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 مددت فودرده درمدانی وییودی کوتاه هدد  از پدهشهح ضا در سررسدی اشرسرودی رشا  هدف: 

(ISDTP سر اصدحح ساورهدای ریرمقی دی ش کداهح اج قا )   شدقات ی افدراد مبد ح سده اتد ح
آزمدی   این پهشهح سه رشش نیمه آزمایودی سدا حدری و ح روش  عملی بود._ شسواس فکری 

کدده در سددا   پس _ کلیدده افددرادی  کق ددر  انجددای شددد. از بددین  گددرشه  سدده مراکدد   5934آزمددی  سددا 
کدددرده بودنددددموددداوره ش مدددددکاری شددد ر شددد رکرد مراج گیری  صدددیرت نمونددده نفدددر سه 91، عددده 

گدرشه  ی مب قی سر هدد  ش از حریدم محداضبه ان ردا  ش سه داشحلبانه صدیرت تحدادفی در دش 
کق دددر  گمدددارده شددددند. از پرسودددقامه   سدددراو  ی ددد  عملدددی _های شسدددواس فکدددری  آزمدددایح ش 

(T- Bocs) ، آزمدی  ع ایدد ریرمقی دی جدون (IBT ش اج قا )   ش داگداسشدقات ی سکسد ی 
(CAQدر و ح ) هددا توسدد   آوری اححعددات اسدد فاده ش داده آزمددی  سددرای جمدد  آزمددی  ش پس

درمدانی  مداتلده رشا  .شتحلی  شدد های توصیفی ش آزمدی  تحلید  کیشاریدانس تج یده شاتص
گدرشه آزمدایح سه وییوی کوتاه  12ای دش سدار در  هف ده، صدیرت گرشهدی مدت فودرده سدر روی 

ن ایج  ها یافته ای دریافت نکرد. اما گرشه کق ر  هیچ مداتله، ا شدای اجر دقی ه 02جلسه 
کدده پددس از ، تحلیدد  کیشاریددانس سددر روی نمددرات ودد ح از درمددا  درمددا  ش و ریددری نوددا  داد 

کق در  در م ریرهدای ساورهدای ریرمقی دی تعدی  نمرات و ح  آزمی  بین دش گرشه آزمدایح ش 
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(86/8P< و ازتیا ) شاایاختی (82/8P<) ، حااا  گحری: نتحجییه .داشااتتفاااوت وعیاااداری وزااود
دروانی  توان نتیجه گرفت که روان وی، های حه دست آوده از سژوهش حاضر استیاد حه خافته
کاااهش  پمخراای کوتاه واادت فراارده خااک روش ویاسااج حاارای اصااالح حاورهااای غیرویعقاای و 

 حاشد. وی فدری _ عهلیشیاختی افراد وبتال حه اختال  وسوا   ازتیا 
کلحیییییدی اژهو ، حاورهاااااای غیرویعقااااای، وااااادت فرااااارده درواااااانی پمخرااااای کوتاه روان: هیییییای 

 فدری _ عهلیوسوا  ، شیاختی ازتیا 

 وقدوه
کننده  لمی  ابم  درومان ، ( بیهاری جدیOCD) 1عهلی _ اختال   سواس فکری  ناتوان 

، فمممرانکلین) تشمممکی  شمممده اسمممد 3  اجبممماری 2اسمممد. ایمممن بیهممماری از د  جمممزء  سواسمممی
گمممرای وممم  کمممودکی   ا ایممم  2666، 4کوالق    کمممه در  (. ایمممن اخمممتال  نممموعی بیهممماری اسمممد 

کمارکرد ر انمیتم تیر  شود   بما سمیر ومزون خمود بزرگسالی آغاز وی اجتهماعی   ، ونفمی شمدید بمر 
، عهلمی _(. خیوصمیات اصملی  سمواس فکمری 2665، 5کالرک   پموردان) شغلی بیهار دارد

کننده یا اعه تیمورات یما ، ا  جبری اسد. افکار  سواسی ههان عقایمدافکار  سواسی عود 
کممه بممه تکانممه کلیشممه هایی هسممتند   کننممد ای بممه رهممن بیهممار خطممور وی طور وکممرر   بممه شممک  

اضمطراب   سموگیری توجمه بمرای پمرداز  انتخمابی ، (. افسمردگی2667، 6ساد ک   ساد ک)
، ویتمو س) شموند ب ویهای بالینی در این اختال  وحسو اطالعات وربوط به تهدید پدیده

 1/2ای شمیوع تهمام عهمر آن را  گیرشناسمی ونطقمه (. وطالعات ههه2636، 7پدرسون   وانون 
کممرده اسممد.  0/3نفممر یمم  نفممر(   شممیوع آن را در شممش ومماه  56از هممر ) درصممد گممزار   درصممد 

کودکممان   نوجوانممان بممین ، البتممه در تحقیقممات درصممد  5تمما  3وقممادیر شممیوع ایممن اخممتال  در 

1.  obsessive compulsive disorder.
2.  Obsessive.
3.  Compulsive.

4.  Franklin, J., McCullough, P   &Gray, C.

5.  Clark D.A &Purdon C.
6.  Sadock, B & Sadock, V.

7.  Minnotte, K. L., Pedersen, D    &  Mannon, S. E.
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،   ههکمماران 3؛ اپتممر3222، 2؛ ر هممر3222، 1بوگتممو   راویممزا، آلبممرت، واینمما) شممده اسممد اعممالم
درصممد در  1/2در وممردان    7/6) درصممد 1/3( در جهعیممد ایرانممی OCD) شممیوع (.3220

، اوینمی   ههکماران، اسمهاعیلی ترکمانبوری، کمرم  مدیری، شمهس) زنان( بمرآورد شمده اسمد
اسممتکتی   ،  ایممد) کنممد تقریبممًا بممه یمم  انممدازه درگیممر ویوممردان   زنممان را ، (.  سممواس3110
کممه بممه نحمموی بمما سمممایر  (. در  سمممواس شممماهد جنمبه3222، 4جولیممان هایمممی از عال ممن هسممتین 

کنند. اومممممروزه ههبمممممودی یکمممممی از وممممممباحث جممممممدی در  اخممممممتالالت اشممممممتراک پممممممیدا وممممممی
وهارم  ًا نممیف تما سمهتقممریب، های تحقیقاتممی شناسی  سواس اسد. بر اساس یافتمه آسیب

، 5دا نممی   وینسممون، آنتممونی) افممراد وبممتال بممه  سممواس حممدا   یممم  اخممتال  دیگممر نیممز دارنممد
کممه ههبممودی بسممیار بمماالیی بمما اخممتال   سممواس فکممری3221 عهلممی  _ (. از ویممان اختالالتممی 
کرد 6توان به اختال  شخیید اجتنابی دارد وی  (.2665،   ههکاران 7فوالنا) اشاره 

8ا لمممین بمممار توسممم  ت مممودور ویلمممون شخیمممید اجتنمممابی اخمممتال 
ناوگمممذاری شمممد.  

یسممتی  هممای بعممدی بممر اسمماس تعریممف ویلممون پایه تعریف  _گممذاری شممدند. از ونظممر رویکممرد ر
گسلیده، اجتهاعی   یادگیری ا  9الگوی فعا  

گسملیده  د  نموع ، 10در وقاب  الگوی ونفعم  
عنوان  خیمممید اجتنمممابی بمممهاز شخیمممید اسمممکیز  ید هسمممتند. بعمممدها ا  بمممه اخمممتال  ش

کمه تهمام زنمدگی   شخیمید را بمه لحماظ جسمهی گیمری  شمناختی   ، هیجمانی، اختال  فرا
کمماهش درد در ایممن حوزه  ممرار تمم تیر  همما تحممد رفتمماری از جهلممه راهبردهممای اجتنممابی جهممد 

کمممرد، دهمممد وی همممای  در راهنهمممای آوممماری   تشخییمممی اختال  (.2630، 11ایکنممماس) اشممماره 

                                       
1.  Maina, G., Albert, U., Bogetto, F & Ravizza, L. 
2.  Zohar, A. H. 
3.  Apter, A. 
4.  White, K., Steketee, G. S & Julian, J. 
5.  Antony, M. M., Downie, F & Swinson, R. P. 
6.  avoidant personality disorder. 

7.  Fullana, M . &,  et al. 
8.  Millon, Th. 
9.  active–detached. 
10.  passive–detached. 
11.  Eikenæs, I. U. 
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گیمممر از بازدارنمممدگی ویمممرایش ، 1ر انمممی پمممنجن اخمممتال  شخیمممید اجتنمممابی یممم  الگممموی فرا
یمابی ونفمی تعریمف ، کفایتی احساس بی، اجتهاعی   حساسید بیش از حد نسبد بمه ارر

کمه از ا ایمم  بزرگسمالی شمر ع   در داونممه وتنموعی از وو عید  دهممد هما خممود را نشمان وی شمده 
گریز دا من از جهمعشخیید اجتنابی ب (.2660، 2کولیم   رورو سکی، سگا ) احسماس ، ا 

شممود.  حقممارت   حسممادت بممیش از حممد بممه نظممرات ونفممی   انتقممادات دیگممران وشممخ  وی
کمه  ترسند   ههیشمه فکمر وی   عدم پذیر  وی، افراد وبتال به این اختالالت از انتقاد کننمد 

کنند.  دیگران   نزدیکانشان وی کارهایشان را تقبیح  ایمن افمراد خواهند از آنها ایراد بگیرند   
گمو  بمه زنمگ  کننمد   بمه های وبهن را به شمیوه ونفمی تفسمیر وی اطالعات   نظریه طور دا من 

(. فوالنما 2631، 3انجهمن ر انشناسمی آوریکما) عال ن تحقیر   تهسخر از سوی دیگران هستند
کممه بیهمماران وبممتال بممه اخممتال  شخیممید  سواسممی 2665)   ههکمماران یافتنممد  جبممری  -( در

کنتممر  نشممان دادنممد حساسممید بمماالیی گممر ه  گممر ه ، را نسممبد بممه تنبیممه در وقایسممه بمما  اومما بمما 
کاسممراس  4کنتمر  بما توجممه بمه حساسممید بمه پممادا  تفما تی نداشممتند. نتمایم تحقیقمات 

در شخیمید اخمتالالت سمی خوشمه بیهماران وبتالبمه کمه داد ( نشمان2663) ههکماران
، رفتماری های ورلفمه در بماالیی نهمرات، شخیید اختالالت به دیگر وبتال افراد با وقایسه
( در پژ هشمی 3221) 5المرز   ر ه، ن موون، همافهن .دادنمد نشمان اضمطراب بدنی   شناختی

