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Abstract
Introduction: This study investigated the effect of Danger Ideation Reduction Therapy (DIRT)
and the techniques for memory enhancement in patients with Washing Obsessive-Compulsive
disorder (OCD).
Method: It was an experimental study with a pretest-posttest design. Six hundred female
bachelor and master students (aging between 22 and 28) were chosen from among the student
population at the Universities of Tehran. Obsessive-Compulsory inventory and Veksler
memory test were used to collect data. Based on the results of these tests, 12 participants who
had a low score in the memory test and had washing compulsion were selected and randomly
assigned to treatment and control groups. The treatment group underwent danger ideation
reduction therapy and memory enhancement technique instruction for 10 weeks (2 sessions a
week, 90 minutes each).
Results: The experimental group showed a significant improvement after the treatment on
Veksler memory test at post-test as well as the follow-ups.
Conclusion: The findings showed that it is possible to improve functioning of memory in
patients with OCD using a combination of suggested DIRT and memory reinforcement
techniques.
Keywords: Washing Obsessive-Compulsory Disorder (OCD), Danger Ideation Reduction
Therapy (DIRT), Memory Reinforcement Techniques
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چکیده
مقدمه :در این مطالعه تاثیر درمان کاهش اندیشه پردازی خطر و تکنیکهای تقویت حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتال به اختالل وسواس
شستشو مورد بررسی قرار گرفت.
روش :روش پژوهش به صورت تجربی با طرح پیشآزمون_پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه_های تهران
تشکیل دادند .با استفاده از شیوه غربالگری  011دانشجوی دختر (72ـ 77ساله) مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سه دانشگاه تهران در
این مطالعه شرکت نمودند .ابزار_های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه وسواسی-اجباری مادزلی و آزمون حافظه و کسلر .با توجه به نمره
برش پرسشنامه وسواسی ـ اجباری مادزلی و پرسشنامه وکسلر  17دانشجو از میان کلیه دانشجویان واجد شرایط (دارای وسواس شستشو که
در آزمون حافظه وکسلر عملکرد ضعیفی داشتند) و به تأیید تشخیصی روانپزشک نیز رسیده بودند انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی
و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایشی به مدت دو ماه و نیم ،هفتهای دو بار در 71جلسه  31دقیقهای درمان کاهش اندیشه پردازی خطر و
تکنیکهای تقویت حافظه شرکت نمودند .
یافتهها :تحلیل داده¬ها نشان داد گروه مورد مطالعه بعد از مداخله درمانی نسبت به گروه کنترل در موقعیت پس آزمون و پیگیری بطور
معناداری در آزمون حافظه وکسلر عملکرد بهتری داشته است.
نتیجهگیری :با توجه به برخی از یافته¬ها می توان با استفاده از روش درمان کاهش اندیشه پردازی خطر و تکنیک¬های تقویت حافظه،
عملکرد حافظه را در افراد مبتال به اختالل وسواسی-اجباری بهبود بخشید .
کلیدواژهها :اختالل وسواسی-اجباری؛ درمان کاهش اندیشه پردازی خطر؛ تکنیکهای تقویت حافظه
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مقدمه
اختالالت اضطرابی که مهمترین مشخصه مشترکشان اضطراب،
تنش و نگرانی است در هر مقطع زمانی بیش از یک سوم جمعیت
عمومی جهان را پریشان کرده است [ .]1در میان اختالالت
اضطرابی ،اختالل وسواسی-اجباری اختاللی است بسیار ناتوان
کننده که بالقوه ویرانگر است و مشکالت بسیار زیادی را در روابط
شخصی ،اجتماعی ،شغلی و ...ایجاد کرده و منجر به عدم تعادل
روانی و رفتاری در افراد مبتال شده و آنها را در سازگاری با محیط
دچار مشکل میسازد .با توجه به این حقیقت است که سازمان
بهداشت جهانی اختالل وسواسی -اجباری را جزء ده بیماری مهم
که میتواند فرد را به صورت معلول در آورد ،طبقهبندی کرده است
[.]7
بانون و همکاران معتقدند افراد وسواسی -اجباری از وسواسها
(افکار ،تکانهها یا تجسمهای مکرر و مقاوم که بصورت مزاحم و
نامتناسب توصیف میشوند و اضطراب یا پریشانی قابل توجهی
ایجاد میکنند) که همراه با اجبارها (رفتارهای تکراری یا اعمال
ذهنی که در جهت پیشگیری یا کاهش اضطراب ،پریشانی ناشی از
وسواسها هستند) رخ میدهند ،رنج میبرند [ .]9اختالل وسواسی-
اجباری انواع گوناگون دارد که وسواس شستشو شایعترین شکل
بالینی آن است .افراد مبتال ،دارای وسواسهایی در زمینهی آلودگی،
نجاست و میکروب هستند و ترس از ترشحات و مایعات داخلی بدن
(عرق ،ادرار ،خون و بزاق) ،از چیزهای کثیف و از آلوده شدن توسط
مواد چسبنده ،از بیمار شدن توسط آلوده کنندهها ،از بیمارکردن
دیگران از طریق آلوده کنندهها دارند .اجبارهای شایع این دسته از
بیماران عبارتنداز :شستشوی افراطی دستها ،شانه کردن ،دوش
گرفتن ،مسواک زدن و آرایش افراطی یا آئینمند ،تمیز کردن
وسایل خانگی و سایر اشیاء ،اجتناب و پیشگیری و دور کردن آلوده
کنندهها است [.]1
پرسل و همکاران معتقدند ،اختالل وسواس -اجباری به عنوان
اختالل عصب روان شناختی در نظر گرفته میشود .هرچند تحقیق
درباره مشخصههای بیولوژیکی آن نسبتاً جدید و بیشتر ادبیات آن
مربوط به دهه گذشته است .مطالعات کارکردی و ساختار عصبی و
بررسیهای بالینی نشان دادهاند که در کارکرد سیستم عصبی
مرکزی بیماران وسواس ،تغییراتی به وقوع می پیوندد .به ویژه در
این مطالعات ،اختالل در کارکرد قشرهای پیشانی پشتی جانبی و
پیش پیشانی پشتی جانبی و نواحی زیر قشری و نیمکره راست،
تحت عنوان ویژگیهای پاتوفیزیولوژیک وسواس ،مشخص
گردیدهاند [.]5
بررسیهای پاتوفیزیولوژی انواع اختالل وسواسی -اجباری همانند
کنترل و شستشو نشان داد مناطق زیر قشری لوب پیشانی خصوصاً
کرتکس پیشانی حدقهای ،کرتکس سینگولیت پیشین و کرتکس
پیش پیشانی جانبی دارای مشکل است [ .]2[، ]0این آسیبها و
ناهنجاریهای احتمالی موجود در مغز بیماران مبتال به وسواسی-
اجباری ،سبب نقائص آنها در عملکردهای گوناگون از جمله
فرایندهای شناختی میشود [ .]2با توجه به مطالعاتی که نشانگر
نقصهایی در مناطق خاصی در مغز هستند چندین مطالعه

