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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمانهای شناختی-رفتاری ،مواجهه و پیشگیری از پاسخ و دارویی
در درمان اختالل وسواس فکری-عملی با استفاده از روش فرا تحلیل و همچنین مقایسه کارایی این روشها
در درمان اختالل وسواس فکری-عملی بود .برای انتخاب پژوهشهای مورد نیاز از روش مرور ساختاریافته
بهره گرفته شد .بدین ترتیب  12مطالعه ،مشتمل بر رسالههای کارشناسی ارشد ،دکتری و مقاله (داخلی و
خارجی) که از روشهای درمانی فوقالذکر برای درمان اختالل وسواس فکری-عملی بهره برده بودند،
بهعنوان نمونه پژوهشی مورداستفاده قرار گرفتند .عامل مهم در مناسب تشخیص دادن این پژوهشها،
روشهای آماری مورداستفاده برای تجزیهوتحلیل دادههای آنها بوده است .برای محاسبه اندازههای اثر،
تفاوت استاندارد بین میانگینها مورداستفاده قرارگرفته است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،درمان شناختی-
رفتاری دارای اندازه اثری برابر با  2/122هست .همچنین روشهای مواجهه و پیشگیری از پاسخ و
درمانهای دارویی نیز به ترتیب اندازه اثرهایی برابر با  2/99و  0/126را نشان داده اندکه نشاندهنده
تأثیرگذار بودن درمانهای نامبرده است .از طرفی دیگر ،مقایسه کارایی این درمانها نشان داد که درمان
شناختی-رفتاری بیشترین میزان اثربخشی را برای درمان اختالل وسواس فکری-عملی داراست .همچنین
درمان دارویی در مقایسه با درمانهای روانشناختی از کارایی کمتری برخوردار است.