کممه افممراد دارای فوبیمای اجنهمماعی   اخممتال  شخیمید اجتنممابی یافتنمد  های  شممناخد، در
گر ه هممای ضممعیف تر   پرداز  وخمم  هممای بممالینی غیرسممایکوتی  داشممتند.  تری نسممبد بممه 
 غلبمه از رفتماری ونبعمث سمب  بما، اخمتالالت دیگمر بما وقایسمه در سمی خوشمه بیهماران
 بیگلو حاودی   جنگمی  وجمه، جانی، ووالیی شوند. وی وشخ  فعا  اجتناب رفتارهای

که این ( دری  وطالعه3121) اخمتال  شخیمید سی خوشه در نتیجه را به دسد آورند 

                                    
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). 
2.  Segal, D. L., Coolidge, F. L & Rosowsky E.
3.  America Psychological Association.
4.  Caseras, X. &, et al.
5.  Hofmann, S.G., Newman, M.G., Ehlers, A & Roth, W.T.
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 سیستن با ورتب  ساختارهای نوروبیولوژیکی در باالیی فعالید، اختالالت بقیه به نسبد

 کننمده تهایز بهترین تنبیه به حساسید های وقیاس وناناه .دارد  جود رفتاری بازداری

( در 2632) 1اسمد. لمی   ومان شخیمید اخمتالالت فا مد بیهماران دیگمر از خوشمه سمی
بما ایمن ، کننمد ویبررسی بر ر ی افراد اجتنابی وتوجه شدند آنها به شدت احساس تنهمایی 

گیری از دیگران را تمرجیح وی کناره  دهنمد تما خودشمان را از طمرد   انتقماد تهدیدکننمده   جود 
به خیا  بافی در وورد عظهمد خودشمان ، 2دور نگه دارند؛  لی در ی  خود شیفتگی پنهان

کردن توجهشمان بمر فراینمد تفکمر برند. آن پناه وی خمود از وواجهمه بما احساسمات ، ها با وتهرکز 
که ووجب فعما  شمدن  کنند   بین برانگیزاننده داری وی های ترس   فرار در نوسان هستند 
 شود. ها وی در آن« وطالبه برای نزدیکی»ترس از 

کمه انمواع  شواهد پژ هشی وختلف نشمان وی احساسمات ومزاحن   باورهمای ، افکماردهمد 
کهمم  وی ؛ 3225، 3فراسممد اسممتکتی  ) کنممد  سواسممی بممه ایجمماد   تممدا م افکممار  سواسممی 

یتممممون3221، ؛ اسممممتکتی   ههکمممماران3221، 4شممممافران   و دی، توردارسممممون، راوهممممن    5؛ و
کمممه 3122) اسمممهاعیلی ترکمممانبوری، (. ههانمممین2636، ههکممماران باورهمممای ( نشمممان دادنمممد 

گرفتمه شمود.  فکری _ عهلیتواند عاو  بروز اختال   سواس  غیرونطقی وی باورهمای  در نظر 
، 7آلمممیس) پمممذیر هسمممتند نممماوعقو    انعطاا، گرا وطلممم ، آویمممز باورهمممای اغراق، 6غیرونطقمممی

( تو عات خش    تعیب آویزی هسمتند 3(. باورهاهای غیرونطقی د  ویژگی دارند: 2661
کلهات باید   حتهًا بیان وی کمه وعهمواًل ، سماز های خود آشفته ( فلسفه2شوند  که وعهواًل با 
های نمماوعقو    بممیش از حممد تعهممین یافتممه ایجمماد  حاصمم  ایممن تو عممات هسممتند   انتسمماب

(. افکمممار غیرونطقمممی بممما 3111، ترجهمممه سمممید وحهمممدی، پر وسمممکا   نمممورکراس) کننمممد وی

                                       
1.  Li, T & Chan, D. 
2.  covert narcissism. 
3.  Steketee G & Frost RO. 
4.  Rachman S, Thordarson DS, Shafran R & Woody SR. 
5. Wheaton & et al. 
6.  Irrational beliefs. 
7.  Ellis, A. 
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گهمان هسمتند   ایمن اومر ووجمب تعمارض شمده     ا عید ههگونی ندارند   بر اساس ظمن   
، نسمممب حیمممدری) شمممود همممای زنمممدگی وی آویز فمممرد بممما حمممواده   الزام ومممانع برخمممورد ووفقیمممد

 (. ومممد  شمممناختی بممم  وعتقمممد اسمممد افمممراد وبمممتال بمممه3110، شمممعیری، آزاد فمممالح، ونیمممور
(OCDافکار ) ،کنند   باورهمای  های خود را بسیار وهن   وعنی دار تیور وی تیاویر   تکانه

کارآوممد ، شممهس   صمماد ی) هاسممد تیمماویر   تکانه، ایممن افکممار گیری شممک زوینممه سمماز ، نا
که افراد وبتال به  ها نشان وی نتایم بررسی (.3111 در  عهلمی _ اختال   سمواس فکمریدهد 

کنتممر  اجتهمماعی ، نگرانممی، بیشممتر از تنبیممه، وقایسممه بمما افممراد غیممر بیهممار یممابی وجممدد    ارر
 1آبراومویتز) کننمد  لی افراد غیر بیهار بیشتر از توجه برگردانمی اسمتفاده وی، کنند استفاده وی
دهمد  هما نشمان وی نتمایم پژ هش، (. ههانمین3221، 2؛  لز    پاپماجورجیو2661،   ههکاران

ی فکمر بمازداری  فر نشانی   بازداری افکار ناخوشایند ووجمب افمزایش   بازگشمد دوبماره، که
(. در 2665، 3پممممارد ن) ای نیسمممد بنممممابراین در دراز ومممدت راهبمممرد سممممازنده، شمممود شمممده وی
فکمری _ عهلمیاخمتال   سمواس  نوان ویژگی اصلیع ی افکار خودآیند ناخواسته به وطالعه

کمه افکمار غیمر  که تعدادی از بیهاران وبتال به این اختال  اعتقاد دارنمد  وشاهده شده اسد 
  ممرار دهنممدتمم تیر  تواننممد رخممدادهای جهممان بیر نممی را تحممد  ابمم   بممو    ناخوشممایند آنهمما وی

در ، فکمار یما احساسمات ومزاحنی ا (. باورهمای فراشمناختی دربماره2665، 4شافهن   راوهمن)
همممای  ( بمممرای توصمممیف تحریف3221) 5پمممی اصمممطالحات وعرفمممی شمممده از سممموی راوهمممن

باورهممای وربمموط بممه آویختگممی فکممر ناوگممذاری ، عهلممی _ اخممتال   سممواس فکممری شممناختی
  عهلمی _ اخممتال   سمواس فکممری همای بسممیاری بمین عال ممن (. پژ هش2666،  لممز) اند شمده

گزار  نهوده اط ودبد وعنیدرآویختگی افکار ارتب اند   آن را پیشبین  درتهنمدی  داری را 
(. در ومورد اههیمد 2665، 6ویلیماوز) اند دانسمتهعهلمی  _ اخمتال   سمواس فکمری برای عال ن

1.  Abramowtiz, J. s.
2.  Wells A & Papagorgiou C.
3.  Purdon, c.

4.  Shafran, R   &Rachman, S.

5.  Rachman S.
6.  Williams JMG.
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همما نشممان  پژ هش، OCD گیری   تممدا م عال ممن اختیاصممی درآویختگممی افکممار در شممک 
که برخی از عال ن اختیاصی وی آلودگی   تعهد بمیش از ، وانند ترس از تکانه  OCD دهند 
یشممه درآویختگی، حممد ، شممعیری، (. نتممایم پممژ هش طوبمما ی2666،  لممز) گانه دارنممد هممای سممه ر

کممه بیهمماران وبممتال بممه  سممواس نسممبد بممه افممراد 3121)  ا ممدی   شممهس کممه داد  ( نشممان داد 
کنتمر  ناپمذیری   همای باورهمای ونفمی در ومور طور وعنماداری در خمرده وقیاس غیربیهار به د 

کنتمر  افکمار نهمرات بماالتری را نشمان وی، خطر گمر فمرد  اطهینان شناختی   نیماز بمه  دهنمد. ا
که فکرکردن درباره ی  حادته غیر اب  پمذیر  یما ناراحمد   OCDوبتال به  باور داشته باشد 

ا  آیینمی بنابراین با احتهما  بیشمتری بما اعهم، برد کننده احتها  رخداد آن حادته را باال وی
کنمد درگیری پیدا وی نیمری   ، راوسمی، فرشمهن، آویمر) کند تا از پیاودهای ونفمی جلموگیری 

کمه افکمار  سواسمی   اعهما  ونفمی بمه لحماظ اخال می 2663، 1بریجیدی (   این فرد بماور دارد 
 کنمد بنمابراین داشمتن ایمن افکمار در  ی اسمترس   اضمطراب ایجماد وی، وعماد  همن هسمتند

 .  (3221، راوهن)
احتهمااًل حمد د ) یعهلم _ یرکمهماران وبمتال بمه اخمتال   سمواس فیتوجهی از ب عدد  ابم 

پاسمخ   یمیاز پاسمخ   درومان دارو یریورسموم وواجهمه   جلموگ یهما درصد( بمه دروان 26-16
 کدر ادرا یعهلمم_  یرکمم(.  شممخ  وبممتال بممه اخممتال   سممواس ف2667، 2کممالرک) دهنممد نهی

را صممرفًا بممر  یدوممار نقمم  اسممد   تقریبممًا احتهمما   جممود رخممداد یا احسمماس  ا عممیممدرسممد 
د را هممن در یمم  بع یه فممرد احتهمما  رهنممکمم یطور بممه، نممدک یبممرآورد ومم یرهنمم یهمما اسمماس داده

 پممذیرد رغن ح ممور شممواهد وتنمما   وی علممی یا هممن حتممیممننممده   ک دیمماب شممواهد حهایممغ
ترین تهرکممز دروممان  اساسممی، (. در ایممن ویممان3122، احممدی   نریهممانی، ابوالقاسممهی، اوممانی)

3ر ان پویشمی
کمه در آن زنمدگی بمهشمناخت ر انبمر درد هیجمانی یما   عنوان یم  فرآینمد  ی باشمد 

کشممهکش بممرای وقابلممه   تحهمم  آن سمماخته ، شممود وشممک    طا ممد فرسمما تیممور وی ر ان در 
                                       

