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بیمارانوسواسبه طورمعناداریبیشترازگروهوابستهبهموادوکنترلاست(.)p<0/05درنتیجه،همراهانبیماران

مبتالبهوسواسبیشترازدیگرهمراهاندرگیرعالئمبیمارشده،آسیببیشتریرامتحملمیشوند .
واژههای کلیدی  :اختالل وسواس فکری و عملی ،اختالل وابسته به مواد ،هیجان ابراز شده ،سبکهای مقابله با
استرس.
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فرد وابسته به مواد علیرغم تجربه مشکالت

مقدمه
آسیب روانی اصوالً یک مشکل درونفردی در

متعدد ناشی از مصرف مواد ،قادر به قطع مصرف

یک عضوخانواده نیست؛بلکه یک فرایندتعامل بین

نیست و بهطور اجباری و وسواسگونه به مصرف

اعضای خانواده است (شارف .)20041از جمله

آنادامهمیدهد(کاپالن .)2007،


بیماریهایمزمنروانیکهامروزهافرادباآندست


اختالل وسواس و سوءمصرف مواد معموالً به

به گریبانند ،اختالل وسواس فکری و عملی و

عنوان گونههای متمایز در طبقهبندی استاندارد

وابستگی به مواد مخدر است .اختالل وسواس

اختالالت روانی قرار میگیرند .این تفاوت در

فکری و عملی ) 2،(OCDافکار یا اعمال اجباری

طبقهبندی بالینی را میتوان با یافتههایی از


عودکنندهایهستندکهاغلبموجبپریشانیشده،

دیدگاههای عصبشناختی مقایسه کرد که نشان


زندگی روزمره فرد را مختل میسازند (استکتی و

دهندایندواختاللویژگیهایمهمی؛ازجمله


می

همکاران .)1996،3

الگوهای مقاومی از رفتارهای ناسازگارانه اجباری

بسیاریازاینافراد،ازغیرمنطقیبودنافکارو

دارند (مینر و همکاران .)2012 ،6از جمله اینکه

رفتارهایخودآگاههستند؛اماقادربهکنترلآنها


مناطق مغزی مرتبط با این دو اختالل شامل دو

نیستند.افکارمزاحمورفتارهایتکراریدربیماران
وسواس فکری و عملی ،عالوه بر اینکه کارکرد
اجتماعی و شغلی بیمار را دچار اشکال میسازد،
مصایبیرانیزبرخانوادهتحمیلمیکند(جینکو


7

ناحیه در کرتکس پیشانی (سینگولیت قدامی 
وکرتکس فرونتال چشمی )8است که به رفتارهای
اجبارگونه و اشکال در مقاومت در برابر رفتارهای
ناسازگارانه منجر میشود (لوبمن و همکاران،9
10

11

همکاران.)19984میزانشیوعدرطولزندگی 2تا

2004؛ فرید من و همکاران 2000 ،؛ گواد ،

3درصداست(کاپالن .)2007،

 .)2001

بهمجموعهایازعالئم

وابستگیبهموادمخدر5

نتایجتحقیقاتنشاندادهاستکهافرادمبتالبه

فیزیولوژیک ،رفتاری و شناختی اطالق میشود که

هر دو اختالل ،در ایجاد ارتباط بین اطالعاتی که

نشاندهندهتداوممصرفداروهایشبه
درمجموع 

دارند و رفتاری که انجام میدهند ،دچار مشکل

افیونی با وجود مشکالت شدید ناشی از مصرف

هستند .این موضوع بیانگر این است که داشتن

آنهاست .ویژگی اصلی هر یک از این تعاریف

اطالعاتدرارتباطبااینکهیکرفتارناسازگارانه

مختصر ،تأکید بر رفتار مصرف دارو ،ماهیت

است ،مانع از انجام دادن آن رفتار توسط شخص

غیرانطباقیآنونحوهتغییررفتارارادیبهرفتاری

نمیشود (ویژگی برجستهای که در افراد معتاد و


اجباریودرنتیجه،تأثیردارودرطولزماناست .

