007نشان داد احساس گناه مرضی با خرده مقیاسهای وسواس-بیاختیاری همبستگی
دارد؛ اما در وسواسها احساسگناه مرضی بیشتری وجود دارد .نلسون ،آبرامویتز ،ویتساید

و دیکون ( )2006نیز دریافتند که وسواس مذهبی– اخالقی میتواند با هر نمود وسواس-
بیاختیاری همراه باشد اما با نشانههای افکار وسواسی (مثل مذهبی ،جنسی و پرخاشگری)
همبستگی بیشتری دارد .اینوزو و کارانسی ( )2012نیز در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که
وسواس مذهبی– اخالقی (معنادهی های نادرست مذهبی -اخالقی) با افکار وسواسی
همبستگی قویتری دارد تا با رفتارهای وسواسی.
بهطورکلی میتوان گفت اینکه درمان با رویکرد اسالمی توانسته است این حوزه از
نشانهها ،شدت وسواس -بیاختیاری و شاخص معناداری بالینی را معنادارتر از درمان
شناختی -رفتاری آبرامویتز و گروه گواه تغییر دهد ،نشان میدهد مداخله با رویکرد دینی
میتواند ترس های مذهبی (به ویژه نسبت به مبدا و معاد) و احساس گناه کاذب ناشی از
افکار ،تصاویر و اعمال بیمارگونه افراد مبتال را تقلیل داده ،در نتیجه اضطرابی که باعث
شدت نشانهها میشود را کم کند .این کاهش هیجان منفی به چرخة معیوب بیمارگونه،
پسخوراند منفی داده و زمینه را برای درمان پایدارتر فراهم میکند.
محدودیت های این پژوهش عبارت بودند از :الف) به خاطر فرهنگ و زمینههای دینی
مراجعان و وجود دغدغههای مذهبی آنها (ترس از عدم انجام تکالیف الهی و احساس
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گناه مرضی) ،تعمیمِ یافتهها برای مبتالیان غیرمذهبی که ممکن است احساس گناه داشته
باشند ،با محدودیت مواجه میشود؛ ب) این تحقیق فقط در شهر قم انجام شده است ،لذا
تعمیم یافتهها را برای سایر بالد با محدودیت مواجه میکند؛ ج) درمان هر دو گروه توسط
محقق انجام شده است ،بنابراین میتواند برای تعمیم روش درمان محدودیت در پی داشته
باشد .پیشنهادات :الف) پژوهش در شهرهای دیگر(غیر از قم) انجام شود تا تعمیم پذیری
نتایج آن افزایش یابد؛ ب) درمان گروه مقایسه توسط فرد دیگری (غیر از محقق) انجام
شود.
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