1.  Amir N, Freshman M, Ramsey B, Neary E   &  Brigidi B. 
2. Clark. 
3.  psychodynamic therapy. 
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فکمر ، دیمدنهایی از  آورد: راه ها یا ساز  کارهای اجتناب از درد را به  جود وی شود   دفاع وی
کمممه بیشممتر ایمممن فعالید، کممردن کمممردن  کمممردن   رفتمممار  گممماهی اتفممماق  احسممماس  هممما خمممارج از آ
هممممای ناهشممممیار بممممرای اجتنمممماب از درد هیجممممانی اغلممممب شکسممممد  افتنممممد. ایممممن تال  وی
گاهی وا وحد د اسمد بما ایمن  جمود آنهما بارهما   بارهما تکمرار وی، خورند وی شموند  اوا وون آ

که  به  کاوم دروان ر ان پویشی  کمه بمه شمیوه  تری در فرآینمد درومان  وراجع اسد تا آناه را 
کممه  کنممد وجممددًا فروو  تجربممه وی کنممد. فههممی  کنممد   نمماراحتی ناشممی از آن را تحهمم   بنممدی 

گستر  وی دروانگر   وراجع در وورد این وشکالت به  جود وی گاهی وراجع را  دهمد  آورند آ
گزینممه کنممد. ههانممین ظرفیممد  عممارض را بمماز ویهای جدیممد بممرای وممدیرید ت   راه ور د بممه 

ا  را  دهمد   توانمایی وراجع برای تحه  درد هیجانی   وقابله با عدم رضاید را افمزایش وی
کنجکا ی در وورد تجربه  (.2660، 1جانسمون   دالموس) بمرد هایش بماال وی برای اندیشیدن   

کوتاه دروانی ر ان ، 3سمیفنیوس، االنهمای وم از طریم  فعالید 2(ISTDP) ومدت های پویشی 
ک   هممورنر   دی جانممگ، 4د انلممو یسممن) تکاومم  یافممد، پمموال (.  جمموه 2662،   ههکمماران 5در

کوتاه وشمممترک وداخلمممه همممای عهیممم  حمممین  ومممدت فشمممرده تجربمممه هیجان ی ر ان پویشمممی 
تشوی  بیهار به ههکماری   توجمه فعما  بمه ، سطوح باالی فعالید دروانگر، ی دروان جلسه

 طمممور داشمممتن تهرکمممز درومممانی   وعیارهمممای انتخممماب ویمممژه اسمممد نوحمممد دید زومممانی   ههی
کیمممدات دروان2662، 6عبممماس) کوتاه (. یکمممی از ت  ی  تمممال  پیوسمممته، ومممدت همممای پویشمممی 

لیپممر   ) عنوان عنیممری شممفابخش اسممد دروممانگر بممرای تجربممه عهیمم  عمماطفی/ هیجممانی بممه
گذشمته2665، 7والتهی گسمترده در د  دهمه  ومه ، 8کمه افشما نشمان داده اسمد، (. وطالعمات 

گفتاری   وه نوشتاری سالود جسهانی   ر انی   نیمز عهلکمرد سیسمتن ایهنمی   اعیماب 

1.  Johnstone, L & Dallos, R.
2.  Short-Term Dynamic Psychotherapy.
3.  Mallan Sifinius.
4.  Davanloo, H.
5.  Driessen, E. & et al.
6.  Abbass, A.
7.  Leiper, R & Maltby, M.
8.  Disclosure.
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کمممارگیری 3227، 1پنبیکمممر) بخشمممد خودوختمممار را بهبمممود وی (. ووضمممع فعممما  درومممانگر   بمممه 
کوتاه صحیح فنون در این ووضع سبب وی ترین زومان عهم  احساسمات    شود تا وراجع در 

، د انلممو) شناسممایی   لهممس نهایممد   سممالود ر انممی بیشممتری را بممه دسممد آوردافکممار خممود را 
کیمممد ر ان3221 کوتاه (. ت  کهممم  فممموری بمممه بیهمممار بمممرای تجربمممه  درومممانی پویشمممی  ومممدت بمممر 

کمممه ووجمممب اضمممطراب ناهشمممیار های اخمممتال     بمممروز نشمممانه، هیجانمممات ناهشمممیاری اسمممد 
گون شمممده اسمممد. ر ان دفاع گونممما طور بمممالینی در  ومممدت بمممه کوتاهپویشمممی  درومممانی ر ان همممای 
هایی از بیهمماران دارای افسممردگی بمما  پزشمکی   نهونممه هایی بمما وشممکالت وندگانممه ر ان نهونمه

(. 2661،   ههکممماران 2آالن) وقا وممد بممماال   اخممتالالت شخیمممید وممرتر  ا مممع شممده اسمممد
کتیکی دفاع هممما از  جمممه  سمممازی آن همممای خممماص ومممداخالتی بمممرای خندی   ر   3همممای تممما

کوتاه ای ر انه وشخیمممممه کتیکی فرآینمممممد  ومممممدت اسمممممد. دفاع درومممممانی پویشمممممی  همممممای تممممما
کممماهش افکمممار غیرونطقمممی توسممم  ر ج شمممک  هممما نسمممبد بمممه  گیری درک عهیممم    اصمممی    

همما را از زنممدگی    سممازد   ویممزان رضمماید آن یکممدیگر   حتممی نسممبد بممه دیگممران را وختمم  وی
کاهش وی که  ویدر این د (.3221، د انلو) دهد نسبد به یکدیگر  شمود تما  روان به بیهار 

کندکممه وگونمه بمما هیجانممات یما تعارض  شممود.  همما روبممر  وی وشمکالتش را بممر ایممن اسماس حمم  
 های ا لیمممه در زنمممدگی هسمممتند.  ها   آسمممیب هممما وحیمممو  فقمممدان ایمممن تعارضمممات   هیجان

یمداد اسمترس که این هیجانات توس  یم  رو کنمونی فعما  وی   تی  اضمطراب   ، شموند زای 
، افسممردگی، سممازی جسممهانی، ترکیممب اضممطراب، شمموند. نتیجممه نهممایی ا بسممیم ویهمم دفاع

 و لممممف )   وشممممکالت بممممین فممممردی اسممممد 4دهنممممده الگوهممممای خممممود شکسممممد، اجتنمممماب
توانممد تهرکممز بممین فممردی  مموی داشممته  ایممن دروممان وی (.2662، ؛ عبمماس2632، 5  فریدریکسممون

کممه ر ابمم  بممین فممردی دنیممای بیممر ن بممه، باشممد طور وکممرر بممه انتقمما  بمما دروممانگر  بممه ایممن دلیمم  

                                       
1.  Pennebaker, j. W. 
2.  Allan, A. & et al. 
3.  Tactical defenses. 
4.  self-defeating patterns. 
5.  Wolf, D & Frederickson, J. 
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یتز) شوند ورتب  وی (.3221، 1اسوارتبرگ   سوآرتز، وارکوو
ی  شمناخت ر انهای هیجمانی   نقمش آن در تمدا م اخمتالالت  با توجه به  جود آشفتگی 

گممممری هیجممممانی   شمممماخ     2آهمممموال)   جسممممهی های سممممالود ر انممممی ارتبمممماط ویممممان ابممممراز 
کوتاه بمودن ر ان (   اتمربخش2667، 3؛ پنبیکر   وانگ2633، ههکاران ومدت  درومانی پویشمی 

کمممماهش اخممممتالالت شخیممممیتی یسممممن   ) اضممممطراب اجتهمممماعی، افسممممردگی، فشممممرده بممممر  در
کممماربرد  سمممیع 2662، ههکممماران بمممرای بیهممماران بممما  ISDTP؛ رنجبمممر سمممودجانی   شمممریفی(   

ایمن پمژ هش بما ، (2662، عبماس) که دارای سماختار شمکننده هسمتندوقا ود باال   افرادی 
کوتاه هممممدا بررسممممی اتربخشممممی ر ان وممممدت فشممممرده بممممر اصممممالح باورهممممای  دروممممانی پویشممممی 

کمماهش اجتنمماب شممناختی افممراد  وبممتال بممه اخممتال   سممواس   فکممری _ عهلممیغیرونطقممی   
انجام شد.

 ها به شک  ریر بررسی شد: سرا ، در این پژ هش
کوتاه وداخلممممممه ر انآیمممممما  -3 کمممممماهش ISDTP) وممممممدت فشممممممرده دروممممممانی پویشممممممی  ( بممممممر 

 ت تیرگذار اسد  فکری _ عهلیشناختی افراد  وبتال به اختال   سواس  اجتناب
کوتاه آیمما وداخلممه ر ان -2 ( بممر اصممالح باورهممای ISDTP) وممدت فشممرده دروممانی پویشممی 

ذار اسد ت تیرگ فکری _ عهلیغیرونطقی افراد  وبتال به اختال   سواس 

روش
 کنتمر  گمر ه بما آزومون پس –آزومون  وطالعه حاضر ی  تحقی  نیهه آزوایشی با طرح پیش

کممه در بممازه  فکممری _ عهلممی  سممواس بممه وبممتال افممراد کلیممه پممژ هش ایممن آومماری جاوعممه. اسممد
کمرده  3125اسفند  3تا  3125تیر  3زوانی  کز وشاوره   ومددکاری شمهر شمهرکرد وراجعمه  به ورا
وطماب  ) ی وبتنی بر همدا گیری دا طلبانه صورت نهونه نفر به 12ها  بود. از ویان آن، بودند

1.  Markowitz, J. Svartberg, M. & Swartz, H.
2.  Ahola, P.
3.  Chung, C. K.
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یمممس   ههکممماران صمممورت  (   از طریممم  ویممماحبه انتخممماب   به2662، تحقیقمممات  بلمممی در
گمممر ه آزومممایش  کنتمممر   30تیمممادفی در د   گمممر ه  گهمممارد  شمممدند. ت ییمممد  30نفمممر   در  نفمممر 
پزشم    ر انشمناس وسم و   ان توسم  ر انعهلمی بیهمار _ تشخی  اختال   سواس فکمری
 بمرا ن ییم  عهلمی _وقیاس  سواس فکمری »آزوون  آزوون   پس ورکز دروانی انجام شد. پیش

(T- Bocs) ،آزوون عقاید غیرونطقی جونز (IBTپرسشمناوه اجتناب   )  شمناختی سکسمتون
ت بودنمد از: همای انتخماب ور د عبمار ها اجرا شمد. والک بر ر ی آزوودنی «(CAQ) 1  داگاس