واژگان کلیدی :اختالل وسواس فکری-عملی ،درمان روانشناختی ،درمان دارویی ،فرا
تحلیل.
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مقدمه
با توجه به دنیای پرتنش کنونی بررسی اختالالت روانی اهمیت ویژهای پیداکرده است که
دراینبین ،اختالل وسواس فکری -عملی ،از تاریخچهای طوالنی برخوردار است و در طی
تاریخ روانشناسی به علت پیامدهای ناگوار و شیوع باال همواره موردتوجه بوده است.
ازاینرو پژوهشهای زیادی در این حوزه صورت گرفته و حجم وسیعی از منابع مالی و
انسانی را به خود اختصاص دادهاند.
اختالل وسواس فکری-عملی ( )OCD2یکی از اختالالت روانشناختی جدی و
فراگیر ،با نرخ شیوع بین  %2تا  %4هست (کارنو ،گلدینگ ،سورنسون و بورنام.)2922 ،2
اختالل وسواس فکری-عملی یک اختالل اضطرابی ناتوانکننده است که خصیصه اصلی
آن وجود وسواسها یا اجبارهای مکرر و چنان شدید است که رنج و عذاب
قابلمالحظهای را برای فرد به بار میآورند .این وسواسها یا اجبارها سبب اتالف وقت
میشوند و اختالل قابلمالحظهای در روند معمولی و طبیعی زندگی ،کارکرد شغلی،
فعالیتهای معمول اجتماعی ،یا روابط فرد ایجاد میکنند .وسواس دربرگیرنده فکر،
احساس ،اندیشه یا حسی عودکننده و مزاحم و اجبار رفتاری آگاهانه ،معیارمند و عودکننده
است ،نظیر شمارش ،وارسی ،یا اجتناب .وسواس باعث افزایش اضطراب در فرد میشود،
حالآنکه هرچند انجام اعمال اجباری در تالش برای کاستن اضطراب همراه با وسواس
فکری انجام میگیرد ،همیشه به کم شدن این اضطراب منجر نمیگردد .ممکن است پس
از کامل شدن عمل اجباری ،اضطراب فرقی نکرده باشد و یا حتی بیشتر شده باشد .وقتی
فرد در مقابل انجام اجبار مقاومت به خرج میدهد نیز اضطراب افزایش مییابد (کاپالن و
سادوک ،ترجمه رفیعی و سبحانیان .)2121 ،نتایج مطالعات همهگیر شناختی نشان میدهد
که این اختالل یکی از شایعترین اختالالت روانپزشکی است .بعضی از پژوهشگران
تخمین زدهاند که بین بیماران سرپایی کلینیکهای روانپزشکی میزان شیوع این اختالل تا
 20درصد میرسد .بدین ترتیب ،اختالل وسواس فکری-عملی چهارمین بیماری
1. obsessive compulsive disorder
2. Karno; Golding, Sorenson, Burnam
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روانپزشکی پس از فوبی ،اختالالت مرتبط با مواد و اختالل افسردگی اساسی هست
(مونتگومری و زوهار .)2999،2این اختالل اغلب با سایر اختالالت روانی همراه است که
همین امر موجب پیچیدگی فرایند درمان این اختالل میگردد (برای مثال ،افسردگی،
هراسها ،حمالت وحشتزدگی ،اضطراب تعمیمیافته و  ...کیلی ،استورچ ،مرلو و
جفکن .)1002 ،2برای مثال ،بالغبر  10درصد بیماران مبتالبه  OCDبهطور همزمان به
افسردگی اساسی نیز مبتال هستند (فریستون و الدوکر ;2992 ،1استکتی ،هنینگر و پوالرد،4
 )1000و بیش از  90درصد آنها حداقل تشخیص یک اختالل اضطرابی دیگر را دریافت
میکنند (فریستون والدوکر ;2992 ،استکتی و همکاران.)1000 ،
برای درمان اختالل وسواس فکری-عملی شیوههای متعدد درمانگری و مقابله
نه شناسایی درمانهای
شکلگرفتهاند .در طی دو دهه گذشته ،محققان پیشرفتهایی درزمی ٔ
کارآمد ،مشتمل بر رواندرمانی ،دارودرمانی و درمانهای ترکیبی ،داشتهاند .آزمایشهای
کنترلشده بالینی نشان دادهاند که روشهای مواجهه و پیشگیری از پاسخ ( ،)ERP9درمان
شناختی-رفتاری ( )CBT1بهطور قابلمالحظهای عالئم اختالل وسواس فکری-عملی را
کاهش میدهند (آبراموویتز2996 ،6؛ لیندزی ،کرینو و اندروز2996 ،2؛ مک لین 9و
همکاران .)1002 ،رواج کاربرد این شیوهها به حدی است که گاهی انتخاب شیوهای خاص
را با مشکل روبهرو میکند .تاکنون نظریههای گوناگون شناختی ،رفتاری و زیستشناختی
درصدد تبیین و ارائه الگوی درمانی این اختالل بودهاند .الگوی زیستشناختی نقش
شاخصی را برای انتقالدهنده عصبی سروتونین در بروز نشانههای وسواسی در نظر گرفته
است این فرضیه از بررسیهایی که اثربخشی داروهای سروتونرژیک را با داروهای غیر

