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Abstract

 درصی2/5  اجبار با شیوو میادا العمر تقریبیا-اختالل وسواس
بهعنوان یک مشکل جهاني سالمت روان مطرح اسیت امیرو
 ایجیاد درمانهیاي میر ر و ج یی ي،یکي ا چالشهاي اساسي
است که م اخلههاي کمهزینهاي را نوز فراهم آورد ه ف ا این
پییژوهش تعوییون ا ربفشییي فولمدرمییاني وروهییي بییر کییاهش
 اجبیار بیود حیرح پیژوهش ازیر ا نیو-نشانههاي وسواس
 پسآ مون و پوگوري یک-شبهآ مایشي و یک حرح پوشآ مون
 فرد داراي نشیانههاي24 ماهه با ورو ووا بود نمونة آماري را
 اجبار تشکول دادن که بهصورت تصادفي در دو ویرو-وسواس
 پرسشینامة، نفر آ مایش و ووا قرار ورفتن ابیزار پیژوهش32
) بود نمیرات ب سیت آمی اMOCI(  اجبار ماد لي-وسواس
، اجبار و خرد مقواسهیاي آن شیامل بیا بوني-ار یابي وسواس
 پسآ میون و، در سه مر لة پوشآ مون،  کن ي و تردی،شستن
پوگوري با روش آماري تحلول واریانس آموفته میورد تجزییه و
تحلول قرار ورفت نتایج اصل ا تحلول آماري نشیان داد کیه
 اجبیار میر ر-فولمدرماني وروهي بر کاهش نشانههاي وسیواس
 ميتوان استفاد ا،) بر مبناي نتایج این مطالعهp<5/55( است
 کمهزینه و مر ر در،فولمدرماني وروهي را بهعنوان روشي نوین
تسهول درمان به درمانگران وسواس پوشنهاد نمود
- اخیتالل وسیواس،واژههای کلیددی فولمدرمیاني وروهیي
 اجبار- نشانههاي وسواس،اجبار

The Obsessive compulsive disorder is a mental
health global problem with the rate of
prevalence about 2.5 percent in all the life.
Nowadays, one of the main challenges is
creating of new and effective therapies that also
provide low-cost interventions. The aim of this
study was to determine the effect of group
movie therapy on reduction symptoms of
obsessive compulsive. The design of this study
was quasi-experimental pretest– posttest and
follow- up (one month) with control group. The
samples were included 24 people with OC
symptoms that randomly selected to the control
and the experimental group (12 people in each
group). The research instrument was Maudsley
Obsessive - Compulsive Inventory (MOCI). The
obtaining scores were evaluated from obsessive
- compulsive and subscales included on
checking, cleaning, slowness, and doubting in
three phases (pretest, posttest and follow-up in a
month). The results were analyzed with a mixed
ANOVA analysis. The results of this research
showed that the group movie therapy was useful
significantly (p<0.05) to reduce obsessive
compulsive symptoms. Based on the results of
this study, use of group movie therapy can be
suggested to OC therapist as a new, inexpensive
and effective in facilitating of therapy.
Keywords: group movie therapy, obsessivecompulsive disorder, symptoms of obsessive compulsive
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مقدمه
اختالل وسواس -اجبار با وجود افکار وسواسي و اعمال اجباري مشفص ميشیود (انجمین روانپزشیکي
آمریکا )2531 ،این اختالل داراي نشانههایي است که چهار الگوي عم دارد آلودوي ،شایعترین الگوي
آن است که به دنبالش شستشو یا اجتناب اجباروونه ا شوئي که فرد ومان ميکن آلود است ،وجود دارد
دومون الگو ،تردی است که به دنبالش وسواس عملي بهصورت با بوني روي ميدهی ایین افیراد تردیی
وسواس وونه دربارة خود دارن سومون الگوي شایع این است که فرد صرفا افکار وسواسي مزا مي بی ون
هوچوونه عمل وسواسي داشته باش و چهارمون الگوي شایع این اختالل ،لیزو رعاییت تقیارن ییا دقیت
است ،بهحوريکه ممکن است موجب شود فرد دچار وسواس کن ي وردد این افکیار وسواسیي و اعمیال
اجباري سبب اتالف وقت ميشود و اختالل قابل مال ظهاي در رون معمولي و حبوعیي نی وي ،کیارکرد
شغلي ،فعالوتهاي معمول اجتماعي و یا روابط فرد ایجاد ميکن (سیادو و سیادو  ،ترجمیة رزیاعي،
 )3111و ميتوان ا ر ناتوانکنن اي بر عملکرد رو انه وي داشیته باشی (پاترسیون ،رینولی  ،فرووسین و
داوسون )2531 ،امرو پژوهشها نشان داد ان که این نشانهها نه تنهیا در بیون مبتالییان بیه اخیتالل
وسواس -اجبار و جمعوت بالوني مشاه ميشود ،بلکه نشانههاي مذکور در جمعوت غوربالوني نویز قابیل
مشاه و بررسي است (دلور ،عليپور ،ار و فر اد )3144 ،ا حرفي در ویرایش پنجم راهنماي آماري و
تشفوصي اختالالت رواني ( ،3)DSM 5نشانههاي وسواس به صورت یک پووستار در نظر ورفته شی
است و جمعوت بالوني و غوربالوني را دربرميوویرد بیهعالو تحقوقیات نشیان ميدهی کیه وسیواس در
خانواد ها جریان دارد (فریمن و وارسوا ،ترجمة دلور و رسانه ،یرچاپ) اختالل وسواس -اجبیار بیا شیوو
مادا العمر تقریبا  2/5درص بهعنوان یک مشکل جهاني سالمت روان مطرح است (اسکارف .)2535 ،این
اختالل چهارمون اختالل شایع روانپزشکي پس ا فوبوا (هراس) ،اخیتالالت میرتبط بیا میواد ،و اخیتالل
افسردوي اساسي است ود یک سو ا افراد مبتال به اختالل وسواس ،دچار اختالل افسردوي اساسیي
نوز هستن و خطر خودکشي در مورد تما این افراد مطرح اسیت (سیادو و سیادو  ،ترجمیة رزیاعي،
 )3111در قوقت ناتواني و زعف در م یریت و تنظوم هوجانها در افراد مبتال به وسواس ،باعث تش ی
و ت او بوشتر نشانههاي ازطراب و افسردوي ميشود (بشارت ،دهقاني ،مسعودي ،پورخاقان ،و مطهیري،
 )3141با این ال آمارها نشان ميدهن که در درمانگا هاي سرپایي بوش ا  15درص ا افراد مبیتال بیه
وسواس شناخته نش و در نتوجیه درمیان نميشیون (واهیل ،کیوردون ،کیو لز ،وادرهیولزر ،هوهیاون و
وروسکي )2535 ،در سطح فردي وسواس درمان نش نه تنها متضمن عال م حوالني م ت است ،بلکه
اختالل قابل توجهي در کوفوت ن وي فرد ایجاد ميکن (موسیي ،تئیو ،کیافمن ،قیا ا ویي ،پاولوسیکي و