ت ییممد ، DSM-IV-TRعهلممی بممر اسمماس  _ هممای تشخییممی  سممواس فکممری دارا بممودن والک
پزشم    ر انشمناس وسم و   بیهماران توسم  ر ان فکمری _ عهلمیتشخی  اختال   سواس 

یافد نکردن دروان، ورکز دروانی توانمایی ، ی از زومان تشمخی  بیهماریشناخت ر انهای  در
گر ه عدم دروان دارویی   ر انمی ، ناوه دروان تکهی  فرم رضاید دروانی   شرکد در جلسه 

های خر ج: ابتال به اختال  اضطراب ونتشر؛ ابمتال بمه  زوان. والک صورت هن اجتهاعی به _
کلیشممه ابممتال بممه اخممتالالت د  طبممی   اعتیمماد بممه وممواد ، ای خودپممذیر   غیر ا عممی رفتارهممای 

 ها. گردان افیونی   ر ان
کمه پمس از انتخماب آزوودنیشیوه اجرا به این  کمردن آن صورت بمود  هما بمه  هما   جمایگزین 

کنتر    اجمرای پیش گر ه آزوایش    پر تکم  درومان وبتنمی بمر رویکمرد د انلمو بمر ، هما آزوون د  
گر ه آزوایش به گر هی ر ی  ، ، ای انجمام شمد د یقمه 06جلسه  26ای د  بار در  هفته، صورت 

کنتر  هیچ وداخله گر ه  آزومون بمر ر ی همر د   پس، یافد نکرد. پمس از پایمان آزومونای در اوا 
گر ه ومورد تجزیمه گرفمد. بما توجمه بمه ارا مه توضمیحات  گر ه اجرا شد   نتایم د    تحلی   مرار 

گمرفتن تعهمدات اخال می  گمر ه   اداومه آن    کافی درباره تحقی    اههید ههکاری اع ماء 
افمممد آزومممودنی  جمممود نداشمممد. بمممرای ، هممما دهی آزوون در اجمممرا   پاسمممخ، در شمممر ع پمممژ هش

کنتر  ر ایمی جلسمات درومانی گمر ه آزومایش  در طمو  جلسمات از آزوودنی، سنجش    همای 
های دروانی اجرا شمده را ارا مه دهنمد  ی شفاهی از وطالب   وداخله خواسته شد تا خالصه

                                       
1.  Sexton, K.A.& Dugas, M.J. 
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گممردد. یمم  ومماه بعممد از ، تمما ونطبمم  بممودن آن بمما سمماختار پر تکمم  جلسممات دروممانی وشممخ  
دروممانی پویشممی  یممان جلسممه آخممر نیممز جلسممه پیگیممری جهممد بررسممی تممدا م اتربخشممی ر انپا

 تحلی   همما از تجزیمممه  تحلی  داده ( انجممام شممد. جهممد تجزیممهISDTP) وممدت فشممرده کوتاه
یانس ت  وتغیره استفاده شد.  کو ار

های ریر استفاده شد: آوری اطالعات از پرسشناوه ونظور جهع در این پژ هش به
کمه توسم  T- Bocs) 1یینل بنراون فکری _ عهلیحاس آزوون وسواس الف( وق (: ایمن آزومون 

کممه  36( ابممداع شممده اسممد دارای 3212)   ههکمماران 2گممودون عبممارت بممرای  1عبممارت اسممد 
یمممابی  سمممواس    گرفتمممه شمممده اسمممد.  1ارر یمممابی اعهممما  اجبممماری در نظمممر  عبمممارت بمممرای ارر

یابمان در  نشان وی های وربوط به اعتبار   پایایی این وقیاس داده که پایایی بمین ارر  56دهد 
گرایممی ایممن آزوممون بمما  بمموده اسممد. ر ایممی هن 12/6  ضممریب ههسممانی در نممی  21/6بیهممار 

بمه دسمد آومد. پایمایی ایمن وقیماس بمار    27/6آزوون سندرم  سواس بالینی در خ  پایه 
افسمممردگی بممم   اعتبمممار افترا مممی آن بممما پرسشمممناوه  15/6هفتمممه  2بممماز آزومممایی در فاصمممله 

ویلسمممون   ) گمممزار  شمممده اسمممد 12/6   05/6بنمممدی هممماویلتون بمممه ترتیمممب  وقیممماس درجه
( در پژ هشمی بما عنموان "بررسمی اتربخشمی درومان 3122) (. اوانی   ههکاران3222، 3واوبلز

کاهش عال من  سمواس فکمری   عهلمی " ضمهن بررسمی ر ایمی صموری ، وبتنی بر استنتاج بر 
کمه بماالتر از این ابمزار بمه بررسمی  کرانبماخ پرداختنمد  ، حاصم  شمد. دادفمر 7/6ضمریب آلفمای 

ههبسممتگی ، ( بممه ر   بمماز آزوممایی بممه فاصممله د  هفتممه3113) بمموالهری   وهرابممی، ولکمموتی
کردنمممد   ر ایمممی ههگرایممی آن را بممما پرسشمممناوه  سواسمممی 15/6 گمممزار   جبمممری  _ را بممرای آن 

کمممم   گممممزار  نهودنممممد. در پممممژ هش حاضممممر ضممممریب 71/6وممممدزلی  کر نبمممماخ بممممرای  آلفممممای 
 به دسد آود. 12/6  برای  سواس عهلی  26/6برای  سواس فکری ، 23/6پرسشناوه 

توسمم  جممونز تهیممه  3201ایممن آزوممون در سمما  (: IBT) 4ب( آزوننون عقاینند نحرونطقننی جننونز

1.  Yale-Brown Obsessive-Compulsive.
2.  Goodman, W. K.

3.  Wilson KA    &  Chambless DL.
4.  Irrational belifes test.
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کنش که پیراوون رابطه عقاید   باورهمای غیرونطقمی بما  کثر تحقیقاتی  همای رفتماری  گردید. ا
گرفتممه اسممد _ در زوینممه دروممان عقالنممی   عمماطفی از ایممن آزوممون اسممتفاده ، عمماطفی صممورت 
عبارت تشکی   شده اسد   هر  ریر وقیاس وربموط  366شاو  ،  سهد 36از  IBTاند.  نهوده

 ای درجمه پمنم لیکمرت صمورت به آزومون بمه یکمی از باورهمای غیرونطقمی اسمد. عبمارات

آن را از بمه شمدت وخمالف تما بمه  یما عمدم ووافقمد   خوانمده را همر عبمارت اسمد. آزومودنی
 اسد. یعنی بودن غیرونطقی طرا  گذاری به کند. جهد نهره شدت وواف  وشخ  وی

 در پایمان .اسمد 1تما  3گمذار یماز  اسمد. نهمره فمرد بمودن تمر ونطقی دهنمده نشمان کهتمر نهمره

( 3201) جمونز .فمرد بمه دسمد آیمد کم  نهمره تما کمرده جهمعوقیماس  خردههمر  در را فمرد نهمرات
کممرد   پایممایی هریمم  از وقیاس 22/6را  IBTاعتبممار  تمما  00/6هممای دهگانممه آن را از  گممزار  
گممزار  شممده  75/6هممای آن نیممز  بممه دسممد آورد. ویممانگین پایممایی ههممه ریممر وقیاس 11/6

کارسمد کم  آزومون 3272) اسد. ترگسملر    کمه پایمایی  گمزار  نهودنمد    اعتبمار ریمر  11/6( 
، 76/6( ر ایی همن زومان ایمن آزومون را 3221) 1باشد. و دز وی 21/6تا  51/6های آن  وقیاس
کممممرده اسممممد. در وممممورد ویژگی 11/6   12/6 سممممنجی آزوممممون باورهممممای  هممممای ر ان گممممزار  

کممه تحقیقممات وتعممددی غیرونطقممی وی گفممد  ر ایممی ایممن آزوممون را وممورد ت ییممد  ممرار ، تمموان 
نفمری از دانشمجویان دانشمگاه عالومه  360هونمه ( با استفاده از یم  ن3177) پور اند. تقی داده

کر نبممماخ را ، طباطبممما ی کمممرد. در پمممژ هش  73/6ر ایمممی ایمممن آزومممون از طریممم  آلفمممای  گمممزار  
کر نبماخ 3111) وشاک ( ضرایب پایایی پرسشناوه باورهمای غیرونطقمی بمه د  ر   آلفمای 

کمم  وقیمماس بممه ترتیممب  پممژ هش  گممزار  شممد. ههانممین در 6/ 01   6/ 00  تنیممیف بممرای 
بمممه دسمممد آومممد. در  75/6های آن  ( ویمممانگین پایمممایی ورلفمممه3123) نیا   ههکممماران صمممفاری

کر نباخ به ترتیمب برابمر   پژ هش حاضر پایایی آزوون باورهای غیرونطقی با استفاده از آلفای
 به دسد آود. 71/6   12/6  از طری  تینیف  01/6   73/6، 02/6، 13/6با 

گنناسج( پرسشننناوه اجتننناب شنننا ایممن پرسشممناوه وتوسمم  (: CAQ) 2ختی سکسننتون و دا
                                       
1.  Woods, P.J. 
2.  cognitive avoidance of Sexton and Dugas questionnaire. 
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( برای سنجش اجتناب شمناختی تهیمه شمده اسمد. ایمن 2665) توس  سکستون   داگاس
کمه عبارتنممداز:  راهبمرد شممناختی را وی 1، گویممه 21پرسشمناوه در الممب   اپممس نممی  -3سممنجد 
کننده کنند -2، افکار نگران  اسمتفاده از  -1، هجانشینی افکار ودبد به جای افکار نگران 

کممردن ر نممد نگرانممی هممای  همما   فعالید اجتنمماب از وو عید -5، توجممه برگردانممی بممرای  طممع 
کننممده فعا  کالوممی. نتممایم پممژ هش  -1، سمماز افکممار نگممران  تغییممر تیمماویر رهنممی بممه افکممار 

که این پرسشناوه تممبات در نمی باالیممی دارد2665) سکستون   داگاس ضمریب ) ( نشان داد 
ک نتممایم  .( بممود11/6) هفتممه 0(   پایممایی بازآزومایی ایممن وقیمماس در طمی 21/6ر نبمماخ آلفمای 

کمممه ایمممن وقیممماس ) پمممژ هش حهیمممدپور   انمممدوز گمممزار  نهمممایی در دسمممد تهیمممه( نشمممان داد 
کر نبمماخ ) ههسممانی در نممی خمموبی دارد (   پایممایی بازآزوممایی آن نیممز در 10/6ضممریب آلفممای 