1. Montgomery, Zohar
2. Keeley, Storch, Merlo, Geffken
3. Freeston, Ladouceur
4. Steketee, Henninger, Pollard
5. exposure with response prevention
6. cognitive behavioral therapy
7. Abramowitz
8 .Lindsay, Crino, Andrews
9. McLean
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سروتونرژیک مقایسه نمودهاند ،بهدستآمده است (فوآ ،2استکتی و ازارو.)2929 ،1
داروهای مؤثر در درمان وسواس ،محدود به داروهای ضدافسردگی میشوند که بهطور
کامل یا انتخابی ،درباز جذب سروتونین وقفه ایجاد میکنند .این داروها را
ضدافسردگیهای بازدارنده باز جذب سروتونین ( )SRIمینامند و داروهای انتخاب اول
در درمان وسواس به شمار میآیند (فینبرگ وگیل1009 ،1؛ گرست 4وهمکاران2999 ،؛
جفرسون 9وهمکاران .)2999 ،ضد افسردگیهای  SRIشامل ضدافسردگیهای سه حلقه-
ای ،کلومی پیرامین و ضدافسردگیهای بازدارنده انتخابی باز جذب مجدد سروتونین
( )SSRIsمیباشند .تأثیر کلومی پرامین ،فلئوکستین ،سرترالین ،سیتالوپرام ،پاروکسیتین و
فلوکسامین برای درمان عالئم وسواس و اجبار ثابتشده است (مک دوگال 1و همکاران،
2991؛ گود من 6و همکاران .)2929 ،فینبرگ و همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که
 90تا  10درصد بیماران بهیکبار درمان با مهارکنندهی باز جذب سروتونین پاسخ نمیدهند
و  10تا  40درصد آنها نیز به چندین انتخاب درمانی ثابتشده بهطور مؤثر پاسخگو نیستند
(فینبرگ و همکاران .)2991 ،رفتار درمانگران تکنیکهای چندی نظیر حساسیتزدایی
منظم ،2قصد متناقض ،9غرقه سازی خیالی ،اشباع ،بیزاریدرمانی ،حساسیتزدایی پوشیده،
توقف فکر را بهکاربردهاند .درمجموع بررسیهای انجام بر روی این تکنیکها ،اثرات
درمانی قابلتوجهی را نشان ندادند تا پیش از اواخر دهه  2910درمانهای روانکاوی و سایر
درمانهای سنتی موفقیت چندانی در درمان  OCDکسب نکرده بودند ،تنها پسازآن مهر
و مومها بود که رویکردهای رفتاری با شیوههای درمانی مواجهه و پیشگیری از پاسخ
امیدهای زیادی را برای درمان موفقیتآمیز وسواسها به وجود آوردند (استکتی و