3

- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition

341

تأ ور فولمدرماني وروهي بر کاهش نشانههاي وسواس -اجبار

ففري )2531 ،اختالل وسواس -اجبار تا پوش ا دهة  3415یک اخیتالل مقیاو بیه درمیان محسیوب
ميش که نوا من درمان مادا العمر بود ،اما مطالعات تجربي انجا ش در دهیههاي اخویر شیواه قابیل
توجهي جهت ا ربفشي درمانهاي روانشناختي براي وسواس به دست داد  ،و رویکردهاي مفتلف بهحور
وسترد اي استفاد ميشون (رادومسکي ،ر شافران و راچمن )2535 ،ورچه روشهاي رفتاري و شناختي
موفق به کسب پوشرفتهایي در درمان اخیتالل وسیواس -اجبیار شی ان (جانسیون و هوویارد2533 ،؛
اوالتونجي ،دیویس ،پاول و اسموت  ،)2531اما پژوهش بهمنظور دستوابي به روشهاي مر رتر ،همچنیان
انگوزة پژوهشهاي وسترد و متنو در این یو ة درمیاني اسیت (راسیون ،فرییک ،کیارپنتر ،اسیتروبونو،
مولوگان و پاق )2535 ،و با وجود اینکه بوشتر تحقوقات انجیا شی در میورد درمانهیاي روانشیناختي
موجود براي درمان اختالل وسواس -اجبار ،مبتني بیر سیاختار درمیان فیردي هسیتن (بلو یت ،هومیان،
موریسون ،لوین و توهونگ2534 ،؛ ولوهان ،ویلوامز ،مالکون ،یادین و فوآ2532 ،؛ ون دن هات ،انگلهیارد،
توفولو و ون یوجن ،)2533 ،اما پژوهشهایي نوز نشان ميدهن که این اخیتالل را ميتیوان بیه صیورت
وروهي درمان کرد (ویتال ،راچمن ،و مکلون2552 ،؛ ولوا  ،نوربرگ ،ویالویسنسوو ،موریسیون ،هانیان و
تولون )2533 ،در واقع نتایج پژوهشها اکي ا آن است که درمیان وروهیي وسیواس نویز ماننی روش
فردي ،منجر به کاهش قابل توجه عال م وسواس -اجبار ميوردد و مهمترین علت موفقویت آن بیه ایین
برمي وردد که تحمل ازطراب ناشي ا مواجهه با توجه به تشویق وروهي ،هم لي و یادووري مشاه اي
رخ داد ش براي فرد مبتال را تتر ميشود و فراین درمان به این خاحر تسهول ميشیود کیه ا سیاس
منحصر به فرد بودن در ماهوت وسواسها ا بون ميرود (فالز استوارت ،مارکز و اسکافر)3441 ،
یکي ا درمانهاي نوین جایگزین 3که ميتوان به صورت فردي یا وروهي استفاد شود ،فولمدرماني
است فولمدرماني به استفاد ا فولمها بهعنوان ابزارکمکي براي فراین آمو ش و رش فردي و بونفیردي
اشار دارد (داموتریک )2531 ،فولمها کارکرد درماني مهمي براي هر فیرد دارنی  ،بیهویژ میاني کیه در
چارچوب مشاور و رواندرماني جاي بگورن حبق پژوهشهاي انجا ش  ،فولمدرمیاني ميتوانی نقیش
مهمي در کاهش ازطراب افرادي داشته باش که اغلب سیطح بیاالیي ا ازیطراب و نگرانیي را تجربیه
ميکنن (داموتریک )2534 ،فراین درماني در این روش شامل چهار مر له است که مر لیة اول عبیارت
است ا  :برقراري ارتباط و اتحاد درماني در این مر له ،فولم ،به عنوان ابزاري یخشیکن ،موجیب تسیهول
برانگوفتن مراجع به آغا کردن ابرا افکار و هوجانات ميشون مر لة دو شامل کشیف سیبک نی وي
است در فراین وفتگو ،برداشت فرد ا خود و محوطش مورد ار یابي قرار ميوورد ه ف در مر لة سیو ،
ارتقاي بونش وي (مراجع) نسبت به موزو خود اسیت کیه بیه شناسیایي و شیباهتهایي مویان خیود و
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شفصوت داستان ،نا ل ميوردد و الگوهاي منفي مفروزات ذهني و تجارب خود را شناسیایي مينمایی
مر لة پایاني شامل با آمو ي و با جهتیابي اسیت در ایین مر لیه ،مراجیع خیود را ا دیی واهي ج یی
مينگرد و اعمال و رفتارهاي ج ی در وي شکل ميوورن منطبق با مرا ل مذکور ،چهار مر له ا رشی
"خود" نوز شناسایي ش است :ا ساس عموموت ییافتگي ،همانن سیا ي بیا شفصیوت داسیتان ،تفلویه
هوجاني و بونش (شارپ اسموت و کول )2552 ،مراجع با مشاه ة فرد دیگیري کیه مشیکل وي را دارد،
دیگر در داشتن مشکل ،ا ساس تنهایي و منحصر به فرد بیودن نمينمایی فیرد بیا ییافتن ویژويهیاي
مشتر خود با شفصوت داستان و هم لي با او ،به بونش عموقیي در میورد خیود دسیت ميیابی (ولتیز،
 )2555برخي پژوهشها نوز فولمها را بهعنوان ابزاري جهت افزایش آویاهي و بوینش میورد تأیوی قیرار
داد ان ا آن جمله ،چویي ،فورستر ،اریکسون ،ال وویچ ،سوتول ( )2533در پیژوهش خیود نشیان دادنی
م اخالتي که توسط فولمها انجا ميشود و نوجوانان را کمتر در معرض رفتار سوگار کشیو ن قیرار میي
دهن  ،بر کاهش رفتار سوگار کشو ن آنها مر ر است همچنون پژوهش هرشبرور ( )2531نشیان داد کیه
استفاد ا فولمها در درمان اعتواد ،آواهي را افزایش ميدهی  ،بوینش ایجیاد ميکنی و هوجانیاتي بیراي
مراجعان فراهم ميآورد که در و دروور ش ن در درمان را تسهول ميکن یا یکي ،یولیوس ،سیلویتوپ،
یا یکي و آی ین ( )2531استفاد ا فولمها را همچون ابزاري قوي براي درمان عنیوان کرد انی آنهیا در
پژوهش خود دریافتن که تماشاي فولم ،بوماران را به صحبت در مورد باورها ،افکیار و ا ساسیات خیود و
بحث همزمان دربار شفصوتها و داستان فولم تشویق کرد اینکار آنها را به جاي مان ن در اتاق بیراي
فعالوت کردن باانگوز کرد است بهحور کلي ،نتایج این پژوهش نشان داد که فولمها ابزاري قوي و مهم
براي استفاد مثبت و مول در درمان و آمو ش هستن
بوش ا سه دهه است که درمانهاي ا ربفش براي وسواس به وجود آم ان  ،بااینوجود بسیواري ا
افراد مبتال به وسواس بهان ا ة کافي درمان نش باقي ميمانن (فوشر و ولیز )2555 ،و پوشبونیي اینکیه
درمان براي چه کساني مر ر است بسوار سیفت ميباشی (بوشین ،درامونی  ،پیوالي و مورتیون)2535 ،
فراووري ،مشکالت درمانهاي موجود ،موزان شوو نسبتا باال ،مزمن بودن ،همچنون هزینههاي شفصي
و اجتماعي مربوط به وسواس نشان ميده که فضاي قابل مال ظهاي براي پوشرفت در در  ،ار یابي و
درمان این اختالل وجود دارد (لون  ،بوشن و موریسن )2531 ،معرفي روشهاي کمک بیه خیودِ 3مراجیع
پسن  ،2مي توان بر خودکارآم ي و ا ساس تسلط آنها تأ ور مثبت داشته باش و ممکین اسیت پایبنی ي و
پوروي ا درمان را بهبود بفش (ماتایکس -کول و مارکز2556 ،؛ بارلو ،االرد ،هاینس وورد ،جونز و فوشر،
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 )2555ا سویي ،عليرغم بهر ووري ا درمانهاي پوشون ،امیرو یکیي ا چالشهیاي اساسیي ،ایجیاد
درمانهاي مر ر ،ج ی  ،فوري و قابل دسترس است که م اخالت کمهزینهاي را نوز فیراهم آورد در ایین
راستا در پژوهش ازر ا فولمدرماني به شووة وروهي در جمعوت غوربالوني استفاد ش که شوو اي نوین
و کمهزینه ميباش بنابراین ،فرزوة اصلي پژوهش ب ین صورت م ون وردی  :فولمدرمیاني وروهیي بیر
کاهش نشانههاي وسواس -اجبار مر ر است
روش
جامعة آماری ،نمونه و روند اجرای پژوهش
در این پژوهش ا روش نومهآ مایشي استفاد ش است حرح پژوهش بهصورت پوشآ مون و پسآ مون
و پوگوري یک ماهه با ورو ووا بود نمونة آماري شامل  61نفر ا بون  625فردي بود که با مراجعه بیه
مرسسات آمو شي ،ادارات دولتي و برخي دانشگا ها پرسشنامة وسواس -اجبار ماد لي را تکمویل نمودنی
نمرة کل وسواس -اجبار این افراد با استفاد ا پرسشنامة وسواس ماد لي ،باال برآورد ش (بیاالتر ا ،)35
بهعالو تا به ال تشفوص وسواس نگرفته و براي درمان به مراکز درماني مراجعه نکرد بودنی سیپس
جهت ار یابي و انطباق نشانههاي ایشان با مال هاي موجود در راهنماي تشفوصي و آمیاري اخیتالالت
رواني ( )DSM 5ا آنها دعوت به عمل آم پس ا بررسي  15نفر بر اساس ج ول نمونهووري کیوهن
(سرم  ،با روان و جا ي )3142 ،انتفاب ش ن که داراي مال هاي ال نوز بود و تمایل به شرکت در
پژوهش را داشتن و بهصورت تصادفي در دو ورو  35نفر (آ میایش و ویوا ) وماشیته شی ن در موانیة
جلسات  1نفر ا ورو آ مایش ا ادامة جلسات منصرف ش و ورو را تر نمودن و ویرو آ میایش بیه
 32نفر تقلول یافت در نهایت جهت یکسانسا ي تع اد ورو ها بهمنظور تحلول نتیایج ،پرسشینامههاي 1
نفر بهصورت تصادفي ا ورو ووا ذف وردی و به این ترتوب در هر ویرو  32نفیر بیاقي مانی افیراد
شرکت کنن در پژوهش شامل  32مرد و  32ن با دامنة سني  25 -45سال 42/1 ،درص دییپلم15/1 ،
درص لوسانس و  26/4درص فوق لوسانس 34 ،نفر مجرد و  35نفر متأهل بودن م اخلة درییافتي ویرو
آ مایش شامل هشت جلسة هفتگي  45دقوقهاي و عبارت بود ا یک جلسه مصا به و آشنایي ورو  ،یک
جلسه مشاه ة فولم «هوانورد »3و سپس شش جلسه بحث و وفتگوي وروهي در مورد افکار ،ا ساسات و
تجارب شفصي افراد دربارة نشانههاي وسواس -اجبار نمایش فولم در جلسة دو م اخله به این صیورت
بود که همرا با پفش فولم در مورد نشانههاي وسواس موجود در فولم به اعضیاي ویرو احالعیاتي داد
ميشود افراد ازر در جلسه نشانههاي مشابهي را کیه در خیود ميشناسین  ،یادداشیت ميکننی تیا در