نوروپسیکولوژیک سعی نمودند بطور ویژه بر اهمیت نقایص حافظه
و عملکرد اجرایی تاکید کنند .به عنوان مثال دیرسون و همکاران
رابطه بین نقایص حافظه دیداری را با شدت عالئم وسواسی نشان
دادند [ .]1شین و همکاران ،در بررسی نقائص استراتژی سازمانی و
حافظه دیداری در بیماران  OCDنشان دادندکه این بیماران در
توانایی برنامهریزی و شرایط یادآوری فوری و درنگیده،
عملکردهای ضعیف تری نسبت به گروه کنترل دارند [ ، ]3نتایج
بررسی هارتل و همکاران بیانگر آن بود بیماران  OCDدر یادآوری
درنگیده اطالعات کمتری را یادآوری میکنند و استراتژهای
سازمانی و اطمینان حافظه ضعیفتری دارند [ .]11دکرسباخ و
همکاران و بارتر نیز یاد آور شدند بیماران مبتال به  OCDبطور
معناداری درعملکرد حافظه کالمی و غیر کالمی به واسطه
اختالالتی که در سازماندهی استراتژهای دسته بندی کردن معنایی،
هنگام رمزگردانی از خود نشان دادند دچار نقص هستند []17[ ، ]11
و همچنین نقائص حافظه دیداری در میان بزرگساالن دارای
 ،OCDدر بررسیهای تکالیف یادآوری ،دیداری و فضای دیداری
با استفاده از آزمونهایی ،همانند مقیاس حافظة وکسلر )،(WMS
آزمون دیداری بنتون ) (BVRTو تکلیف بلوکهای کورسی و
همچنین تکالیف بازشناسی دیداری ،مانند آزمون تصاویر تکراری
کیمیورا ( (KRFTمشاهده شده است [.]1
در درمان اختالل وسواسی -اجباری هم از درمان دارویی و هم از
درمانهای روانشناختی بهره گرفته میشود .هر چند بررسیهایی
در رابطه با تعیین برتری یکی از اینها نسبت به دیگری انجام شده،
هنوز یافتههای با ثباتی که بتواند برتری یک روش را بر دیگری
نشان دهد ،بدست نیامده است .در میان رواندرمانیهای موجود،
درمان کاهش اندیشه پردازی خطر ( )DIRTیکی از مداخلههای
جدید درمانی برای وسواس شستشو است که در استرالیا توسط جونز
و منزیس توسعه یافته و مدلهای شناختی ،زیربنای فرآیندهای آن
را تشکیل میدهد [ .]19این شیوه درمانی کارآیی و سودمندی ویژه
ای نسبت به درمانهای رایج اعم از دارو درمانی (بازدارندههای
انتخابی باز جذب سروتونین) و روان درمانی (مواجهه و پیشگیری
از پاسخ) برای درمان وسواس شستشو دارد .پژوهشها نیز بیانگر
موفقیت و برتری این روش درمانی نسبت به روشهای یاد شده
میباشند [ .]11درمان کاهش اندیشه پردازی خطر در درمان
وسواس شستشوی مقاوم [ ، ]15برتری درمان کاهش اندیشه
پردازی خطر نسبت به مواجهه و پیشگیری از پاسخ در درمان
وسواس شستشو [ ، ]10درمان کاهش اندیشه پردازی خطر برای
اختالل وسواسی -اجباری استثنائی [ ]12و درمان کاهش اندیشه
پردازی خطر برای وسواس شستشوی نوجوانان لجوج [ ]12را ،می
توان از جمله این پژوهشها نام برد.
با توجه به موارد یاد شده آنچه در این پژوهش مد نظر قرار گرفت،
بررسی تاثیر درمان ترکیبی درمان کاهش اندیشه پردازی خطر با
تکنیکهای تقویت حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتال به اختالل
وسواسی-اجباری بود .به نظر میرسد یافتهها در این باره میتوانند
در درمان و تقویت کارکردهای شناختی از جمله حافظه موثر باشند
و با کاربرد وسیعتر این روش درمانی به حافظه که نقش مهمی در
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کارکردهای شناختی به ویژه یادگیری دارد کمک موثری نمود و
گامی جهت رشد راهبردهای جدید درمانی و تعیین سطوح عملکرد
مختلف شناختی برداشت.