1. Foa
2. Ozarow
3. Fineberg, Gale
4. Greist
5. Jefferson
6. Mcdougle
7. Goodman
8. Systematic Desensitization
9. Paradoxical Intention
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همکاران2929 ،؛ سالکووسکیس وکرک .)2929 ،2روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ
توسط مه یر 1در سال  2911برای اولین بار بهعنوان درمان موفقیتآمیز وسواس گزارش
شد .این روش شامل رویارو ساختن بیمار با محرکهای ترسناک و درعینحال تشویق او
برای ایجاد وقفه در هر نوع رفتاری است که مانع این رویارویی میشود و یا به آن خاتمه
میبخشد .همزمان با آن ،ارزیابی مجدد ترسها مورد تشویق قرار میگیرد ،بهنحویکه
بیمار درمییابد که چیزهای مورد ترس ،درواقع اتفاق نمیافتند (سالکووسکیس و کرک،
 .)2929کارایی روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ در بررسیهای آزمایشی کنترلشده
متعدد مایید شده است.
در دهه  ،2910گرایش شناختی در رفتاردرمانی پدید آمد که باعث شد درمانگران
رفتاری دیدگاههای خود از ابعاد شناختی مشکالت افراد را تنظیم کنند و راهبردهایی را
برای اصالح شناختها گسترش دهند .این پیوند بین مفاهیم درمان شناختی و رفتاری منجر
به پیدایش درمان شناختی-رفتاری ( )CBTشد .درمان شناختی-رفتاری بر تعامل میان ابعاد
عاطفی ،رفتاری و شناختی تأکید دارد و ترکیبی است از مفاهیم و فنون شناختی و رفتاری.
عمدهی رفتاردرمانیهای شناختی جدید از فرضهای بنیادی الگوهای ارزیابی شناختی
معیوب نشأتگرفتهاند (کالرک و اکانور .)1009 ،1این رویکردهای درمانی در کاهش
عالئم از هر دو راهبرد شناختی و رفتاری از طریق اصالح تردیدها ،باورها و ارزیابیهای
معیوب و پاسخهای خنثیسازی که افکار وسواسی را تداوم میبخشند ،استفاده میکنند.
رویکرد شناختی-رفتاری در حال حاضر ،جریان اصلی رفتاردرمانی معاصر را تشکیل
میدهد (کوری.)1006 ،4
با توجه به دیدگاههای مختلف زیستشناختی ،رفتاری و شناختی نسبت به این اختالل،
مقایسه انواع روشهای درمانی میتواند اطالعات مفیدی در اختیار ما قرار دهد .بدین
منظور میتوان از روش فراتحلیل بهره جست .این شیوه اغلب در حل تفاوتهای ارائهشده
1. Salkovskis, Kirk
2. Mayer
3. Clark, O,Connor
4. Corey
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بهوسیله یافتههای متضاد و پاسخگویی به سؤالهای اختصاصی درباره پراکندگی یافتهها
مفید است .در چند دهه اخیر فراتحلیل بهعنوان یک فرآیند پژوهشی معمول و مؤثر ،برای
کمک به محققان ،در جهت معنی بخشی به انبوه مطالعات موجود در حوزههای پژوهشی
مختلف ،پدیدآمده است .برای بررسی اثربخشی شیوههای مختلف درمانی در بهبود
مبتالیان به  OCDپژوهشهای گوناگونی صورت گرفته است .میلر 2و برمان )2921( 1در
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که رفتاردرمانی شناختی از سایر روشها مؤثرترند .ون
بالکم )2994( 1در یک فراتحلیل 21 ،مطالعه در مورد درمانهای شناختی ـ رفتاری و
کاربرد ضدافسردگیها برای اختالل وسواس فکری ـ عملی را که بین سالهای  2960تا
 2991انتشاریافته بود ،موردبازنگری قرارداد .اندازه اثرها 4برای هر مطالعه بر اساس عالئم
فکری ـ عملی ،اضطراب ،افسردگی و سازگاری اجتماعی محاسبه شد .نتایج حاکی از این
بود که درمان رفتاری بهتنهایی ( )ES=2/46یا به همراه ضدافسردگیهای سروتونینی
( ،)ES=2/99از ضدافسردگیها بهتنهایی مؤثرتر است .آبراموویتز ( )2996در فرا تحلیلی
دریافت که  ESچهار مقایسهی مستقیم درمان شناختی-رفتاری با درمان مواجهه همراه با
جلوگیری از پاسخ تفاوتی را در بین درمانها نشان نمیدهد.
همچنین فراتحلیل های متعددی (آبراموویتز2992 ،2991 ،؛ آبراموویتز ،فرانکلین 9و
فوآ1001 ،؛ کوباک ،1گرست ،جفرسن ،کاتزلنیک و هنک2992 ،؛ سانچز-مکا ،گومز و
مندز )1001،6اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ برای اختالل وسواس فکری-
عملی ،حتی در پیگیریهای سهساله را نشان دادهاند .برخی از مطالعات عناصر شناختی را،
بهمنظور بررسی اینکه آیا این مؤلفهها باعث بهبود اثربخشی  ERPمیشوند ،وارد مطالعات
کردهاند .تکنیکهای شناختی مورداستفاده ،روشهایی نظیر بازسازی شناختی (،)CR2
1. Miller
2. Berman
3. Van Balkom
4. efect Size
5. Franklin
6. Koback
7. Katzelnick, Henk, Sánchez-Meca, Gómez, Méndez
8. cognitive restructuring
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درمان عقالنی هیجانی و یا درمان شناختی بک را شامل میشود (املکمپ و بینز2992 ،2؛
ون اپن 1و همکاران .)2999 ،فراتحلیل های متعددی تفاوت اثربخشی درمان مواجهه و
پیشگیری از پاسخ و ترکیب این درمان با مؤلفههای شناختی را موردبررسی قرار دادهاند.
برای مثال آبراموویتز ( )1001برای  ERPاندازه اثری برابر با  2/90و برای  ERPهمراه با
تکنیکهای شناختی اندازه اثری برابر با  0/99را به دست آورد .سانچز -مکا و همکاران
( )1001نیز بترتیب اندازه اثرهایی برابر با  2/11و  2/69را برای روشهای  ERPو ERP
همراه با عناصر شناختی به دست آوردند .ادی ،دوترا ،بردلی و وستن )1004( 1نیز اندازه
اثرهایی برابر با  2/91و  2/19را برای روشهای فوقالذکر به دست آوردند.
با توجه به ناهمخوانی موجود در نتایج تحقیقات مربوط به اثربخشی درمانهای
شناختی-رفتاری ERP ،و دارودرمانی در درمان اختالل وسواس فکری-عملی ،هدف
پژوهش حاضر روشن ساختن مقدار واقعی تأثیر این شیوههای درمانی و همچنین مقایسه
میزان کارایی آنها در کاهش نشانههای اختالل وسواس فکری-عملی است.