کر نبماخ پرسشمناوه گزار  شده اسد. در پمژ 16/6، واه 2طی   هش حاضمر ضمریب آلفمای 
به دسد آود. 11/6، اجتناب شناختی
پویشممی ر ان دروممانی ر ان دسممتورناوه وحتمموای جلسممات وطمماب  طننرح وداخلننه:

، وممالش، فشممار، وشممکالت خیمموص در گانممه پرسممش هفد وراحمم  یعنممی، وممدت کوتاه
در پویشمی کما    ، انتقما  تحلیم ، ناهشمیار بمه وسمتقین یابی دسمد، وقا ومد انتقمالی

 باشد. وی 3شرح جد   شهاره  به، ناهشیار

ودت کوتاه پویشی روان دروانی سرفصل وحتوای جلسات روان .1جدول 
وحتوای جلساتجلسه

کمه، پویشمی تموالی اجمرای بما ا لیمه   ویماحبه دروانی جلسات اجرای  واعد بیان به ا   جلسه در جلسه ا  
یابی برای، دارد نام دروانگری آزوایشی .پرداخته شد وشک  بیهاران ا لیه ارر

جلسه د م

 ایمن از .اسد شده انجام پیگیری دروان آزوایشی به دادن وناسب پاسخ صورت در د م جلسه در
 وناسمب ومداخالت، گانمه( بیهماران یازده (های دفاع نوع به توجه با بعد به د م یعنی جلسه، لحظه

کتیکی همای دفاع انمواع .اسمد درآومدهاجمرا  به کدام هر به وربوط ورتر    ومداخالت ومرتر   وتمدا   تما
.شوند ارا ه وی ریر در خالصه طور به کدام هر به وربوط

کتیکی های دفاع با کار 3 گیمر همای  اژه، گفمتن( لفافمه سمخن در) سر بسمته های  اژه تا  .1پوششمی – فرا

1.  Blanket.
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 وحتوای جلسات جلسه
 .دفاع با والش، کردن والش، کردن ش  :ورتر وداخله

2 
کتیکی دفاع، اسمتفاده بیهماران وورد تخییی های  اژه بررسی  افکمار  ، غیروسمتقین گفتمار همای تما
گفتمار وشمخ    همای بیهماران دفاع بما ومالش :ومرتر وداخلمه .احتهالی   ورضی  بما ومالش، کمردن 
 .دفاع در تردید  ، دفاع

1 
 درخواسمد، کمردن ر شمن :ترتیمب بمه های ومرتر تراشی. وداخلمه دلی    1رهنی نشخوار دفاع بررسی
 .دفاع کردن وسد د، والش، دفاع با والش، دفاع تردید در،  طعی پاسخ

5 
، سمدکردن، سمازی ومرتر: ر شن های وداخلمه .دادن تعهمین   گمویی کلمی   سمازی عقلی همای دفاع
 .دفاع با والش، کردن   وشخ  والش

1 
کتی  ، دفماع در تردیمد   دفاع کردن وسد د :ورتر وداخالت .کردن فراوو    2سازی ونحرا های تا
 .دفاع والش با

 .دفاع با والش  ، دفاع در تردید، کردن ر شن :ورتر وداخالت .3کردن تکذیب   انکار 0
 .دفاع با والش، کردن ر شن :ورتر . وداخالت4ابهام   سازی بیر نی 7
کردن :ورتر وداخالت . سواسی تردید، 5رفتن طفره 1  .دفاع با والش، ر شن 
 سازی. ر شن :ورتر ضد احساسات. وداخله بر دفاعی عنوان به کردن عه    سازی بدن 2

36 
 :ومرتر ومداخالت .ر نمده  اپمس همای دفاع   طیمف دفماعی گریمه  ، وینی وقدوه .نافروانی، سرکشی
یارویی  ، رو
 سازی. ر شن، وستقین درگیری   والش

33 

 انفعما . ومداخالت - تبعیمد .6کالومی عال ن غیر .احساسات کردن لهس جای به کردن صحبد
 والش.، کردن ر شن .دفاع با والش، دفاع در تردید .کردن ر شن :ورتر

پایمان  از تشمکر ضمهن   اعمالم آزومون انجمام پس زومان بخیموص   پیگیمری برناومه، آخمر جلسمه در
 .شد جلسات اعالم پایان، بیهاران

                                       
1.  Rumination. 
2.  Diversionary. 
3.  Retraction. 
4.  Vagueness. 
5.  Evasiveness. 
6.  Passive-compliance. 
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ها یافته

شناختی و باورهای نحرونطقی و  اجتناب، عهلی _های توصحفی وتغحرهای وسواس فکری  شاخص .2جدول 
گروه آزوون و پس های آن در پیش زیر وقحاس کنترل آزوون   های آزوایش و 

وتغحرها
ها وقحاس

آزوون پسآزوون پیش گروه
آزوون پس از  پس

آزوون حذف اثر پیش
MSDMSDMSD

 سواس فکری
06/3711/316/115/63/212/3آزوایش
16/3761/326/3022/60/615/6کنتر 

 سواس عهلی
16/3111/206/011/32/257/3آزوایش
36/3011/356/3116/37/660/3کنتر 

اجتناب شناختی
16/777/116/072/171/3131/3آزوایش
76/7012/536/701/121/060/3کنتر 

ت یید  ضرورت 
حهاید دیگران

26/5130/136/3100/336/2131/1آزوایش
36/5511/15116/136/321/2کنتر 

انتظار باال از خود
76/5360/116/3021/656/2123/2آزوایش
26/5631/506/1225/106/637/3کنتر 

تهای  به سرزنش خود
16/1215/276/3121/606/2632/2آزوایش
26/1011/216/1530/136/211/2کنتر 

کاوی  اکنش به نا
76/1016/156/3171/316/3127/5آزوایش
5671/226/1111/236/306/3کنتر 

وس ولیتی عاطفی بی
5210/236/3222/326/2213/2آزوایش
26/5311/376/1272/216/315/3کنتر 

ک  وقیاس باورهای 
غیرونطقی

2/26222/3506/2601/01/33222/35آزوایش
5/26213/3532067/315/002/2کنتر 

، فکمممری _ عهلمممیآزومممون نهمممرات وتغیرهمممای  سمممواس  در پیش، 2بممما توجمممه بمممه جمممد   
کنتممر  ، های آن شممناختی   باورهممای غیرونطقممی   ورلفممه اجتناب گممر ه آزوممایش    در هممر د  

ای بمما یکممدیگر ندارنممد. اومما پممس از حممذا اتممر  تقریبممًا یکسممان اسممد   تفمما ت  ابمم  والحظممه
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کاهش یافته اسد   نشان وی آزوون ویانگین نهرات پس پیش گمر ه  آزوون  که عهلکرد  دهد 
کنتر  باالتر اسد. ریرا هروه نهرات وتغیرهما گر ه  ی  سمواس آزوایش در تهاوی وتغیرها از 

کهتمممر باشمممد ، های آن شمممناختی   باورهمممای غیرونطقمممی   ورلفمممه اجتناب، فکمممری _ عهلمممی
کممه  نشممان کهتممر   از  فکممری _ عهلممیشممناختی    سممواس  از اجتناب همما ر جدهنممده آن اسممد 

 باورهای ونطقی باالتری برخوردار هستند.
گر ه  یمانس  ، اب شمناختیهما در وتغیمر اجتنم نتایم آزوون لوین جهد بررسی تسما ی  ار

گممر ه در وتغیممر اجتنمماب شممناختی  سممطح وعنمماداری به، نشممان داد دسممد آوممده بممرای هممر د  
اطهینمممممان  21/6بنمممممابراین بممممما ، باشمممممد ( وی21df= ،57/3F= ،221/6= P) 61/6تمممممر از  بزرگ
کنمدگی اجتنماب شمناختی در  وی کنتمر  از نظمر پرا گمر ه آزومایش    کمه د   کمرد  توان   ما ت 
کلهمموگر ا  آزوممون یکسممان وی پیش اسممهیرنوا بممه ونظممور  _باشممند. ههانممین نتممایم آزوممون 

یع نهرات وتغیر اجتناب شناختی نشان داد یمع ، بررسی نروا  بودن تور شرط نروا  بودن تور
گردیمده اسمد نهمرات اجتنماب شمناختی در ورحلمه پس ( در اداومه  <61/6P) آزومون رعایمد 

همما از فرضممیه ههگنممی شممیب  داده، نتممایم آزوممون فممرض ههگنممی شممیب رگرسممیون نشممان داد
 (.=223/36F=    216/6 p) کند رگرسیون پشتیبانی وی

درومانی پویشمی  بنابراین جهد بررسمی سمرا  ا   پمژ هش وبنمی اینکمه آیما وداخلمه ر ان 
کاهش اجتناب کوتاه  فکری _ عهلمیشناختی افراد وبتال به اختال   سواس  ودت فشرده بر 

کو ا کمه نتمایم آن در جمد   ت تیرگذار اسد  از تحلی   یانس ت  وتغیره اسمتفاده شمده   1ر
گردید.  ارا ه 

کوواریانس تک وتغحره .3جدول  کوتاه روانتأثحر  تحلحل  کاهش اجتناب  ودت فشرده دروانی پویشی  بر 
 عهلی _شناختی افراد وجتال به اختالل وسواس فکری

 df وجهوع وجذورات ونجع تغحیرات وتغحر
وحانگحن 
 وعناداریسطح  F وجذورات

اجتناب 
 شناختی

 666/6 70 215 3 125 عاو  آزوون
 650/6 2/1 20 25 057 ها گر ه× عاو  آزوون 
   7/33 35 301 خطا
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کنتممر   پممس از تعممدی  نهممرات پیش، 1بمما توجممه بممه جممد    گممر ه آزوممایش    آزوممون بممین د  
گممر ه رد  تفمما ت وعنممی داری  جممود دارد. بنممابراین فممرض صممفر وبنممی بممر عممدم تفمما ت بممین د  

گفمممد ر ان شمممود   وی وی کوتاه تممموان  کممماهش اجتنممماب  درومممانی پویشمممی  ومممدت فشمممرده  بمممر 
   =2/1F) وعنمماداری داردتمم تیر  فکممری _ عهلممیشممناختی افممراد وبممتال بممه اخممتال   سممواس 

61/6P<.) 
درومانی پویشمی  در اداوه جهد بررسی سرا  د م پژ هش وبنی بر  اینکه آیا وداخله ر ان

 _ وممدت فشممرده بممر اصممالح باورهممای غیرونطقممی افممراد  وبممتال بممه اخممتال   سممواس فکممری کوتاه
یانس ی  کو ار که نتایم جمد    عهلی ت تیرگذار اسد  از تحلی   ارا مه  5راهه استفاده شد 

گردید.