روش
پژوهش حاضر آزمایشی ،با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه
کنترل بود .در فاصله این دو آزمون درمان ترکیبی درمان کاهش
اندیشه پردازی خطر و تکنیکهای تقویت حافظه به مدت دو ماه و
نیم هفتهای دو بار در  71جلسه  31دقیقهای اجرا شد و دو ماه بعد
از اتمام دوره درمان مجدداً در دوره پیگیری آزمون وکسلر اجرا شد.
جامعه آماری مورد پژوهش این مطالعه را دانشجویان دختر مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد ( 77 -72ساله) دانشگاههای تهران
تشکیل دادند .با استفاده از شیوه غربالگری  011دانشجو از سه
دانشگاه در این پژوهش شرکت نمودند .روش نمونهگیری به
صورت تصادفی خوشه ای انجام پذیرفت .ابتدا از میان دانشگاههای
تهران سه دانشگاه بطور تصادفی (الزهرا ،تهران ،عالمه طباطبائی)
برگزیده شد و بطور تصادفی از هر دانشگاه  711دانشجوی دختر
در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به پرسشنامه وسواسی-
اجباری مادزلی پاسخ دادند .سپس دانشجویان مبتال به وسواس
شستشو (بر اساس نمره برش پرسشنامه اختالل وسواسی -اجباری)
که به تأیید روانپزشک (براساس مالکهای تشخیصی DSM-IV
) نیز رسیده بودند آزمون حافظه وکسلر را تکمیل نمودند که از بین
افراد واجد شرایط (دارای نمره پایین وکسلر)  17نفر که از نظر
متغیرهای مانند سن ،جنس و وضعیت تحصیلی همتا شده بودند
بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل بطور
تصادفی قرار گرفتند.
پرسشنامه وسواسی– اجباری مادزلی :این آزمون یک
پرسشنامه  91سوالی درست – نادرست است و ویژگیهای روان
سنجی قابل قبول دارد .روایی همگرای این پرسشنامه رضایت
بخش و پایایی باز آزمایی آن را در حدود  1/23برآورد شد .همچنین
ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل  1/22گزارش شد .سانا ویو
بین نمرات کل آزمون مادزلی و مقیاس پادوا (پرسشنامه وسواس
فکری-عملی که شامل  01سوال برای سنجش رفتارهای کنترلی،
آلودگی ،وارسی کردن ،نگرانیها و تکانهها در باره فقدان کنترل
است) همبستگی  1/21را بدست آورد [ .]13ضریب پایایی بدست
آمده برای کل آزمون  1/21و برای خرده مقیاسهای آن حداقل
 ،1/93برای خرده مقیاس کندی تا حداکثر  ،1/22برای خرده
مقیاس شستشو و میانگین  1/01بود [.]71
مقیاس حافظه وکسلر :این آزمون به عنوان یک مقیاس عینی
برای ارزیابی حافظه بکار برده میشود و وسیله ارزیابی بالینی برای
ابعاد اساسی کارکردهای حافظه در جوانان و بزرگساالن است .این
مقیاس به عنوان یک وسیله سرند کردن و تشخیصی برای استفاده
در معاینه عصب شناختی عمومی در نظر گرفته شده است .قسمت
های مختلف آزمون شامل آگاهی در مورد مسائل روزمره و
شخصی ،آگاهی نسبت به زمان و مکان (جهتیابی) ،کنترل ذهنی،
حافظه منطقی ،فراخنای حافظه ،باز آفرینی بینایی ،و یادگیری