روش پژوهش
ابتدا از روش مرور ساختاریافته بهره گرفتهشده و بعدازآن از روش فراتحلیل برای بررسی
اثربخشی درمانهای شناختی-رفتاری ،دارویی و مواجهه و پیشگیری از پاسخ استفاده شد.
فرآیند جستجو :بهمنظور جستجوی مطالعات موردنظر که مالکهای فوقالذکر را دارا
باشند مراحل ذیل طی شد:
پژوهشهای داخلی از طریق مراجعه به منابع اطالعاتی داخلی از قبیل پایگاه اطالعات
علمی 4و مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران 9و پژوهشهای خارجی از طریق مراجعه و
جستجو در پایگاههای اطالعاتی  PsycINFO ،ERICو  Medlineبهدستآمدهاند.
کلیدواژهای بهکاررفته در جستجوی اینترنتی ازاینقرارند :درمان شناختی-رفتاری ،مواجهه
1. Emmelkamp, Beens
2. Van Oppen
3. Eddy, Dutra, Bradley, Westen
4. SID
5. IRANDOC
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و پیشگیری از پاسخ ،دارودرمانی ،وسواس فکری-عملی .بهعالوه ،فرا تحلیلهای پیشین
نه اختالل وسواس فکری-عملی نیز موردبازنگری قرار گرفت (آبراموویتز2992 ،؛
درزمی ٔ
آبراموویتز و همکاران1001 ،؛ بال ،بیر و اتو2؛  ،2991کاکس 1و همکاران2991 ،؛ ادی و
همکاران1004 ،؛ سانچز-مکا و همکاران1001 ،؛ آنا آی.روزا-آلکازار.)1002 ،1
مالکهای انتخاب مطالعات بهمنظور ورود پژوهشها در فراتحلیل ،مطالعات میبایست
مالکهای ذیل را دارا میبودند(2 :مطالعات میبایست یکی از درمانهای شناختی-
رفتاری ،مواجهه و پیشگیری از پاسخ و یا دارویی را در درمان وسواس بهکاربرده باشند)1 .
تحقیقات بهصورت آزمایشی یا نیمه آزمایشی انجامشده باشند )1 .آزمودنیها میبایست از
طریق مالکهای تشخیصی استاندارد (تمامی نسخههای  DSMو  ICDیا سایر مالکها)
تشخیص صریح اختالل وسواس فکری-عملی دریافت کرده باشند )4 .مطالعات میبایست
اطالعات آماری مربوط به گروهها ،حداقل در پسآزمون ،مشتمل بر میانگین ،انحراف
استاندارد ،آزمون  tو  ANOVA4را گزارش کرده باشند )9 .مطالعات از ابزارها و
مقیاسهای معتبر که دارای روایی و پایایی مناسب میباشند ،استفاده کرده باشند)1 .
مطالعات میبایست در بین سالهای  2990تا  1020انجام یا انتشاریافته باشند و به زبانهای
فارسی یا انگلیسی نوشتهشده باشند.
بر اساس معیارهای فوقالذکر 11 ،مطالعه برای انجام فراتحلیل انتخاب گردید .در
برخی از این مطالعات تأثیر یک الگوی درمانی از طریق مقایسه با گروه کنترل مورد
ارزیابی قرارگرفته و در برخی دیگر چند الگوی درمانی با یکدیگر مقایسه شدهاند.
درنهایت ،از این  11مطالعه ،تعداد  12اندازه اثر مربوط به گروههای درمانی سهگانه حاصل
گردید که ازاینبین  29اندازه اثر مربوط به درمان شناختی-رفتاری 2 ،اندازه اثر مربوط به
روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ و تعداد  9اندازه اثر مربوط به درمان دارویی اختالل
وسواس فکری-عملی هست.
1. Ball, Baer, Otto
2. Cox
3. Rosa-Alcázar
4. analyse of variance
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محاسبه اندازههای اثر :تفاوت استاندارد میانگین ،d ،بهعنوان شاخص اندازه اثر
مورداستفاده قرار گرفت که بهعنوان تفاوت بین میانگینهای گروه درمان و کنترل در
پسآزمون ،تقسیمبر برآورد انحراف استاندارد ادغامشده درون-مطالعه ( )sتعریف
میشود)/S.