کوواریانس یک .4جدول  آزوون باورهای  در وتن وانکوا( بر روی وحانگحن نهرات پس) راهه نتایج تحلحل 
گروه نحرونطقی و زیر وقحاس کنترل اثر پیش های آن در  کنترل با   نآزوو های آزوایش و 

وجهوع ونجع تغحیرات وتغحر
dfوجذورات

وحانگحن 
Etaسطح وعناداریFوجذورات

2

باورهای غیر نطقی
21/3151321/315160/0623/632/6آزوون پیش

71/3271371/327121/1660/621/6گر ه
71/17021071/1702خطا

ضرورت ت یید  
حهاید دیگران

55/25355/2502/3262/661/6آزوون پیش
26/323326/32351/1662/612/6گر ه
10/2122110/212خطا

انتظار باال از خود
22/11322/1122/5611/632/6آزوون پیش

20/01320/0123/1636/613/6گر ه
13/3552113/355خطا

تهای  به سرزنش 
خود

521/63521/6612/6150/663/6آزوون پیش
616/63616/6660/6217/663/6گر ه
65/2222165/222خطا
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 ونجع تغحیرات وتغحر
وجهوع 
 df وجذورات

وحانگحن 
Eta سطح وعناداری F وجذورات

2
 

کاوی   اکنش به نا
 35/6 622/6 61/1 13/31 3 13/31 آزوون پیش

 63/6 257/6 665/6 627/6 3 627/6 گر ه
    63/336 21 63/336 خطا

وس ولیتی  بی
 عاطفی

 31/6 615/6 15/1 52/51 3 52/51 آزوون پیش
 60/6 226/6 32/3 31/30 3 31/30 گر ه
    17/255 21 17/255 خطا

 
کنتمر  اتمر پیش، 5با توجه به جد    کنتمر  از لحماظ  بما  گمر ه آزومایش    آزومون بمین افمراد 

(. بممه عبممارت >63/6P) های آن تفمما ت وعنمماداری  جممود دارد باورهممای غیرونطقممی   ورلفممه
ومممدت فشمممرده بممما توجمممه بمممه ویمممانگین باورهمممای  کوتاهدرومممانی پویشمممی  وداخلمممه ر ان، دیگمممر

کنتممر  گممر ه  گممر ه آزوممایش نسممبد بممه ویممانگین  کمماهش باورهممای ، غیرونطقممی افممراد  ووجممب 
گر ه آزوایش شده اسد. ویزان بمه عبمارت ، باشد وی 21/6یا تفا ت برابر با ت تیر  غیرونطقی 

 غیرونطقممی وربمموط بممه آزوممون باورهممای هممای فممردی در نهممرات پس درصممد از تفا ت 21، دیگممر
کوتاه وداخله ر انت تیر   باشد. ودت فشرده وی دروانی پویشی 

 آزوون و پیگحری باورهای نحرونطقی و اجتناب شناختی : بررسی تفاوت بین نهرات پس5جدول 
 سطح وعناداری t dfآواره  وحانگحن شاخص

 610/5 آزوون باورهای غیرونطقی پس
72/36 35 621/6 

 12/1 پیگیری
 665/6 35 235/32 151/1 آزوون اجتناب شناختی پس

 125/5 پیگیری

 
جفممد شممده بممه بررسممی تفمما ت بممین نهممرات  tبمما اسممتفاده از آزوممون ، 1در جممد   شممهاره 

گممر ه آزوممایش   نهممرات پیگیممری در د  وتغیممر باورهممای غیرونطقممی   اجتنمماب  پس آزوممون در 
کممه جمد   نشممان وی شمناختی پرداختممه شممده اسمد. ههان دهممد سمطح وعنمماداری بممه  گونممه 
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کهتمر از کمه تفما ت وعنماداری  باشمد. در حقیقمد وی ( وی>61/6P) دسد آوده  گفمد  تموان 
گر ه آزوایش   نهمرات پیگیمری در د  وتغیمر باورهمای غیرونطقمی    ین نهرات پسب آزوون در 

 اجتناب شناختی  جود دارد

 گحری بحث و نتحجه
کوتاه پمممژ هش حاضمممر بمممه ونظمممور بررسمممی اتربخشمممی ر ان  ومممدت فشمممرده درومممانی پویشمممی 

(ISTDPکاهش اجتناب ه اخمتال  شمناختی افمراد وبمتال بم ( بر اصالح باورهای غیرونطقی   
 عهلی انجام شد._   سواس فکری

کوتاه آیا وداخلمه ر ان»در بررسی سرا  ا   پژ هش وبنی بر اینکه  ومدت  درومانی پویشمی 
کاهش اجتناب ت تیرگمذار  فکمری _ عهلمیشناختی افراد وبتال بمه اخمتال   سمواس  فشرده  بر 

کمممه وداخلمممه ر ان «اسمممد  یمممانس نشمممان داد  کو ار درومممانی پویشمممی  نتمممایم آزومممون تحلیممم  
کاهش اجتناب کوتاه  فکری _ عهلمیشناختی افراد وبتال به اختال   سواس  ودت فشرده بر 
، ؛ پنبیکمر2662، های پژ هش دریسن   ههکاران ودبتی داشته اسد. این یافته با یافتهت تیر 
کنیم 2666، 2تاوسون   جوهما ، کندان، ؛ شفیلد3227، 1؛ لهور3221 یانبمان   2665، 3؛  ؛ خور

یانیمممممان   طبیبمممممی، ؛ حیمممممدری نسمممممب3123، ههکممممماران ؛ رنجبمممممر سمممممودجانی   3121، خور
کمه ر ان، 3120، ههکاران کوتاه از این حیمث  توانمد باعمث  ومدت وی درومانی پویشمی فشمرده 

های  ب سممم، اضمممطراب اجتهممماعی، بمممازداری، خلممم  ونفمممی، های افسمممردگی کممماهش نشمممانه
گممری هیجممانی در بیهمماران  نایافته رشممد نایافتممه   ر ان دفمماعی سمماز  رنجممور   افممزایش ابممراز 

گمماهی  ها وی ههسممو اسممد. در تبیممین ایممن یافتممه، باشممد گفممد وممون افممزایش توجممه   آ تمموان 
گر همی وی هیجانات   تهایالت عهلی از جنبه، نسبد به افکار باشمد    های ودبد درومان 

، شممود ی ودبممد ویشممناخت ر انهممای  فتارهممای سممازگارانه   حالدباعممث ههاهنممگ شممدن ر

1.  Lepore, S. J.
2.  Sheffield, D., Duncan, E., Thomson, K & Johal, S. S.
3.  Kniele, K.
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همای انفمرادی   اجتهماعی   عال مه بمه ایمن  های فردی در جهد فعالید حتی بهبود توانایی
 بمه وبمتال افمراد کمه این بمه توجمه (. بما2667، 1ر  همر   اورسمیللو) دارد هما را در پمی فعالید

   هسمتند ونمز ی کمه از ایمن   دارنمد ضمعیفی نفمس بمه اخمتالالت شمناختی اعتهماد
 بهمره، برنمد وی لمذت آن از دیگمران کمه ای ر ابم  صمهیهانه   ومرا دت وزایمای از تواننمد نهی

 نیز اجتهاعی   راب    فردی تعاوالت افراد این در .شوند وی عیبانی دسد خود از، ببرند

 .شمود وی فمرد   اضمطراب تمرس باعمث دیگمران سموی از احتهمالی پمذیر  عمدم   انتقماد
   جدیمد عقایمد، هیجمان از ودم  اجتنماب اجتنمابی رفتارهمای بما افمراد ایمن ونمین هن

وبمتال  (. در افمراد2631، انجهن ر انشناسمی آوریکما) ارتباط دارند اجتهاعی غیر رویدادهای
 ای گیرانه   سمخد خشم  عقایمد شماهد یکسمو از جبمری- سواسمی شخیید اختال  به

 اوما هستین فردی بی ر اب  در ناپذیری انعطاا دیگر عبارتی به   نادرسد   درسد درباره

، ترتیمب   نظمن در تکانشمی نوعی بمه یما  موی بسمیار افمراد تهایم  ایمن در دیگمر طمرا از
، تهیمزی از   ورضی باال بسیار سطوح افراد این در که گفد توان وی .دارد  جود گرایی کها 
 رفتارهمای تقویمد بمه اسمد وهکمن عهلمیفکری _  سواس  اختال  های نشانه سایر   نظن

گونمه  این توان وی را تنا   این ودالی با باشند. نیاز داشته  الدین سوی از ها آن با ورتب 
   شمرای  بع می در فکمری _ عهلمی سمواس  اخمتال  بمه وبمتال افمراد رفتمار کمه کمرد تبیمین

 که وهن اداری پروژه ی  ر ی کار هنگام وداًل به) باشد سازگارانه اسد وهکن ها وو عید

 یما رغن خطمر بمه را پمادا  بمه اویمد   غمرور احسماس، پمادا  جسمتجوی رفتار، انرژی به نیاز

 دیگمر ووارد در اوا اسد( ساز سیستن فعا  بودن فعا  های نشانه از که دارد خود در تهدید

 نیازونمد کمه خمانوادگی تعطمیالت بمرای ریزی ومداًل برناومه (باشمد ناسمازگارانه   ناوناسمب

 (. در اههیمد3121، وموالیی   ههکماران) اسمد( صمهیهد   خمانواده بما اع مای ارتبماط
کوتاه ر انت تیر  کاهش اجتناب دروانی پویشی  گفد نظام شناختی وی ودت فشرده بر   توان 

بما توجمه بمه اینکمه افمراد دومار اخمتالالت ، ومدت کوتاه پویشمی_  ر ان درومان، د انلمو درومانی
                                       
1.  Roemer, L & Orsillo, S.M. 
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گریممز دا ممن از جهممع شخیممید احسمماس حقممارت   حسممادت بممیش از حممد بممه ، اجتنممابی بمما 
، شمود افمراد وبمتال بمه ایمن اخمتالالت از انتقماد نظرات ونفی   انتقادات دیگران وشخ  وی