تداعیها میباشد [ .]71در نمرهگذاری این آزمون ،نمرات خرده
مقیاسهای خام آزمودنی جمع زده میشوند و یک تصحیح سنی
به آنها اضافه میگردد و این نمره تصحیح شده به وسیله یک
جدول به  MQتبدیل میشود [ ، ]77همسانی درونی این آزمون
برای نمرههای خرده مقیاس اولیه در دامنه  1/21تا  1/39در مورد
همه گروههای سنی گزارش شد و شاخصهای اولیه دارای ضرایب
همسانی بهتر یعنی  1/27یا باالتر میباشد [ ]79و قابلیت
اعتمادآزمون با استفاده از فرمول ضریب آلفا  1/25بدست آمده است
[.]71
محتوی جلسات شامل بکارگیری راهبردهای ایجاد و تقویت انگیزه
برای شروع درمان ،توضیح در مورد ماهیت بیماری وسواس ،ارائه
مدل و منطق درمان ،شناسایی و ارزیابیهای بیماران و استفاده از
بسته درمانی  DIRTبا مؤلفههای بازسازی شناختی ،مصاحبههای
فیلمبرداری شده ،آزمایشات میکروبیولوژیکی ،احتمال فاجعه،
اصالح اطالعات و تمرکز توجه و همچنین تکلیف دوگانه برای
حافظه فعال [ .]75تکنیک وارسی حافظه کوتاه مدت [ .]70تکنیک
کوششهای نادرست ،تکنیک کوششهای درست جستجوی
خودپایانهای ،تکنیک رمزهای کالمی ،تکنیک تداعیها [ ]72برای
تقویت حافظه بوده است.