-

() . d=c(mفرآیند تحلیل مشتمل بر محاسبه میانگین اندازه اثر

بافاصله اطمینان  ،%99بررسی ناهمگنی مطالعات Q ،و شاخص

که میزان همگنی اندازه-

های اثر پیرامون میانگین را ارزیابی میکند ،هست (هیگینز 2و تامپسون1001 ،1؛ هیدو-
مدینا ،1سانچز-مکا و مارتینز .)1002 ،4مقادیر مثبت  dنشانگر پیامد مثبت درمان است.
درنهایت برای بررسی این فرض که آیا فراتحلیل ما مطالعات انتشار نیافته را شامل میشود
یا خیر ،سوگیری انتشار مطالعات موردبررسی قرار گرفت (روستین ،ساتن و برونستین،9
 .)1009برای تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزارهای  CMA12و SPSS
استفاده شد .از نرمافزار  CMA2جهت محاسبه اندازه اثر و ترکیب احتماالت و از نرمافزار
 ،SPSSجهت به دست آوردن فراوانی و مقایسه میانگین اندازه اثرهای بهدستآمده
گروههای مختلف درمانی استفادهشده است.
مروری بر ابزارهای مورداستفاده برای سنجش اختالل وسواس نشان میدهد که مقیاس
وسواسی-اجباری ییل-براون ( ،Y-BOCSگودمن و همکاران )2929 ،پرکاربردترین
ابزار برای ارزیابی عالئم وسواسی-اجباری هست.

یافتهها پژوهش
در این بخش یافتهها و نتایج بهدستآمده از اجرای فراتحلیل ارائه گردیده است .در ابتدا
اندازه اثر تمامی مطالعات ارائهشده و سپس همگنی و سوگیری انتشار مطالعات موردبررسی
قرارگرفته و در پایان تفاوت اثربخشی شیوههای درمانی مختلف با استفاده از تحلیل
واریانس مورد آزمون قرارگرفته است .در جدول شماره  2اندازه اثر بهدستآمده از تمامی
1. Higgins
2. Thompson
3. Huedo-Medina
4. Martínez
5. Rothstein, Sutton, Borenstein
6. Comprehensive Meta Analysis
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مطالعات مورداستفاده در پژوهش به همراه مقادیر  zو سطوح معنیداری مربوط به هر یک
از آنها آورده شده است.
جدول  .1اندازه اثر تکتک مطالعات بهکاررفته در فراتحلیل
شماره