افراد مبتال به اختالل وسواس فکری و عملی
6
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مقایسههیجانابرازشدهو 
مشاهدهمیشود)(جایرام.)2009،1وجودرفتارهای


خانوادهبیمارانمصرفکنندهالکل،هیجانابرازشده


اجبارگوندردواختاللباعثشدتوعودبیماری

خانواده به عنوان عامل محیطی در افزایش عود

میگردد .در کنار فاکتورهای زیستی ،از جمله


اختالل مؤثر است ( فیچتر و همکاران2004 ،11؛

عواملمحیطیدرشدتوعوداختالالت،میتوان

فارل و همکاران .)1998 ،12هیجان ابراز شده باال

بهنقشخانوادهومیزانهیجانابرازشده 2افراددر

بهطور قطع یک پیشبینی کننده معنیدار از نتایج


واکنشبهبیمار،نوعسبکهایمقابلهبااسترس3در


ضعیف درمان در اختالل وسواس فکری و عملی

والدینیاهمسربیمارکهبیشترینتعاملراباوی

است (پریس و همکاران .)2012 ،13پاسخهای

دارند،اشارهکرد .

رفتاری و عاطفی اعضای خانواده به نشانههای

هیجان ابراز شده جوّ هیجانی خانواده است ،و

وسواس بیمار در شدت این اختالل مؤثر است

شاملنگرشانتقادی،4خصومت 5ودرگیریمفرط

(استکتی و همکاران1998 ،14؛ ون نوپن و

هیجانها،

هیجانی ،6میشود .این جو در غالب 

استکتی .)2003،15

مییابد و این فضای
نگرشها و رفتارها تظاهر  

اختالل وسواس فکری و عملی مسؤولیت

هیجانی در ارتباط با یکی از اعضای خانواده که

سنگینیرابردوشاعضایخانوادبیمارمینهد،و


میشود
دارای بیماری صعب العالجی است ،ابراز  

باعث بروز رفتارهایی میشود که زمینه تسهیل

(دهقانی .)1382،

نشانههایفردمبتالبهوسواسرافراهممیسازد .


هیجان ابراز شده پیشبینیکننده معناداری برای

بررسی این خانوادههانشان میدهدکه خانواده

ددربیمارانبااختاللهای

نتایجدرمانومیزانعو

خودرامقصراختاللمیداندوبیشازحددرگیر


گوناگون و اختاللهای اضطرابی است (رنشو و

فرد بیمار میشود (لوپز و همکاران .)2004 ،16ون

همکاران2003 ،7؛ هال و دوکرتی2000 ،8؛ مک

نوپن و استکتی ( ،)2009نشان دادند بیمارانی که

کارتی و همکاران 2004 ،9؛ هولی و پارکر،10

اعضای خانواده انتقادهای خصمانه دارند ،احتمال

 .)2006

داردعالئموسواسشدیدتریداشتهباشند.خانواده

در اختالالت وابسته به مواد ،درمان مورد نظر،

دیگربیماریهای

بیمارانمبتالبهوسواسنسبتبه 

پرهیزپایداراست.ازاینرو،شناساییعواملمؤثر

روانی ،بیشتر درگیر عالئم بیمار میشوند؛ به این

در عود ،موضوع مورد عالقه پژوهشهاست .به

علتکهعالئماغلبدرمحیطخانهرخمیدهدو


علتاثرهایغالبحالتهایعاطفیمنفیبروقوع


وضعیتزندگیمنجرمیشود

اینامربهآسیبدر

مصرفمجدد،وسطحباالییازناامیدیوخشمدر

(آلبرتووهمکاران .)2010،17
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کوپرمعتقداست،اعضایخانوادهبیمارانمبتال