- Aviator
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جلسات بع ي در این مونه بوشتر صحبت شود همچنون ا اعضاي ورو خواسته ش بونشهایي را که در
حول تماشاي فولم با الگوووري ا شفصیوت اصیلي فیولم در میورد نشیانههاي خیود بهدسیت آورد انی ،
یادد اشت کنن چارچوب جلسات بحث وروهي این برنامة م اخالتي پس ا تماشاي فولم ،بر اساس برنامة
جلسات درمان شناختي رفتاري وروهي اختالل وسواس -اجبار بود (بایلونگ ،مککیب ،آنتیوني ،ترجمیه:
عاب یني و خ ایاري فرد )3114 ،که با الگوووري ا شفصوت اصلي فولم ترکوب شی مویزان نشیانههاي
وسواس در پوشآ مون -پسآ مون پس ا اتما م اخله و پوگوري یک ماهیه همزمیان در هیر دو ویرو
آ مایش و ووا با استفاد ا پرسشنامة وسواس -اجبار ماد لي ان ا ووري ش
فیلم «هوانورد» فولم هوانورد بر اساس ن وي واقعي یک فرد مبتال به وسواس ساخته ش است این
فولم ن وي مردي را به تصویر ميکش که ا کودکي مونه ابیتال بیه وسیواس در او شیکل ورفتیه و در
بزروسالي و در اوج مشکالت این اختالل در او ش ت یافته و ن وياش را دستفوش تغوورات و دورووني
ميسا د انوا نشانههاي وسواس و مشکالت ناشي ا آن در این فولم نمایش داد ميشود در بفشهاي
پایاني فولم با یگر اصلي آن به مواجهه با مشکالتش پرداخته ،نسبت به ریشة مشکالتش آواهي و بونش
بهدست ميآورد و بهنوعي در مسور درمان وا برميدارد ایین فیولم بیه حیور وییژ در میورد نشیانههاي
وسواس -اجبار است و به مشکالت روانشناختي ميپردا د که وسواس براي افیراد وسواسیي در نی وي
ایجاد ميکن
ابزار
فرم اطالعات جمعیت شناختی این فر توسط پژوهشگر سیاخته شی اسیت و شیامل نیا و نیا
خانوادوي ،سن ،جنس ،موزان تحصوالت ،شغل و مذهب ميباش
پرسشنامه وسواس -اجبار مادزلی ( )MOCI1پرسشنامه وسواس -اجبار ماد لي که با عنیوان
 MOCIنوز خوان ميشود (توماس ،تورخومر و اولتمان ،)2555 ،توسیط راچمین و هاجسیون در سیال
 3411به منظور پژوهش در نو و وطه مشکالت وسواسي تهوه وردی است این پرسشنامه شیامل 15
ماد  ،نومي با کلو درست و نومي با کلو نادرست است و عالو بر یک نمر کلي وسیواس ،چهیار نمیر
فرعي براي با بوني ،شستن و تموز کردن ،کن ي /تکرار ،تردی  /دقت به دست ميده تمرکز اصلي ایین
آ مون بر نشانههاي وسواس -اجبار ميباش و به ویژ بیراي ار ییابي ا یرات درمیان روي ایین نشیانهها
مناسب است (استکتي )3441 ،راچمن و هاجسون اعتبار همگرا و پایایي با روش آ مون -بیا آ مون ایین
پرسشنامه را رزایتبفش وزارش کرد ان و اعتبار سا این آ مون را در نمونیههاي بیالوني و غوربیالوني
مورد تأیو قرار داد ان بررسيها نشان داد ان که این ابزار نسبت بیه تغوویرات درمیاني سیاس بیود و
- Maudsley Obsessive – Compulsive Inventory
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پایایي آن با روش با آ مایي در مطلوب بیود اسیت (راچمین و هاجسیون )3415 ،اسیتکتي (،)3441
پایایي این ابزار را به روش با آ مایي  5/15و در ایران دادفر ( )3116زریب پایایي کل آ میون را  5/14و
روایي همگراي آن را با مقواس وسواس -اجبار یول براون  5/11وزارش کرد ان
يافتهها
ج ول  3نمرات موانگون و انحراف معوار ورو آ مایشي و ووا را در سه مر له پوشآ مون ،پسآ میون و
پوگوري براي متغور وسواس و خرد مقواسهاي آن نشان ميده
جدول  -1نمرات میانگین و انحراف معیار متغیر وسواس در گروه آزمايش و گواه
گروه گواه