نام مطالعه

نوع درمان

اندازه اثر

خطای استاندارد

واریانس

Z

2

محمد زاده

CBT

1/210

0/111

0/409

4/496

0/002

1

عبدی

CBT

2/942

0/916

0/112

1/260

0/004

1

بیان زاده

CBT

2/211

0/122

0/414

2/111

0/091

4

علی لو ()2

CBT

2/111

0/412

0/221

1/291

0/0002

9

مکملی

CBT

2/111

0/999

0/102

1/410

0/024

1

ربکا .ای ()2

CBT

0/912

0/111

0/214

1/940

0/022

6

ربکا .ای ()1

CBT

2/021

0/121

0/246

1/140

0/002

2

اریک استورچ

CBT

2/261

0/110

0/091

9/202

0/002

9

اریک .ای

CBT

1/912

0/404

0/211

6/102

0/002

20

مائورین .ال ()2

CBT

1/294

0/421

0/261

1/999

0/002

22

صبوری ()2

CBT

0/992

0/416

0/221

1/144

0/019

21

خدایاری فرد

CBT

2/900

0/992

0/121

1/410

0/002

21

اکرمی

CBT

1/112

0/260

0/692

1/621

0/006

24

پیاسنتینی

CBT

1/112

0/991

0/902

1/691

0/009

CBT

1/219

2/029

2/221

1/221

0/004

21

صبوری ()1

دارو

0/419

0/664

0/999

0/100

0/942

26

سلطانی فر

دارو

0/121

0/112

0/206

2/266

0/119

22

عابدینی

دارو

2/121

0/422

0/264

1/241

0/001

دارو

0/621

0/902

0/192

2/412

0/291

10

ایمانی

دارو

0/129

0/222

0/024

9/241

0/002

12

اصفهانی

ERP

2/291

0/101

0/094

1/094

0/002

11

علیلو ()1

ERP

2/011

0/462

0/112

1/111

0/011

11

مولوی

ERP

0/222

0/691

0/961

2/022

0/169

14

عابدی

ERP

2/101

0/406

0/211

1/911

0/002

29

29

توزنده جانی
()2

توزنده جانی
()1

سطح معنیداری

63
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19

مائورین .ال ()1

ERP

1/464

0/616

0/922

1/119

0/002

11

نشاط دوست

ERP

2/241

0/922

0/116

1/261

0/001

16

شعبانی

ERP

2/212

0/491

0/109

1/499

0/021

12

مولوی

ERP

1/162

0/961

0/991

1/419

0/029

جدول  .2نتایج آزمون بررسی همگنی مطالعات
مدل

Q-value

درجه آزادی

p-value

اثرات ثابت

112/249

16

0/002

69/461

با توجه به نتایج جدول  ،1مقدار آماره  Qمحاسبهشده ( )112.249در سطح آلفای
 0/002معنیدار است؛ بنابراین ،با احتمال  %99فرض صفر مبنی بر همگنی مطالعات رد شده
و نتیجه میگیریم گروه مطالعات نامتجانس است .همچنین شاخص

نشان میدهد که

 69/461درصد از تغییرات کل مطالعات به دلیل ناهمگنی گروه مطالعات هست .نامتجانس
بودن مطالعات ،نشاندهنده وجود اثر تعدیلکنندهها در اندازه اثر درمانهای اختالل
وسواس فکری-عملی است.
جدول  .3اصالح و برازش دووال و توئیدی
مدل
اثرات

اضافهشده

تصادفی
مقادیر
اولیه
مقادیر
تعدیلشده

21

اثرات

حد

ثابت

پایین

حد باال

اثرات

حد

تصادفی

پایین

آزمون Q

حد باال

2/24169

2/00202

2/12941

2/46919

2/29191

2/20146

202/06419

0/21291

0/62102

0/91424

0/29911

0/99416

2/11996

116/4992

بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،1نتایج روش اصالح و برازش دووال و توئیدی
نشان میدهد که در مدل اثرات تصادفی برای رفع مشکل سوگیری انتشار باید  21مطالعه به
سمت چپ نمودار فانل (مطالعات با اندازه اثری کوچکتر از میانگین) اضافه شود.
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جدول  .4اندازه اثر درمان شناختی -رفتاری ،مواجهه و پیشگیری از پاسخ و دارویی در اختالل وسواس
فکری-عملی
درمان

تعداد

اندازه اثر

خطای استاندارد

واریانس

z

P

شناختی-رفتاری

29

2/122

0/221

0/024

21/211

0/002

مواجهه و پیشگیری از پاسخ

2

2/992

0/261

0/010

9/101

0/002

دارویی

9

0/126

0/204

0/022

9/919

0/002

در جدول  ،4اندازه اثرهای روشهای شناختی-رفتاری ،مواجهه و پیشگیری از پاسخ در
درمان اختالل وسواس فکری-عملی ارائهشده است .بر این اساس ،اندازه اثر درمان
شناختی-رفتاری برابر با  2/122هست که در سطح  0/002معنیدار هست .روش مواجهه و
پیشگیری از پاسخ نیز دارای اندازه اثری برابر با  2/992هست که این مقدار در سطح 0/002
معنیدار است .درمان دارویی نیز اندازه اثری برابر با  0/914را نشان میدهد که این مقدار
در سطح  0/041معنیدار هست.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معنیداری