یافتهها
مطابق مندرجات جدول شماره  1که شاخصهای توصیفی گروه
های مورد مطالعه نشان داده شده است ،میانگین گروه آزمایشی و
کنترل در موقعیت پیش آزمون تفاوتی با هم نداشته و در گروه
آزمایشی پس از اعمال متغیر مستقل میانگین نمرات در موقعیت
پس آزمون و پیگیری نسبت به موقعیت پیش آزمون تغییر
محسوسی داشته است .بررسی شاخص پراکندگی نیز بیانگر آن
است که میزان پراکندگی نمرات در گروه کنترل از گروه آزمایشی
در موقعیت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بیشتر است.
به منظور مقایسه نمرات میانگین حاصل از پرسشنامه حافظه وکسلر
گروههای مورد مطالعه در موقعیت پیش آزمون و پس آزمون ،از
آزمون  tاستفاده شد.
همانطور که دادههای جدول شماره  7نشان میدهد مقدار  tمحاسبه
شده در سطح خطاپذیری  1/11از مقدار  tجدول () t1/11=9/10
بزرگتر است و با  33درصد اطمینان تفاوت بین دو گروه آزمایشی
و کنترل با اعمال متغیر مستقل برای گروه آزمایشی به لحاظ آماری
معنادار بوده است .جهت مقایسه نمرات میانگینهای گروهها در سه
موقعیت پیش آزمون پس آزمون و پیگیری از آزمون دو عاملی
همراه با اندازهگیریهای مکرر روی یک عامل استفاده شد ،نتایج
بیانگر آن بود  Fمحاسبه شده سطرها در سطح خطا پذیری 1/11
با  33درصد اطمینان معنادار است اما در ستونها و کنش متقابل
سطرها و ستونها معنادار نبوده است.

بحث
در مطالعه حاضر ،تـاثیر درمـان ترکیبـی درمـان کـاهش اندیشـه
پــردازی خطــر و تکنیــکهــای تقویــت حافظــه در حافظــه
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اطالعات دیـداری -فضـایی پیچیـده و سـازماندهـی در شـرایط
آمــوزش شــناختی بــود [ ]72و [ ]73و مطالعــه کــالز و همکــاران
کــه در جریــان درمــان شــناختی–رفتــاری  ،نشــان دادنــد اکثــر
آزمــودنیهــا بطــور معنــاداری پــس از درمــان در آزمــون حافظــه
 ROFو یـــادآوری درنگیـــده عملکـــرد مناســـبی داشـــتند و
کژکاری شناختی آنها بهبود یافته است ]91[ ،همسو است.