که دیگران   نزدیکانشمان وی ترسند   ههیشه فکر وی عدم پذیر  وی خواهنمد از آنهما  کنند 
کارهایشان را تقبیح های ومبهن را بمه شمیوه  کنند. این افراد اطالعمات   نظریمه ایراد بگیرند   

گمو  بمه زنمگ عال من تحقیمر   تهسمخر از سموی دیگمران  کنند   بمه ونفی تفسیر وی طور دا من 
بسمیار همای تکنی    هما ر  ، لذا این درومان، (2631، انجهن ر انشناسی آوریکا) هستند
ومدتی در، دفمایی های وکانیسن برداشتن ویان از   شناسایی با که گیرد وی بر در ورتری را
 های هیجان   احساسات کند که  وی وراجع به   شود وی پیروز نیر ی وقا ود بر کوتاه

کنمد را آنهما، را بشناسمد خمود  ا عمی داومان بمه دسمد آنهما از گریمز بمرای دیگمر  ، لهمس 
اعتهممادی  ، شممفیع آبممادی، نتممایم پممژ هش جممراره .بممار نشممود ریان دفمماعی های وکانیسممن
کوتاه3111) پور نورانی ومدت    ( با عنوان بررسی اتربخشمی ر ان درومانگری پویشمی فشمرده   

، نشممان داد همما ر جوندی  ر ان   افممزایش رضمماید ر ج دروممانگری ارتبمماطی بممر ارتقمماء سممالود
کوتاههممای ر ج کممه بمما رویکممرد ر ان پویشممی  گرفته ی  انممد در وقایسممه بمما  وممدت تحممد دروممان  ممرار 
گرفته آنممانی کممه تحممد ونممین  کممه بمما رویکممرد ر ان پویشممی تحممد دروممان  ممرار  کسممانی  انممد از 

کمممه بممما همممایی  ر ج .وندی زناشمممویی بممماالتری برخوردارنمممد انمممد از رضممماید درومممانی  مممرار نگرفته
گرفته کممه بمما رویکممرد ارتبمماطی  رویکممرد ر ان پویشممی تحممد دروممان  ممرار  انممد در وقایسممه بمما آنممان 

گرفته  .وندی زناشویی باالتری برخوردارند د از رضایدان تحد دروان  رار 
کوتاه آیا وداخله ر ان»در بررسی سرا  د م پژ هش وبنی بر اینکه  ومدت  درومانی پویشمی 
 فکممری _ عهلممیوبممتال بممه اخممتال   سممواس  هممای فشممرده بممر اصممالح باورهممای غیرونطقممی ر ج

کمه وداخلمه ر ان «ت تیرگذار اسد  یمانس آنکموا نشمان داد  کو ار درومانی  نتمایم آزومون تحلیم  
کوتاه وبتال به اخمتال   سمواس  های ودت فشرده  بر اصالح باورهای غیرونطقی ر ج پویشی 

تمموان بممه نتمممایم  ها وی ودبتممی داشممته اسمممد. در ههسممویی ایممن یافتمممهتممم تیر  فکممری _ عهلممی
، (3123) زارعمممان   هونجمممانی، (3123) انیفممم، (3123) تحقیقمممات شهرسمممتانی   ههکممماران
کممرد. در ، (3111) (   اسممتادیان   ههکمماران3125) بممرادران عطمماری وقممدس   نیممری اشمماره 
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 بما بمودن ت ماد در علمد بمه غیرونطقمی باورهمای انمواع، گفمد تموان ها وی تبیمین ایمن یافتمه

کیفیمد کماهش باعمث زنمدگی کیفیمد اجزای   ها شاخ   لبتمها، شمود وی زنمدگی ویمزان 

 آنامه بمین شمده درک از تفما ت اسمد عبمارت زنمدگی کیفیمد کننده تعیین اصلی عاو 

کیفید رهنی ههان این   باشد فرد دیدگاه از آناه   هسد  طرفمی از .اسد زندگی بودن 

 در شرکد، وردم با پیشرفد ر  به ر اب  داشتن، ر انی، فیزیکی سالود با زندگی کیفید
 ر ابم ، ههانمین .شمود تعریمف وی شکوفایی خود حس داشتن   اجتهاعی های فعالید

   دیگمران د سمد داشمتن، شخیمیتی رشمد، زنمدگی بمودن ونمد هدا، دیگمران بما ودبمد
درومانی پویشمی  وداخلمه ر ان گمر ه (. در2666، 1کمران) هسمتند زنمدگی کیفیمد اجمزا زنمدگی
   ومالش، سمدکردن، سمازی ر شن غیرونطقمی از طریم  باورهمای ومدت فشمرده تغییمر کوتاه

 تقویمد نیمز وطلموب   رفتارهمای شمود وی داده آوموز  دفماع بما ومالش، کمردن وشمخ 

 تغییمر بمرای   شده داده آووز  افراد به احساسات   افکار کنتر  برای خودتنظیهی .شود وی
 ارا مه دسترسمی  ابم    ومدت کوتاه روزانمه ریزی برناومه آوموز  ،خمود حد از بیش کنتر  عقاید
 پیاومدهای بمه ونجمر ونطقمی باورهمای بمه هما آن تبمدی    غیرونطقمی باورهای تغییر .شود وی

 ایممن بممه .کنممد وی کهمم  فممرد ر ان سممالود حفممح بممه   شممده فممرد در ونطقممی رفتمماری   عمماطفی
یمممارویی ،خمممود از فمممرد درک فشمممرده ومممدت کوتاه پویشمممی درومممانی ر ان در ترتیمممب    ومممالش ،رو
 کسممممب ،گشممممایی وس له هممممای وهارت   کفایممممد حممممس ،سممممازی ر شن ،وسممممتقین درگیممممری
 از بسمممیاری   ر انمممی فشمممار   آفمممرین خطمممر همممای وو عید بممما وقابلمممه همممای وهارت ،اسمممتقال 
 در شمرکد بما بیهمار افمراد .شمود وی داده آووز  وطلوب ر انی  ضعید بهبود برای ها وهارت
 تغییمر بما آزومونگر   پرداختمه خمود افکمار   هما هیجان   احساسمات شمناخد بمه جلسمات این
   ونطقممی وقابلمه های شممیوه سمهد بمه را همما آن نیمز   اسممد رسمانده شمناخد بممه را آنهما افکمار
 بمه را هما آن  ا مع در رهنهمون نهموده اضمطراب   اسمترس کنتمر  جهمد در هیجان با عا النه

یمدادهایی   بما وسما   وواجهمه در تموان وی کمه رسمانده بماور ایمن  وما نماراحتی باعمث کمه رو

                                       
1.  Koran, L. M. 
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کشمیدن بمه بما شموند وی غیرونطقمی افکمار   باورهما، فکمری خطرهمای، خمود فکمر ومالش 
 افسمردگی،   اضمطراب اسمترس وشمکالت   وسما   بمروز از   شناسمایی را خمود نماوعقو 
کممه ایممن نتممایم بمما یافتممه جلمموگیری  سممواس یممس کنممین  2شممدلر، (2662)   ههکمماران 1های در

کیممد2666) (   شممفیلد   ههکمماران2665) لیپممر   وممالتهی، (2636)  د انلممو ( ههخمموانی دارد. ت 
،  ی کمه اسمد آن جهمد از، آن های وولفمه به توجه با هیجانی عهی  ی تجربه به (3221)

 تر سطح عهیم   اجد که را هیجانی بینش کفاید   داند وی الزم شرط را عقالیی بینش
   در وشفقانه وشی با، د انلو ر   .داند وی بایسته ( نیز2636، شدلر) اسد تغییر گر تسهی 

یار گرانه حا  عین یابی شمک  وسمبب کمه هیجمانی ی تجربمه ووانمع برداشمتن در سمعی، رو
، بپمذیرد را خمود همای هیجان وگونمه کمه بیاووزد بیهار به تا دارد، اسد های بیهاری نشانه
زا آسمیب همای وو عید   بیهماری تکمرار جلموگیری از جهمد در هما تنظمین آن بما   کنمد اداره
یافمد استحیما  وموازات بمه ر د انتظار ومی ر  این از .کند تال  کمه بینشمی   هیجمانی در
کسمب بیهماری های نشمانه   خمود ی شمده   بازداری آشفته هیجانات بین ارتباط از بیهار
یانیان   ههکاران) حاده شود خل  بهبود   یابند کاهش ها نشانه، کند وی  .(3123، خور

کوتاه ر اندر این پژ هش وطماب  بما ر نمد  بمر اسماس نظریمه ، ومدت فشمرده درومانی پویشمی 
گرفتنمممد   بمممه تمممدریم آنهمممما    ومممورد وممممالش  مممرار وی یسممماز ر شن، افمممراد یهممما د انلمممو دفاع

گذشمته  مرار بگیرنمد   بعمد از تخلیمه  یهما توانستند در تهاس با درد هیجمانی   جراحد وی
کشمیدن ان با بهشد   بیهار تر وی شان والین احساسات   هیجانات، هیجانی فکمر ومالش 
بمروز از   شناسمایی را خمود   نماوعقو  غیرونطقمی افکمار   باورهما، فکمری خطرهمای، خمود
 سمواس جلموگیری    افسمردگی، اضطراب، ترس، عدم پذیر ، استرس وشکالت   وسا  

کمارکرد  یکنند. تحقی  حاضر فا د دوره پیگیر کمه تغییمرات در  طوالنی ودت بمود   از آنجما 
، باشممد تر وی نیازونممد زوممانی طمموالنی فکممری _ عهلممیر انممی افممراد وبممتال بممه اخممتال   سممواس 

که در پس گرفد، آزوون  ارسی این تغییر  نیازوند تحقیقماتی در  ، تغییرات آن وورد ت یید  رار 

1.  Driessen, E. & et al.
2.  Shedler, J.



 6281 تاحستان، 13شهاره ، 61زلد ، سژوهرهای وراوره .............................................................................. 614

کممه بتواننممد تغییممرات رفتممار تر   وکممرر پممس از خاتهممه  ره زوممانی طمموالنیرا در دو یآینممده اسممد 
یابی، یبعمد  یهما شمود در پژ هش پیشمنهاد وی، درومان نیمز  ارسمی نهایمد. بنممابراین  یهمما ارر

گیممرد تمما ر نممد تغییممر بممه طممور عینممی  ابمم  وشمماهده  وکممرر   نظممام دار از فرآینممد دروممان صممورت 
فنمممون     یسممماز سبتوانمممد بمممه بازاندیشمممی   وتنا باشمممد. و مممافًا اینکمممه ونمممین سنجشمممی وی

کاربند ونجمر ،   تعیین اتربخشی آنها در فرآیند درومان، شده با توجه به وراح  یوداخالت 
   گردد.