گروه آزمايش
متغور

شاخص

پوش آ مون

پس آ مون

آ مون پوگوري

پوش آ مون

پس آ مون

آ مون پوگوري

وسواس

موانگون

23/25

31/51

32/55

23

23/11

23/41

انحراف معوار

2/66

1/25

1/61

2/44

2/65

2/12

بازبینی

موانگون
انحراف معوار

5/55
3/61

4/51
3/44

1/42
3/11

6/11
3/26

6/42
5/66

1
5/45

شستن

موانگون

1/42

5/11

4/42

6/11

6/61

1/51

انحراف معوار

3/51

3/63

3/61

3/45

3/41

5/45

موانگون

5/11

1/55

1/11

4

4

4/11

انحراف معوار

5/41

3/24

5/41

3/41

3/51

3/11

موانگون

5/11

2/42

2/55

4/25

4/31

5/25

انحراف معوار

5/41

3/36

3/36

3/43

3/14

3/43

کندی

ترديد

ج ول  3نشان ميده که موانگون نمرات وسواس و خرد مقواسهاي با بوني ،شستن ،کن ي و تردی در
مرا ل پسآ مون و آ مون پوگوري در ورو آ مایش نسبت به ورو ووا بهحور معنیاداري کیاهش یافتیه
است
در حرحهاي آماري مانن پیژوهش ازیر کیه بیوش ا ییک انی ا ووري روي آ مودنيهیا صیورت
ميوورد ،با حرحهاي ان ا ووري مکرر سروکار داریم هروا بوش ا یک نمونه یا ویرو داشیته باشیوم و
نمونهها مربوط به یک یا چن متغور بون آ مودني باشن  ،حرح ما یک حرح آموفتیه خواهی بیود (سیرم ،
 ،)3142بنابراین جهت تحلول داد ها ا تحلول واریانس آموفته استفاد ش جهت انجا تحلول وارییانس
آموفته ،ابت ا پوشفرضهاي نرمال بودن داد ها با استفاد ا آ مون شاپورو -ویلک ،کرویت با اسیتفاد ا
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آ مون ماخلي و همگني واریانسها با استفاد ا آ مون لوین مورد بررسي قرار ورفته و تأیو ش ن نمرات
اصل ا بررسي نرمال بودن داد ها با محاسبة زرایب چولگي و کشیو وي در سیه مر لیه پوشآ میون،
پسآ مون و پوگوري در ج ول یر آم است
جدول -2محاسبه ضرايب چولگی و کشیدگی نمرات در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
مراحل

متغیر

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

ضريب چولگی

ضريب کشیدگی

پیشآزمون

وسواس
با بوني
شستن
کن ي
تردی
وسواس
با بوني
شستن
کن ي
تردی
وسواس
با بوني
شستن
کن ي
تردی

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

23/32
6/31
1/62
4/42
4/14
31/46
5/25
6
1/15
1/54
31/42
5/46
6
4/51
1/11

2/55
3/65
3/46
3/51
3/51
4/11
3/62
3/64
3/14
3/66
6/32
2/32
3/13
3/11
2/54

5/51
5/54
-5/31
-5/51
-5/55
-5/31
-5/64
-5/11
5/15
5/11
-5/531
-5/54
-5/63
5/54
5/16

5/42
5/11
5/26
-3/56
-5/55
-5/14
-5/14
3/52
3/22
-3/16
-3/45
-5/55
-5/21
-5/35
-3/24

پسآزمون

پیگیری

با توجه به من رجات ج ول  ،2چون مق ار چولگي و کشو وي براي کلوه متغورها در با ( +2و  )-2قیرار
دارد ،بنابراین داد ها داراي تو یع نرمال ميباش
با استفاد ا آ مون لوین ،همگني واریانسها در ورو هاي پژوهشي بررسیي شی نتیایج آ میون تسیاوي
واریانس ورو ها بر اساس متغورهاي وابسته پژوهش در ج ول یر آورد ش است
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جدول -3آزمون لوين جهت بررسی تساوی واريانس گروهها بر اساس متغیرهای وابسته پژوهش
F

آزمون لوين

درجه آزادی دوم

درجه آزادی اول

سطح معنیداری

پسآزمون متغیرهای
وابسته
وسواس
بازبینی

3/21
5/12

3
3

22
22

5/44
5/21

شستن
کندی

5/51
5/15

3
3

22
22

5/22
5/34

ترديد

5/14

3

22

5/31

p<5/55

همانطور که در ج ول  1مشاه ميشود ،نتایج آ مون لوین نشان داد که پوشفرض تساوي واریانسهیا
در متغورهاي وابسیته پیژوهش رد نميشیود فیرض حبوعیي بیودن و همگنیي ماتریسهیاي وارییانس-
کوواریانس داد ها ا حریق آ مون کرویت ماخلي مورد بررسي قرار ورفت نتایج آن در جی ول ییر آمی
است
جدول -4بررسی همگنی ماتريسهای واريانس -کوواريانس
متغیر

مقدار  ϰ2تقريبی

درجه آزادی

سطح معنیداری

وسواس

5/36

2

5/54

بازبینی

5/62

2

5/22

شستن

5/51

2

5/25

کندی

5/45

2

5/12

ترديد

5/51

2

5/23

p<5/55

بر اساس من رجات ج ول  4و با توجه به اینکه سطح معناداري مق ار محاسبه ش آ مون کرویت ماخلي
براي همة متغورها بوشتر ا  5/55ميباش  ،داد هاي به دست آم  ،مفروزه همگني ماتریس وارییانس-
کوواریانسها را تأیو ميکن با توجه به نتایج به دست آم ا بررسي پوشفرضهاي استفاد ا آ میون
تحلول واریانس آموفته که در باال مطرح ش  ،استفاد ا این آ مون براي داد هاي پژوهش ازیر معتبیر
ميباش ج ول  5نتایج تحلول واریانس آموفتیه را در متغویر وسیواس در ویرو آ میایش و ویوا نشیان
ميده
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جدول  -5نتايج تحلیل واريانس آمیخته ( )2 × 3جهت بررسی اثرات گروه
و آزمون در کاهش نشانههای وسواس
گروهها