بیماران مبتال به اخـتالل وسـواس شستشـو مـورد بررسـی قـرار
گرفت .نتایج بیـانگر تـاثیر ایـن روش درمـانی در بهبـود حافظـه
بیماران مبتال بـه اخـتالل وسواسـی-اجبـاری بـوده اسـت .ایـن
یافته با نتـایج پـژوهشهـای بیـولمن و همکـاران و هـی سـو و
همکــاران ،در بررســی اثــر بــاز آمــوزی شــناختی در اخــتالل
وسواســی– اجبــاری کــه بیــانگر بهبــود توانــایی ســازماندهی

جدول  .1شاخص های توصیفی نمرات آزمون حافظه وکسلرگروههای مورد مطالعه در سه موقعیت
گروه ها

آزمایشی

کنترل

شاخص آماری

تعداد

میانگین

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

0
0
0
0
0
0

01/00
02
02/29
52
52/29
52/99

5/10
1/92
1/23
5/7
7/22
7/5

جدول  .2نتایج مقایسه میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون آزمون حافظه وکسلر گروههای مورد مطالعه
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

t

سطع معناداری

آزمایشی
کنترل

0
0

0/99
1/29

1/09
9/70

9/21

1/11
P ≤ 0/05

جدول  .3نتایج آزمون دو عاملی همراه با اندازه گیریهای مکرر روی یک عامل (طرح آمیخته) در میانگین نمرات آزمون حافظه
وکسلر گروههای مورد مطالعه در سه موقعیت پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
منابع تغییر

بین آزمودنیها
سطرها
S/R
درون آزمودنیها
ستونها
R×C
C×S /R

مجموع مجذورات

درجات آزادی

251/29
537/11
100/07
201
11/29
20/15
019/77

میانگین مجذورات

F

1
11

537/11
10/00

95/51

7
7
71

71/20
92/17
97/10

1/01
1/12
P ≤ 0/01

تحقیقات اخیر درباره عملکرد حافظه در بیماران مبتال OCD

اگرچه افقهای جدیدی پیش روی پژوهشگران باز کرده اما هنوز
باید منتظر نتایج جدیدی در این باره بود .در مطالعات انجام شده
سه دیدگاه درباره عملکرد حافظه در بیماران مبتال به  OCDقابل
نتیجهگیری بود :در دیدگاه اول برخی معتقد بودند که بیماران مبتال
به اختالل وسواسی -اجباری نقایص واقعی در حافظه دارند ،همانند
هارتل و همکاران ،دکر سباخ و همکاران ،سوج ،و بولدرینی و
همکاران [ ]11[ ،]97[ ،]91و [،]11گروه دوم عنوان نمودند افراد
مبتال به  OCDدارای سوگیری به مواد دارای بار اضطرابی با
ترسهای خاص هستند به عبارتی حافظه آنها در مورد محرک-
های مرتبط به تهدید دارای نقص است [ ]1[ ، ]99و دیدگاه سوم
که توسط مورتیزونیدیل جکودیک و همکاران [ ]95[، ]91بیان شده
است معتقدند که افراد مبتال به اختالل وسواسی -اجباری در میزان
اطمینان به حافظه خود دچار مشکل میباشند.