 تقدیر و تشکر
گممر ه وشمماوره دانشممگاه آزاد   کلینیمم  وشمماوره اویممد   اع ممای  ایممن طممرح بمما ههکمماری 

کمممممه صمممممهیهانه از وسممممماعدت ایشمممممان  مممممدردان   ، اسمممممالوی  احمممممد شمممممهرکرد انجمممممام شمممممد 
 اسگزارین.سه

 ونابع
 بممر ، (. بررسممی اتربخشممی دروممان وبتنممی بممر اسممتنتاج3122) م.، ب؛   نریهممانی، ع؛ احممدی، م؛ ابوالقاسممهی، اوممانی

 .11-01، (3) 1، شناسی بالینی   وشاوره های ر ان . پژ هشکاهش عال ن  سواس فکری   عهلی
 عهلممی_ (. باورهممای غیرونطقممی  سممواس در وبتالیممان بممه  سممواس فکممری 3122) یعقمموب، اسممهاعیلی ترکممانبوری. 

 .56، (7) 10، ی تخییی پزشکی دنیای سالود واهناوه
  گر همممی بمممه شمممیوه عقالنمممی 3111) م.، س؛   وهرابمممی زاده هنرونمممد، م؛ ونیمممور، اسمممتادیان  _(. اتربخشمممی وشممماوره 

ان دختممر پایممه سمموم وقطممع راهنهممایی شممهر آومموز نشدانفس  بممر اضممطراب اوتحممان   عممزت، رفتمماری آلممیس _عمماطفی 
 .3-31، (2) 3، وطالعات آووز    یادگیریبهبهان. 

  حیمده    بخمد فیمروز وهمرداد وتمرجهین .ومی همیچ آره کنمد نماراحتن توانمد نهی ویمز هیچ (.3110) ا.، آلمیس 
 .رسا فرهنگی خدوات تهران: انتشارات، عرفانی

  گر هممی بممر _  (. بررسممی اتربخشممی آومموز  عقالنممی3125) م.، ط؛   نیممری، بممرادران عطممار وقممدس عمماطفی بممه شممیوه 
کنفمممرانس بین. فکمممری _ عهلمممیاصمممالح باورهمممای غیرونطقمممی در دانشمممجویان وبمممتال بمممه  سمممواس  الهللمممی  ا لمممین 

 ایران.، ووسسه عالی علوم   فناوری حکین عرفی شیراز، شیراز، ر انشناسی   علوم تربیتی
  تهمران: .وحهمدی سمید یحیمی . ترجهمهدرومانی های ر ان نظریمه(. 3110) س. ج.، نمورکراس   ج؛، پر وسمکا 

 .رشد انتشارات
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  ناومه  پایان تنمی بما افمراد بهنجمار. بررسممی   وقایسممه باورهمممای غیرونطقمممی در اخمتالالت ر ان(. 3177) م.، پممور تقممی
 دانشممگاه عاوممه طباطبایممی.، کارشناسممی ارشممد وشمماوره

  (. وقایسممه اتربخشممی دروممانگری پویشممی فشممرده 3111) ر.، ا؛   نممورانی پممور، ع؛ اعتهممادی، آبادی ج؛ شممفیع، هجممرار
-21، (16) 1، همای وشماوره پژ هشودت   ارتباطی بر ارتقاء سمالود ر انمی   رضماوندی ر جمین. فیملناوه  کوتاه
7.

  یانیممان دروممانی ر ان (. اتربخشممی3123) ح.، ژ؛   آ مما وحهممدیان شممعرباا،  ؛ طیبممی، م؛ حیممدری نسممب، خور
گمری هیجمانی   ها نشمانه کماهش بمر فشمرده ومدت کوتاه پویشمی افسمردگی. فیملناوه   بمه وبمتال بیهماران در ابمراز 

 .17-50، (20) 7، اندیشه   رفتار در ر انشناسی بالینی
  کیمد بما (گر هی    فردی وشاوره های ر   اتربخشی (.3123) ا.،   هونجانی ق. ا؛، زارعان  عقالنمی ر   بمر ت 

کاهش) عاطفی- ولی وشاوره. ههایش سووین ان.آووز دانش غیرونطقی باورهای در 
  (. وقایسممممه حهایممممد اجتهاعممممی   3123) ا.، ح؛   علهممممی وهممممر، م؛ حشممممهتی، م؛ علهممممی وهممممر، صفمممماری نیمممما

یممع بمممرق  کاری شممرکد تور ، شناسمممی صنعتمممی فیلناومممه ر ان .خراسمممان شمممهالیباورهممای غیرونطقی در حواده 
1 (32) ،12-52.

 - غیرونطقمی افکار بر رفتاری_  شناختی شیوه به استرس ودیرید آووز  اتربخشی (. بررسی3123) م.، فانی
جام. تربد ر انشناسی عهووی، ارشد کارشناسی ناوه پایان فرزندخواندگی. های وتقاضی ر ج   اضطراب

  پزشکی بالینی. ترجهمه فمررین رضماعی پزشکی علوم رفتاری/ ر ان (. خالصه ر ان2667)  .، ه؛   ساد ک، کاپالن 
 (. تهران: انتشارات ارجهند.3117)

 - گر هی3125) س.،  ؛   اسهایی وجد، کریهی دروان وبتنی بر تعهمد   پمذیر  بمر  (. بررسی اتربخشی آووز  
کنفمرانس  ووسسمه عمالی علموم  ، شمیراز، الهللمی ر انشناسمی   علموم تربیتمی بینکاهش اجتنماب شمناختی. ا لمین 

 ایران.، فناوری حکین عرفی شیراز
  شخیممید همای اختال  بینممی (. پیش3121)  .، بیگلو ر؛  جنگمی  وجمه، س؛ حاوممدی، م؛ جمانی، وموالیی

. وجلمه پزشمکی وغمزی بمازداری سیستن   وغزی ساز فعا  سیستن اساس  سواسی جبری بر    ابسته، اجتنابی
.213-212، (36) 21، ار ویه

   تهران: نشر ارسباران.، فر( ترجهه: سیا   جها ) (.  سواس   دروان آن.2661) ر.، د؛   ویلسون، وی 
 سمنجی وقیماس عمدم تحهم  بالتکلیفمی همای ر ان گزار  نهایی در دسمد تهیمه(. ویژگی) ز.، ح؛ اندوز، حهیدپور 

(IUS) ،2 -ناومممه ومممرا نگرانمممی پرسممش (II-WWQ) ،گیری ونفممی بمممه وممممشک  جهمممد (NPOQ) ،ناومممه  پرسمممش
.PSWQ))   پرسشناوه نگرانی ایالد پن (CAQ) اجتناب شناختی

 یها (. ر ایممی   اعتبممار پرسشممناوه سممب 3110) م. ر.، یپ؛   شممعیر، م؛  آزاد فممالح،  ؛ ونیممور، نسممب یحیممدر 
 .33-20، 22، ایرانی. دانشور رفتار یها دفاعی در نهونه

 دروممان دارویممی بممر تغییممر تشممخی تمم تیر  (. بررسممی3113) ا.، ج؛ وهرابممی، س. ک؛ بمموالهری، م؛ ولکمموتی، دادفممر
.70-17، (3) 1، جبری.  فیلناوه اندیشه   رفتار -های شخیید در بیهاران  سواسی اختال 
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 کوتاه (. اتربخشمممی ر ان3120) ک.، ی؛   شمممریفی، رنجبمممر سمممودجانی بمممر اضمممطراب ومممدت  درومممانی پویشمممی فشمممرده 
کن کودکممان   3، تعلممین   تربیممد اسممتثنایی .رهنی بمما اخممتال  ادراک بیممری غیممر  ابسممته بممه حرکممد تمموان اجتهمماعی 

(355) ،31-22. 
 کممرم  ممدیری، شممهس اعتبممار   پایممایی نسممخۀ  (. 3115) ن.، خممانی ی؛   ابراهین، ن؛ اسممهاعیلی ترکممانبوری، گ؛ 

 .21-10، (2 3) 0، های علوم شناختی تازه، 55-فارسی پرسشمناوه باورهمای  سواسمی
 همای علموم  . تازهفکمری _ عهلمیهمای حموزه شمناخد در اخمتال   سمواس  (. تازه3111) م.، گ؛   صماد ی، شهس

 .73-11، (5) 1، شناختی
 همماران وبمممتال بممه یدر ب یفراشممناخت یسممه باورهممای(. وقا3121) گ.، غ؛   شممهس، م. ر؛  ا ممدی، م؛ شممعیری، طوبمما ی

، (33) 23، پژ هشمی شماهد -ن   افمراد سمالن. د  فیملناوه علهمیییپما، منش بمماالیمبما ب یعهلم یرک سواس فاختال  
312-323. 

 های اهمواز.  حهاید اجتهاعی   اضطراب اجتهاعی دبیرسمتان، (. وقایسه باورهای غیرونطقی3111) ر.، وشاک
کارشناسی ارشد ر انشناسی عهووی. دانشگاه آزاد اسالوی  پایان   احد  اهواز.ناوه 

 Abbas, A. (2002). Modifield short-term dynamic psychotherapy in patient with 

bipolardisorder, 65, (2), 98–109. 

 Abramowtiz, J. s., Franklin, M., Schwartz, s., & Furr, J. (2003). Symptom 
presentation and outcome of cognitive-behavior therapy for obsessivecompulsive 

disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 1049-1057. 
 Ahola, P., Valkonen-Korhonen, M., Tolmunen, T., Joensuu, M., Lehto, S. M., & 

et al. (2011). The Patient–Therapist Interaction and the Recognition of Affects 

during the Processof Psychodynamic Psychotherapyfor Depression. American 

Journal of Psychotherapy, 65, 4. 
 Allan A. Albert S, John G and Allen K. (2008). Intensive short-term dynamic 

psychotherapy For DSM-IV Personality Disorder. J Nerv Ment Dis. (196): 211-

216. 

 Amir N, Freshman M, Ramsey B, Neary E, Brigidi B (2001). Thought–action 

fusion in individuals with OCD symptoms. Behaviour Research and Therapy, 39, 

765–776. 
 Antony, M. M., Downie, F., & Swinson, R. P. (1998a). Diagnostic issues and 

epidemiology in obsessivecompulsive disorder. In R. P. Swinson, M.  M. 

Antony,S. Rachman & M. Richter (Eds.), Obsessive compulsive disorder: 
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