وسواس

بازبینی

شستن

کندی

ترديد

منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معنیداری

آ مون
ا ر اصلي ورو ها
ورو × آ مون
خطاي باقومان
آ مون
ا ر اصلي ورو ها
ورو × آ مون
خطاي باقومان
آ مون
ا ر اصلي ورو ها
ورو × آ مون
خطاي باقومان
آ مون
ا ر اصلي ورو ها
ورو × آ مون
خطاي باقومان
آ مون
ا ر اصلي ورو ها
ورو × آ مون
خطاي باقومان

231/51
145/52
152/52
335/45
33/51
4/25
4/31
24/24
42/25
46/52
42/31
24/62
31/11
15/33
11/11
21/11
25/33
44/11
44/51
15/11

3/46
3/46
3
22
2
3/66
3
22
3/45
3/45
3
22
3/44
3/44
3
22
3/21
3/21
3
22

341/66
212/12
155/52
5/52
5/54
5/55
4/31
3/11
23/65
21/11
42/31
3/14
1/61
31/54
11/11
3/56
35/15
14/46
44/51
3/62

14/42
54/51
65/15

5/55
5/55
5/55

5/15
4/11
6/45

5/55
5/53
5/53

23/55
21/61
13/21

5/55
5/55
5/55

33/34
22/51
13/42

5/55
5/55
5/55

1/22
31/13
21/56

5/55
5/55
5/55

p<5/55

نتایج اصل ا اِعمال روش آماري تحلول واریانس آموفته ( )2 × 1در مونه تأ ور فولمدرماني وروهي بیر
کاهش نمرات وسواس -اجبار و خرد مقواسهاي با بوني ،شسیتن ،کنی ي و تردیی منی رج در جی ول 5
نشان ميده که بون نمرات ورو آ مایش و ووا در کیاهش نمیرات وسیواس و همیه خیرد مقواسهیا
تفاوت معنادار وجود دارد همانطور که نتایج ج ول نشیان ميدهی ا یر اصیلي ویرو و آ میون در سیطح
 p<5/55معنادار است این امر بوانگر آن است که بون موانگونهیاي نمیرات پوشآ میون ،پسآ میون ،و
آ مون پوگوري در ورو آ مایشي تفاوت معناداري وجود دارد امیا بیون موانگونهیاي ویرو ویوا تفیاوت
معناداري مشاه نميشود ا ر متقابل بون آ مون و ورو نوز (در سطح  )p<5/55معنادار ميباش بی ین
معني که بون نمر هاي وسواس و نشانههاي آن در ورو آ مایش در سه مر لة آ مون تفاوت وجیود دارد،
اما بون نمر هاي وسواس و نشانههایش در ورو ووا در سه مر لة آ مون تفاوتي مشاه نميشود ایین
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امر نشان ميده که فرزوة پژوهش مورد تأیو قرار ميوورد ،یعني فولمدرماني وروهي بر کاهش نمرات
نشانههاي وسواس -اجبار مر ر بود است
جدول  -6مقايسه چندگانه میانگینهای نشانههای وسواس در گروه آزمايش
با استفاده از آزمون بونفرونی
متغیرها
وسواس

بازبینی

شستن

کندی

ترديد

گروهها

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معنیداری

پوشآ مون با پسآ مون
پوشآ مون با آ مون پوگوري
پسآ مون با آ مون پوگوري
پوشآ مون با پسآ مون
پوشآ مون با آ مون پوگوري
پسآ مون با آ مون پوگوري
پوشآ مون با پسآ مون
پوشآ مون با آ مون پوگوري
پسآ مون با آ مون پوگوري
پوشآ مون با پسآ مون
پوشآ مون با آ مون پوگوري
پسآ مون با آ مون پوگوري
پوشآ مون با پسآ مون
پوشآ مون با آ مون پوگوري
پسآ مون با آ مون پوگوري

1/66
1/15
2/54
5/43
5/15
5/45
3/62
3/62
3
3/36
5/11
5/11
3/25
5/43
5/11

5/55
5/64
5/12
5/15
5/11
5/31
2/43
5/11
5/42
5/21
5/24
5/22
5/31
5/16
5/11

5/55
5/55
5/53
5/53
5/53
5/53
5/55
5/55
5/53
5/55
5/51
5/54
5/55
5/54
5/54

فاصله اطمینان %55
پایون
2/15
2/51
3/51
5/31
5/35
5/32
3
5/15
5/51
5/56
5/56
5/54
5/14
5/21
5/61