برخی محققان دیگر نیز پیشنهاد میکنند که ماهیت تکراری افکار
و اعمال تشکیل دهنده این اختالل به دلیل نقص یا سوگیری
سیستم پردازش اطالعات است .بطور مثال ،شایع است که مبتالیان
گزارش میدهند که مطمئن نیستند آیا عملی را انجام دادهاند یا
اینکه صرفاً تصور انجام آن را داشتهاند و در نتیجه این عدم
اطمینان ،مکرراً با تردیدهای ذهنی یا آیینهای تکراری درگیر می
شوند [ .]90پژوهشها حاکی از این هستند که این بیماران در
مرحله رمز گردانی (یعنی تعیین اطالعاتی که باید در حافظه ثبت
شوند) مشکل دارند .گریسبرگ و مک کی معتقدند فرض بر این
است که این بیماران عدم پیوستگی در راهبردهای سازماندهی
اطالعات در حافظه دارند که منجر به بروز نشانههای وسواس (شک
و اجبار وارسی) میگردد؛ یعنی در حالی که مبتالیان باید حافظه
شان را بعنوان یک کل منسجم سازماندهی کنند ،تمایل دارند فقط
بر روی مرحلهای از سازماندهی اطالعات در حافظه تمرکز کنند.
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وقتی که فرایند سازماندهی حافظه مختل میشود ،نشانهها بروز
کرده و از آنجا که این مسئله با حوادث محیطی که اضطراب
برانگیزند همراه میشود ،رفتارهای آیینی بروز میکند تا بلکه
شخص بر این نقص سازماندهی فائق آید [.]9
همچنین ساواگی و همکاران و دکرسباخ و همکاران اعتقاد دارند،
مدارکی از مطالعات اخیر نشان میدهند که بخشی از اختالل حافظه
در بیماران  OCDممکن است ثانوی بر یک ناتوانی در کارکرد
موثر راهبردهای ماهرانه باشد .بیماران  OCDدر کاربرد
راهبردهای سازمان دار در حین کپی کردن یک طرح دشواری هایی
از خود نشان میدهند ،زیرا این بیماران بر جزئیات نامربوط تمرکز
میکنند .ساواکی عنوان میکند ،محققان معتقدند که توانایی ذخیره
سازی اطالعات جدید در بیماران OCDحفظ میشود ،اما آنها در
هنگام رمز گردانی و یاد آوری اطالعات ،دچار اشکال میشوند.
بنابراین نقایص مربوط به یادآوری ،نتیجه اختالل حافظه نیست،
بلکه به خاطر توانایی مختل در اثربخشی راهبردهای بکار رفته
است [.]5
یکی از مباحثی که امروزه در ادبیات روان شناسی به ویژه روان
شناسی بالینی مطرح میشود ،چگونگی تاثیر اختالالت هیجانی بر
کارکردهای شناختی افراد است .استین و کالز عنوان میکنند،
یافتههای پژوهشهای عصب روان شناختی حاکی از آن است که
افراد مبتال  OCDدارای نقص و نارسایی در برخی عملکردهای
شناختی شامل توجه ،حافظه ،کارکردهای اجرایی ،مهارتهای
دیداری -فضایی و همچنین سرعت پردازش اطالعات میباشند
[ ]92و شواهد فزایندهای حاکی از آن هستند که این بیماران به
نوعی مشکالت حافظه را تجربه میکنند ،در اغلب موارد قبل از

الگوهای نظری سعی در ایجاد روشهای درمانی میشود [.]92
بنابراین رواندرمانگران باید در پروتکلهای درمانی خود مواردی را
لحاظ کنند که مولفههای شناختی از جمله حافظه از نظر دور نماند.
لذا بکارگیری ساز و کارهای شناختی در رواندرمانگریها ضروری
است و به نظر میرسد ترکیب درمان کاهش اندیشه پردازی خطر
همراه با تکنیکهای بهبود حافظه نسبت به رواندرمانیهای رایج
وسواس شستشو که غالباً رفتاری (یعنی مواجهه و جلوگیری از
پاسخ) است مداخله موثرتری برای درمان بیماری و بهبود حافظه
این بیماران باشد.
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شاید با بررسی ویژگیهای شناختی و نوروپسیکولوژیک وسواس
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عملکرد مختلف شناختی در افراد مبتال به  OCDبرداشت .یافتهها
نشان داد در افراد مبتال به اختالل وسواسی -اجباری حافظه دارای
نواقصی است که باید در تدابیر و برنامههای درمانی مورد توجه
قرارگیرد .آنچه در این بررسی نشان داده شد حاکی از آن است که
برنامه درمان کاهش اندیشه پردازی خطر و تکنیکهای تقویت
حافظه باعث کاهش عالئم  OCDو بهبود فرایند حافظه شده است
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