اثرفشارناشیازوابستگیبهموادبرخانواده،به

انآنها
بهوسواسفکریوعملی؛ازجملههمسر 

سبک مقابلهای به کار رفته توسط خانواده برای

به قیمت قربانیکردن رفاه و آسایش شخصی ،در

مواجهه با مشکل بستگی دارد .سبکهای مقابلهای

رفتارهایوسواسیبیمار مشارکتنموده،موجبات

تاحدیازطریقتعاملوارتباطموجوددرخانواده

تسهیل در تشریفات وسواسی بیماران را فراهم

تعیینمیشود(خدابخشیکوالیی .)1386،

خانواده درگیر اعتیاد به خصوص به حمایت

میآورند(سعدی .)1386،

تحقیقات مربوط به هیجانابرازشده ،بر مفهوم

برجستهترین معضالت این

اجتماعی نیاز دارند .

آسیبپذیری ـاسترس تأکید دارند.ابراز هیجان در


ها،استرسهایاجتماعیواقتصادی،فقدان


خانواده

این تئوری به عنوان یک استرس توانفرسا محسوب

حمایتهای اجتماعی ،مشکالت

اطالعات و 

میکند .فرض
میشود که بیماری را دچار عود  


چگونگی مقابله و خطرهای باالی انتقال بیماری

زیربنایی این رویکرد این است که اگر اعضای

است (ارفورد و همکاران .)2013 ،4دسترسی به

خانواده اطالعات کافی در مورد ماهیت بیماری،

حمایتهای مالی و اجتماعی و درمانی ،از اجزای


پیشآگهی ،عوارض جانبی داروها و
انواع  

مهمفعالکردنمقابلهبافشارناشیازیکبیماری

فاکتورهای زیستی داشته باشند ،احساسات و

مزمناست(منلی .)2013،5

هیجانهای منفی کمتری را تجربه کرده و بنابراین،


رفتارمقابلهایخانوادهدرنوعروشدرمانیکه

آنها بر بیمار برای تغییر رفتارش کاهش
فشار  

توسط عضو مصرف کننده انتخاب میشود ،نقش

خواهدیافت(مکفارلنوهمکاران .)1995،1

دارد (بریزبی و همکاران .)1997 ،6هیجان ابراز

انتقادگری باال و درگیری مفرط عوامل قابل

سبکهایمقابله اجتنابی ورویدادهایزندگی
شده ،

اطمینانیبرایرابطهاسترسزاونتایجضعیفبرای


پیشبینی کردند
به شکل چشمگیری عود را  

درمانها پیشبینی میشوند .همه اختالالت دارای


(املکمپ و همکاران .)1992 ،7نوع نگرش

مجموعهای از نشانهها یا مشکالت رفتاری هستند


رایطاسترسزابه

(خوشبینییابدبینی)افراددرش


که مقابله با آنها برای مراقبان دشوار است .نتایج

استفاده از سبکهای مقابلهای متفاوت منجر

نشان میدهند بهبود مقابله سبب کاهش آشفتگی

میگردد .پیشینه پژوهشی سبکهای مقابله با


میشود(سارتوریوسوهمکاران .)1389،


استرس نشاندهنده آن است که افزایش میزان

خانوادهای که با بیماری با

تعامالت بین اعضای 

امیدواری و حمایت از خانواده بیماران  OCDبه

اختاللروانیسروکاردارند،دردوراننقاهتبیمار

کاهشعالئمبیمار(جفکانوهمکاران)2006،8و

سترسزاست.استرس ازجانبخانوادهباعثعود

ا
بیماریمیشود(وگن و لف1976 ،2؛باروکالگ و

پارل .)1997،3

4
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مقایسههیجانابرازشدهو 
کاهش اضطراب خانواده (مگلیانو و همکاران،1

تهران است .جامعه آماری دوم شامل کلیه

)،منجرمیگردد .