باال
4/41
5/11
1/11
3/64
3/51
3/42
2/24
2/44
3/25
3/11
3/65
5/25
3/65
3/11
3/14

p<5/55

نتایج ج ول  6که به مقایسة چن وانة تفاوت موانگونهاي متغور وسیواس و خیرد مقواسهیاي بیا بوني،
شستن ،کن ي و تردی در ورو آ مایشیي و ویوا پرداختیه نشیان ميدهی کیه تفیاوت موانگونهیا بیون
پوشآ مون با پسآ مون در سطح  p<5/55معنادار است همچنون تفاوت موانگونها بون پوشآ میون بیا
آ مون پوگوري و نوز پسآ مون با آ مون پوگوري براي همة متغورها در سطح  p<5/55معنادار ميباشی
این نتوجه نشان ميده که ا ربفشي فولمدرماني وروهي بر کاهش نشانههاي وسواس -اجبار پاییا بیود
است
بحث
بر اساس دی وا رفتاري و شناختي ،نابهنجاري ا یادووري و تفکر غلط ناشي ميشود (دابسون و دابسون،
 )2554و مشکالت رواني نتوجة شناخت نادرست افیراد اسیت (قنبیري هاشیمآبادي ،وراونی  ،و دهقیاني
نوشابوري )3143 ،نظریهپردا ان یادووري اجتماعي نشان دادن که الگوها نه تنها به صیورت شفصیي و
ن ا ر ميوذارن  ،بلکه آنهایي که در رسانههاي وروهي ارا یه ميشیون نویز بیر رفتیار مشیاه کننی
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تأ وروذار هستن بهویژ به نظر ميرس الگوهاي فولمها ،ا ر نورومنی ي بیر رفتیار دارنی (کیول و کیول،
 )3446ا آنجا که الگوبرداري ميتوان ا ر نورومن ي بر رفتار داشته باش  ،نوعي ابزار درماني امو بفش به
شمار ميرود (کرین ،ترجمة خوينژاد و رجایي )3114 ،بر اساس آنچه کیه ذکیر شی تیا ور فولمدرمیاني
وروهي بر کاهش نشانههاي اختالل وسواس -اجبار را در این پژوهش ميتوان ب ین وونه تبوون نمود که
ا آنجا که فولمها کارکرد یادووري مشاه اي دارن  ،بیه فیرد کمیک ميکننی تیا واکنشهیاي هوجیاني
نارا ت کنن نظور ازطراب را با یادووري شوو هاي مر رتر جایگزین کن فولم ا حریق ایجاد فاصیلهاي
غورته ی کنن ا مشکالت ،فضاي امني را ایجاد کرد تا فرد به حور غورمستقوم بیا آنهیا مواجیه شی و
ب ین وونه به چالش با انکار ا ساساتش پرداخته و قادر ش است که موان افکار و ا ساسات و رفتار خود
ارتباط برقرار کن نتایج اصل ا این بررسي با نتایج پژوهشهاي انجا ش در مونه تأ ور فولمدرمیاني
وروهي بر کاهش سیطح ازیطراب در خیارج ا کشیور (داموترییک2534 ،؛ چیویي و همکیاران2533 ،؛
هرشبرور2531 ،؛ و یا یکي و همکیاران )2531 ،و بیا نتیایج دو پیژوهش (میوالیي 3111 ،و امورکاللیي،
 )3143که در مونه افزایش بونش و ایجاد هوجانات جهت تسهول درمان در داخل کشور انجیا شی ان ،
همسو ميباش در توزوحات بوشتر این تبوون ،چنانکه ولتز ( )2533نوز اشار ميکنی فولمدرمیاني ییک
روش درماني است که اجا ميده تا مراجعان فولمها را تماشا نمود و هوجانات و بونش را تجربه کنن
فولمها ابزارهایي هستن که استفاد ميشون و به شکل هوجاني بر روان ما تیأ ور ميوذارنی و بیراي میا
احالعات ،بونش و درمان فراهم ميکنن بهعنوان بفشي ا رواندرماني ،فولمدرماني یک روش خالقانیه
و مبتني بر اصول درمانهاي موجود است ب ین ترتوب که بیا مشیاه ة فیولم ،بیهنوعي تنظیوم شیناختي
هوجان اتفاق ميافت تنظوم شناختي هوجان ،روش شناختي و آواهانه ميباش که به پذیرش احالعیاتي
که ا نظر هوجاني محر هستن کمک ميکن (اماني ،ابوالقاسمي ،ا ي و نریمیاني )3144 ،ا سیویي
ميتوان چنون پن اشت که روش فولمدرماني وروهي به نوعي یک روش مواجههاي یا شناختي است کیه
در آ ن ابت ا فرد با الگوووري ا شفصوت فولم همانطور که شفصوت فولم با مشکالتش مواجیه ميشیود،
فرد مشاه ور نوز براي مواجه ش ن با مشکالتش بیا او همانن سیا ي کیرد و بی ینترتوب مواجهیه بیا
مشکالت خود را انجا ميدهی در ایین مونیه ،برخیي ا نظرییهپردا ان نویز معتق نی کیه ارا یة مکیرر
محر هاي مرتبط با اختالل (که در پژوهش ازر به وسولة بحثهاي وروهي دربیارة ترسهیاي افیراد
انجا ورفت) ،نوعي مواجهه با سطوح پایون محر ازطراب اسیت (میکلود و متویو )2532 ،بیهعالو
ایننو مواجهه موجب ميشود که افراد با واقف ش ن به خطاهاي شناختي و علیت بیرو مشیکالتي کیه
ریشه در تعبورهاي غلط آنها ا وقایع دارد ،نسبت به مشکل خود بونش پو ا کنن ( کیوم اد  ،غالمعلیي
لواساني و نورو ي )3141 ،همچنون ميتوان چنون پن اشت که فرد با مشاه ة شفصوت اصلي فولم و بیا
استفاد ا یادووري مشاه اي ،ل مسئله در مواجهه با مشکالت را ا وي الگوووري کرد و در نی وي
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خود بهکار ميوورد پژوهشها نشان ميدهن که آمیو ش یل مسیئله بهبیودي بیالوني معنیاداري را در
مبتالیان به اختالل وسواس -اجبار نشان ميدهن (براي مثال ،معونالغربایي ،کرملو و نوفرسیتي)3141 ،
در واقع ل مسئله ساختار شناختي فرد را توانمن ساخته و او را در برابر مسا ل ،مجهیز بیه ارا یة را یل
مينمای (خلولي ،غالمعلي لواساني و آ اد فارساني)3144 ،
در تبوون دیگري ا یافتههاي پژوهش ازر ميتوان بر استفاد ا روش وروهي تأکوی کیرد کیه بیا
پژوهشهاي متع د انجا ش در این مونه همسو ميباش کیه نشیان داد انی ورو درمیاني بیر کیاهش
اختالالت ازطرابي مر ر است (آر و آیر 2531 ،؛ ه مان ،مورتبرگ ،هسر ،کالر  ،لکن ر ،ان رسیون و
جاتسون 2531 ،و کوکوسکي ،فلمونگ ،هاولوي ،هوتا و آنتوني )2531 ،در توزوح بوشتر این فرض بایی
افزود که بسواري ا افراد مبتال به اختالل وسواس -اجبار با نوعي ا ساس منحصر به فرد بودن در مونة
مشکالت و افکار و خواالت غورقابل قبول خود براي درمان اق ا ميکنن این ا ساس منحصیر بیه فیرد
بودن باعث تش ی انزواي اجتماعي آنها ش و انزواي اجتماعي ا ساس منحصر به فرد بیودن را در آنهیا
تقویت ميکن درما ن وروهي این امکان را فراهم ساخته تا افراد مبتال به این اختالل با یکی یگر ارتبیاط
برقرار کرد و راجع به مشکالتشان به بحث و بررسي بپردا نی همچنیون ميتیوان وفیت بیا توجیه بیه
همبودي اختالل افسردوي با اختالل وسواس -اجبیار ،ممکین اسیت تیأ ور ارتبیاط اجتمیاعي اصیل ا
ورو د رماني موجب کاهش ش ت افسردوي ش و ب ین ترتوب در تسریع امر درمان آنها نقش به سیزایي
داشته است چنانکه پاول پاول ،نووجن و لي ( )2556نوز در مطالعهاي در م اخلة بيرهنمیودِ فولمدرمیاني
در بهبود امو و خوشبوني بزروساالن مبتال به افسردوي اساسي ،اظهار داشت که است الل نظري بیراي
استفاد ا فولمها در مشاور وجود دارد ،و اینکه یک م اخلة فولمدرماني وروهي ساختاریافته بيرهنمود به
لحاظ آماري و بالوني در بهبود امو و خوشبوني و کاهش افسردوي مبتالیان مر ر است
بر مبناي نتایج این پژوهش ،تفاوت معنادار بون مویانگون نمیرات پوشآ میون ،پسآ میون و آ میون
پوگوري ورو آ مایش نسبت به ورو ووا اکي ا مر ر بودن م اخلة مزبور بود اسیت بیر اسیاس ایین
نتایج ميتوان به درمانگران اختالل وسواس -اجبار پوشنهاد نمیود کیه بیا اسیتفاد ا شیووة فولمدرمیاني
وروهي در جهت تسریع و تسهول درمان مراجعان بکوشن پژوهش ازر بهحور کلیي بیا دو محی ودیت
عم روبه رو بود که تعمومپذیري یافتههاي آن را با مشکل مواجه ميسا د این مح ودیتها عبارتنی ا :
فق ان پوشونه پژوهشي و افت آ مودني با توجه به یافتهها ،تکرار پژوهش در نمونههاي دیگر و همچنیون
در سایر اختالالت ازطرابي و اختالل شفصوت وسواس -اجبار پوشینهاد ميشیود ا آنجاکیه اخیتالالت
ازطرابي شباهتهایي با اختالل وسواس -اجبار دارن  ،بررسي تأ ور فولمدرماني وروهي بر آنهیا ميتوانی
اختصاصي یا غوراختصاصي بودن این روش را بر اختالل وسواس -اجبار و اختالالت ازطرابي مشیفص
نمای همچنون پوشنهاد ميشود که عالقهمن ان با تهوة بستههاي م اخالتي ،بر اساس فولمهاي موجیود
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براي هر اختالل ،بر پوشبرد اه اف درمیاني و تسیهول درمیان در سیایر اخیتالالت ،ییاريور باشین بیه
پژوهشگران پوشنهاد ميشود که تأ ور فولمدرماني وروهي را با دارودرمیاني در وسیواس مقایسیه کیرد و
ا ربفشي نتایج هر یک را در حوالنيم ت نوز مورد ار یابي و سنجش قرار دهن