ثابت

209/141

2

209/141

220/692

0/002

اختالل

21/424

1

1/141

1/964

0/009

خطا

11/212

19

0/994

گروه

219/210

12

در جدول فوق نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین اندازه اثرهای
درمانهای شناختی-رفتاری ،دارویی و مواجهه و پیشگیری از پاسخ نشان دادهشده است.
بر اساس یافتههای ارائهشده ،مقدار  Fبهدستآمده با درجه آزادی  1برابر با  1/964هست
که از مقدار  Fبحرانی با درجه آزادی  1بزرگتر بوده و معنیدار هست .ازاینرو چنین
میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین اندازه اثر درمانهای فوق در بهبود اختالل وسواس
فکری-عملی تفاوت معنیداری وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر ،درمانهای شناختی-رفتاری ،مواجهه و
پیشگیری از پاسخ و دارویی اندازه اثرهای معنیداری را در بهبود اختالل وسواس فکری-
عملی نشان میدهند که دراینبین ،درمانهای شناختی-رفتاری و  ERPاثربخشی باالتری
را نشان میدهند و نسبت به درمان دارویی ،بهطور قابلمالحظهای دارای کارایی باالتری
هستند .در رابطه با نتیجه بهدستآمده میتوان اینگونه اظهار داشت که با توجه به عوارض
دارویی ،بیماران در درازمدت از خوردن دارو امتناع میکنند و این مسئله باعث عود
نشانههای بیماری میگردد درصورتیکه درمان شناختی-رفتاری و  ERPبا اصالح
ارزیابیهای منفی افکار مداخلهگر و اصالح نگرشها اثرات بیشتری را نشان میدهند.
نتیجهی این پژوهش در مورد اثربخشی روشهای درمانی شناختی-رفتاری و مواجهه و
پیشگیری از پاسخ هماهنگ با بررسیهایی است که نشان میدهند روشهای درمانی فوق،
مداخلههای کارآمدی در درمان مبتالیان به اختالل وسواس فکری-عملی میباشند .در
پژوهش حاضر درمان شناختی-رفتاری دارای باالترین اندازه اثر هست که همسو با
یافتههای حاصل از پژوهش میلر و برمان ( )2921و فن بالکم ( ،)2994هست .همچنین
اثربخشی درمان  ERPبرای اختالل  ،OCDدر پژوهشهای صورت گرفته توسط
آبراموویتز ( ،)2992 ،2991آبراموویتز ،فرانکلین و فوو ( ،)1001کوباک ،گرست،
جفرسن ،کاتزلنیک و هنک ( ،)2992سانچز ،مکا ،گومز و مندز ( )1001نشان داده شده
است .همچنین نتایج این پژوهش در مورد تفاوت میزان اثربخشی روشهای درمانی
شناختی-رفتاری و مواجهه و پیشگیری از پاسخ ،منطبق با پژوهشهایی است که این تفاوت
را غیر معنیدار گزارش کردهاند .عدم وجود تفاوت معنیدار بین اثربخشی درمانهای
 ERPو  CBTدر مطالعه انجامشده توسط آبراموویتز و همکاران ( )1009نیز نشان
دادهشده است که با نتیجه بهدستآمده در این پژوهش همخوان هست .با توجه به نتایج
حاصل از مطالعه حاضر و سایر فراتحلیل های صورت گرفته در این زمینه ،درمانهای
شناختی-رفتاری و مواجهه و پیشگیری از پاسخ ،درمانهایی کارآمد و مؤثر در کاهش
عالئم اختالل وسواس فکری-عملی میباشند .در راستای نتایج پژوهش حاضر ،استورچ،
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لیزا و مرلو ( )1001با بررسی درمانهای رایج برای اختالل وسواس فکری-عملی به این
نتیجه رسیدند که درمان شناختی-رفتاری و یا ترکیب رفتاردرمانی شناختی با دارودرمانی
بهعنوان خط اول درمان برای اختالل وسواس فکری-عملی در نظر گرفته شود .بر این
اساس ،درمانگرانی که درزمینهٔ درمان اختالالت روانی فعالیت میکنند ،میبایست این
شیوههای درمانی را بهعنوان اولویت نخست در درمان اختالل وسواس فکری-عملی مدنظر
قرار دهند.
در پایان به محققین توصیه میشود نتایج تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهشی خود را
بهطور کامل ،همراه با سطح معنیداری بهکاررفته برای آزمونها ذکر کرده و از این طریق
امکان انجام چنین پژوهشهایی را در آینده فراهم کنند.
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