منابع
اماني ،مال ت؛ ابوالقاسمي ،عباس؛ ا ي ،بتول؛ و نریماني ،محم ( )3144ارتباط یرمجموعههاي وسیواس فکیري -عملیي،
آشفتگي استنتاج و راهبردهاي تنظوم هوجاني با باورهاي وسواسي در نان فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،سیال
ششم ،شمار 44 -332 ،3
امورکاللي ،ساسان ( )3143تأ ور فولمدرماني وروهي بر خودکارآم ي اجتماعي نوجوانان پایاننامه کارشناسيارش چاپ نشی
دانشک علو تربوتي و روانشناسي ،دانشگا تبریز
بایلونگ ،پوتر جي؛ مک کب ،رن ي اي؛ و آنتوني ،مارتون ا ( )3114ورو درمانگري شناختي-رفتاري ترجمة محم خی ایاري
فرد و یاسمن عاب یني تهران :دانشگا تهران
بشارت ،محم علي؛ دهقاني ،سپو ؛ مسعودي ،مرزوه؛ پورخاقیان ،مه ییه؛ و مطهیري ،سیجاد ( )3141پوشبونیي نشیانههاي
اختالل وسواس فکري -عملي بر اسیاس دشیواري تنظیوم هوجیان ،تکانشیوري و خشیم فصیلنامه پژوهشهیاي کیاربردي
روانشناختي ،سال پنجم ،شمار 24 -44 ،4
کوم اد  ،رزوان؛ غالمعلي لواساني ،مسعود؛ و نورو ي ،سود ( )3141ا ربفشي آمو شهاي شیناختي -رفتیاري بیر کیاهش
اهمالکاري دانشآمو ان فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،سال پنجم ،شمار 13 -11 ،4
خلولي ،شووا؛ غالمعلي لواساني ،مسعود؛ و آ اد فارساني ،یاسر ( )3144ا ربفشي آمو ش وروهي ل مسیئله بیر کنتیرل خشیم
دانشآمو ان مقطع متوسطه فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،سال ششم ،شمار 3 -35 ،3
دادفر ،محبوبه ( )3116بررسي همبودي اختالالت شفصوت در بوماران وسواسي-جبري و مقایسه آنها با افیراد بهنجیار پاییان
نامه کارشناسيارش روانشناسي بالوني انستوتو روانپزشکي تهران
دلور ،مجتبي؛ عليپور ،ا م ؛ ار  ،سون؛ و فر اد ،ولياله ( )3144مقایسة ا ربفشي درمان تع یل سوووري شیناختي نفسیور و
ترکوب آن با درمان شناختي رفتاري وروهي در کاهش شی ت نشیانهها ،باورهیا و رفتارهیاي وسواسیي مجلیة دسیتآوردهاي
روانشناختي ،سال بوست و دو  ،شمار 15-56 ،3
سادو  ،بنجامون جومز؛ و سادو  ،ویرجونوا آلکوت ( )3111خالصه روانپزشکي :علو رفتاري /روانپزشکي بیالوني ،جلی دو
(ترجمه :رزاعي ،فر ین ،ارجمن  ،محسن) تهران :ارجمن (تاریخ انتشار به بان اصلي  /3411ویراست )2551
سرم  ،هر ( )3142آمار استنباحي تهران :سمت
سرم  ،هر ؛ با روان ،عباس و جا ي ،الهه ( )3142روشهاي تحقوق در علو رفتاري تهران :آوه
فریمن ،جي بي و وارسوا اي ا ( )2554درمان خانواد محور کود وسواسي (راهنماي درمیانگر) :راهنمیاي عملیي درمیان
شناختي -رفتاري ترجمة مجتبي دلور و فر انه رسانه تهران :ارجمن ( یرچاپ)
قنبري هاشمآبادي ،بهرا علي؛ وراون  ،هوشنگ؛ و دهقاني نوشابوري ،محسن ( )3143اولویتبن ي اهی اف ،سیالمت روانیي و
باورهاي غورمنطقي دانشجویان فصلنامة پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،سال پنجم ،شمار 14 -51 ،1
کرین ،ویلوا ( )3114نظریههاي رش (ترجمه خوينژاد ،غالمرزا؛ رجایي ،علورزا) تهران :رش
365

 اجبار-تأ ور فولمدرماني وروهي بر کاهش نشانههاي وسواس

) شوو هاي یل مسیئله در مبتالییان بیه اخیتالالت ازیطراب3141(  اعظم، سمورا؛ و نوفرستي، فاحمه؛ کرملو،معونالغربایي
-341 ،4  شیمار، سال پنجم، اجبار و افسرد خویي با افراد سالم فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي- وسواس،منتشر
313
 سیاله شیهر31-34 ) تأ ور فولمدرماني وروهي بر کاهش ش ت تجربه سوگ نوجوانیان دختیر داغ یی3111(  اعظم،موالیي
 دانشگا شهو بهشتي،تهران پایاننامه کارشناسيارش چاپ نش دانشک علو تربوتي و روانشناسي
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders (5thed). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Arch, J.J., & Ayers, C.R. (2013). Which treatment worked better for whom?
Moderators of group cognitive behavioral therapy versus adapted mindfulness based
stress reduction for anxiety disorders. Behavior Research and Therapy, 51 (8): 434442.
Barlow, J.H., Ellard, D.R., Hainsworth, J.M., Jones, F.R., & Fisher, A. (2005). A
review of self-management interventions for panic disorders, phobias and
obsessive–compulsive disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111: 272–285.
Bluett, E.J., Homan, K.J., Morrison, K.L., Levin, M.E., & Twohing, M.P. (2014).
Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety and OCD Spectrum Disorders:
An Empirical Review. Journal of Anxiety Disorder, 28 (6): 612- 624.
Boschen, M.J., Drummond, L.M., Pillay, A., & Morton, K. (2010). Predicting
outcome of treatment for severe, treatment resistant OCD in inpatient and
community settings. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41:
90–95.
Choi, K., Forster, J.L., Erickson, D.J., Lazovich, D., & Southwell, B.G. (2011).
Prevalence of smoking in movies as perceived by Teenagers. American Journal of
Preventive Medicine, 41 (2): 167-173.
Cole, M., & Cole, S.R. (1996). The development of children (3rd ed). New York:
Freeman.
Dobson, D., & Dobson, KS. (2009). Evidance-based practice of cognitivebehavioral therapy. New York: Guilford Press.
Dumitrache, S.D. (2013). Cinema therapy- The sequences of a personal
development group based on movies. In Dumitrache, S. D., Mitrofan, I., (Eds), The
Unifying Experiental Psychptherapy behind the scenes- case studies and applicative
research (pp. 71- 83). Bucharest: SPER Publishing House.
Dumitrache, S.D. (2014). The effects of a Cinema therapy group on diminishing
anxiety in young people. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 127: 717-721.
Fals-Stewart, W., Marks, A.P., & Schafer, J. (1993). A comparison of behavioral
group therapy and individual behavior therapy in treating obsessive-compulsive
disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 181: 189-193.
Fisher, P.L., & Wells, A. (2005). How effective are cognitive behavioral treatments
for obsessive–compulsive disorder? A clinical significance analysis. Behavior
Research and Therapy, 43: 1543–1558.
363

 سال ششم،2  شمار، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Gilliam, C.M., Norberg, M.M., Villavicencio, A., Morrison, S., Hannan, S.E., &
Tolin, D.F. (2011) Group cognitive-behavioral therapy for hoarding disorder: An
open trial. Behavior Research and Therapy, 49: 802- 807.
Gillihan, S.J., Williams, M.T., Malcoun, E., Yadin, E., & Foa, E.B. (2012).
Common pitfalls in exposure and response prevention (EX/RP) for OCD. Journal of
Obsessive- Compulsive and Related Disorder, 1: 251 257.
Hedman, E., Mörtberg, E., Hesser, H., Clark, D.M., Lekander, M., Andersson, E., &
Ljótsson, B. (2013). Mediators in psychological treatment of social anxiety disorder:
Individual cognitive therapy compared to cognitive behavioral group therapy.
Behavior Research and Therapy, 15: 696- 705.
Hershberger, H. (2013). Motivatinal approaches to addiction through movies
whithin the context of treatment models. European psychiatry. 28 (1): 1.
Jonson, H., Hougaard, E., & Bennedsen, B.E. (2011). Randomized comparative
study of group versus individual cognitive behavioral therapy for obsessive
compulsive disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 123 (5): 387–397.
Kocovski, N.L., Fleming, J.E., Hawlwy, L.L., Huta, V., & Antony, M.M. (2013).
Mindfulness and acceptance-based group therapy versus traditional cognitive
behavioral group therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial.
Behavior Research and Therapy, 51: 889- 898.
Lind, C., Boschen, M.J., & Mirrissey, S.H. (2013). Technological advances in
psychotherapy: Implications for the assessment and treatment of obsessive
compulsive disorder. Journal of Anxiety Disorder, 27: 47- 55.
MacLeod, C., Mathews, A. (2012). Cognitive bias modification approaches to
anxiety. Annual Review Clinical Psychology, 8: 189–217.
Macy, A. S., Theo, J. N., Kaufmann, S. C. V., Ghazzaoui, R. B., Pawlowski, P. A.,
& Fakhry, H. I. (2013). Quality of life in obsessive compulsive disorder. CNS
Spectrums, FirstView, 1–13.
Mataix-Cols, D., & Marks, I.M. (2006). Self-help with minimal therapist contact for
obsessive–compulsive disorder: a review. European Psychiatry, 21: 75–80.
Paterson, J.L., Reynolds, A.c., Fergosen, S.A., Dawson, D. (2013). Sleep and
obsessive- Compulsive disorder. Sleep Medicine Reviews. 17: 465-474.
Powell, ML., Newgent, R.A., & Lee, S.M. (2006). Group Cinema therapy: Using
metaphor to enhance adolescent: Self-Esteem. The Arts in psychotherapy. 33: 247253.
Rachman, S., & Hodgson, R. (1977). Obsessive compulsive complains. Behavior
Research and therapy, 15: 389-395.
Rachman, S.J., & Hodgson, R.J. (1980). Obsessions and compulsions. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Racine, E., Frick, K., Carpenter, L., Strobino, D., Miligan, R., & Pugh, L. (2010).
How motivation influences breatfeeding duration among low- income women.
Journal of human Lactation, 25: 173- 181.

362

 اجبار-تأ ور فولمدرماني وروهي بر کاهش نشانههاي وسواس

Radomsky, A.S., Roz Shafran, A. E., Rachman, S. (2010). Cognitive- behavioral
therapy for compulsive cheking in ocd. Cognitive and Bihavioral Practice, 17: 119131.
Scarff, J. R. (2010). The potential application of obsessions to reduce compulsions
in individuals with obsessive–compulsive disorder. Medical Hypotheses, 74: 216218.
Sharp, C., Smith, J. V. & Cole, A. (2002) .Cinema therapy: metaphorically
promoting therapeutic change. Counseling psychology quarterly, 15 (3): 269-278.
Steketee, G. (1993). Treatment of obsessive compulsive disorder. New York:
Guilford Press.
Steketee, G. (1997). Behavioral treatment of obsessive- Compulsive disorder.
Tabriz: Ravanpouya.
Thomas, J., Turkheimer, F., & Oltmans, T.F. (2000). Psychometric analisis of racial
differences on the Maudsely Obsessive Compulsive Inventory. Assesment, 7: 247258.
Van den Hout, M.A., Engelhard, I.M., Toffolo, M.B., & Van Uijen, S.L,. (2011).
Exposure plus response prevention versus exposure plus safety behaviours in
reducing feelings of contamination, fear, danger and disgust. An extended
replication of Rachman, Shafran, Radomsky & Zysk (2011). Journal of Behavior
Therapy Experimental Psychiatry, 42: 364- 370.
Wahl, K., Kordon, A., Kuelz, K.A., Voderholzer, U., Hohagen, F., & Zurowski, B.
(2010). Obsessive- Compulsive Disorde (OCD) is still an unrecognized disorder: A
study on the recognition of OCD in psychiatric outpatients. European psychiatry,
25: 347-377.
Whittal, M.L., Rachman, & S., Mclean, P. (2002). Psychological treatment for OCD.
In G. Simons (Ed). Cognitive behavior therapy, 36, 123-149.
Woltz, B. (2005). E-Motion picture Magic: Amovie lover's Guide to Healing and
transformation. Available in: URL:http://drzur.com/online/cinemaresources.html
Woltz,
B.
(2011).
Available
in:
URL:http://www.shamonjgifts.com/vlibrary/socialscience/counseling/therapy/cinem
a-therapy/ 7/10/2013.
Yazici, E., Ulus, F., Selvitop, R., Yazici, A.B., & Aydin, A. (2013). A novel
approach of watching movies and conducting therapy for psychiatric inpatients.
European Psychiatry, 28,1.

361