2002

خانوادههایدارایحداقلیکعضووابستهبهمواد


باتوجهبهمزمنبودنواجباری بودنبسیاری

(مصرفکننده مواد افیونی مراجعهکننده به مراکز


از رفتارها در هر دو اختالل و اینکه در هر دو

درمان نگهدارنده با متادون) ساکن شهر تهران و

اختالل خانواده به شدت درگیر شده و در نتیجه

خانوادههایفاقد

جامعهآماریسومهمشاملکلیه

واکنشهای اطرافیان میتواند بر روند درمان و یا


عضو مبتال به وسواس یا وابسته به مواد (و سایر

عود عالئم تأثیر داشته باشد ،در این پژوهش دو

اختالالتروانشناختیشدید)ساکنشهرتهرانبود .
نمونه تحقیق شامل  40نفر از بیماران مبتال به

گروهازرفتارهایخانوادههابررسیمیشود:
 )1ین میانگین ابعاد هیجان ابراز شده در بیماران

وسواس فکری ـ عملی از بین مراجعهکنندگان به

مبتالبهوسواسفکریـعملیوگروهگواهتفاوت

کلینیکهای درمانی و بیمارستانی و  40نفر از

وجوددارد .

بیمارانوابستهبهموادمراجعهکنندهبهمراکزدرمان

 )2بین میانگین ابعاد هیجان ابراز شده بیماران

نگهدارنده با متادون شهر تهران به صورت نمونه

وابستهبهموادوگروهگواهتفاوتوجوددارد .

گیری هدفمند و با مصاحبه تشخیصی توسط

 )3بین میانگین ابعاد هیجان ابراز شده در بیماران

روانپزشکانتخابشدند.گروهگواههمشامل40


مبتالبهوسواسفکریـعملیوبیمارانوابستهبه

نفر از افراد فاقد تشخیص وسواس یا وابستگی به

موادتفاوتوجوددارد .

موادیاسایراختالالتروانیجدیبودندکهازبین

بینمیانگینابعادسبکهایمقابلهبااسترسدر

)4

بهشیوهنموهگیری

همراهانبیماراندودستهفوق،

بیماران مبتال به وسواس فکری ـ عملی و گروه

تصادفیانتخابشدندکهدرمجموع 120آزمودنی

گواهتفاوتوجوددارد .

اینمطالعهرادرقالبسهنمونهتشکیلدادند .

بینمیانگینابعادسبکهایمقابلهبااسترسدر

)5

بیشترین تعداد آزمودنیها در گروه وسواس با

بیماران وابسته به مواد و گروه گواه تفاوت وجود

% 77/5زنودرگروهوابستهبهموادبا%97/5مرد

دارد .

بودند .در گروه گواه نسبت زن و مرد برابر %50

ینابعادسبکهایمقابلهبااسترسدر

)6بینمیانگ

بودند .سطح تحصیالت بیشترین تعداد آزمودنیها

بیماران مبتال به وسواس فکری ـ عملی و بیماران

گروههای وسواس و وابسته به مواد به ترتیب
در  

وابستهبهموادتفاوتوجوددارد .

 %40و  ،% 67/5زیر دیپلم بوده و در گروه گواه



%47/5لیسانسبودند .
وضعیت اجتماعی و اقتصادی درآزمودنیهای

روش پژوهش
اینمطالعهدارایسهجامعهآماریبود:جامعه

مبتالبهوسواسووابستهبهموادبا%55و،%67/

اولشاملکلیهخانوادههایدارایحداقلیکبیمار


ضعیف گزارش شده و در گروه گواه ،با %55

مبتالبهاختاللوسواسفکریـ عملیساکنشهر

متوسط بودند .باالترین دامنه سنی افراد همراه

Magliano etal

1
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درگروهوسواس56،سالبهباال،درگروهوابستهبه

در ایران توسط دهقانی ( ،)1382شامل ضریب

مواد26-35ودرگروهگواه36-45،سالهستند .

آلفای0/93بودهاست .

سطح تحصیالت بیشترین تعداد افراد همراه در

ابزار دوم پرسشنامه سبکهای مقابله با شرایط

گروهوسواسبا%27فوقدیپلمودرگروهوابسته

پراسترس3استکهتوسطپارکرواندلر،)1990(4

بهموادوگواهبا%55و،%35دیپلمهستند .

ساختهشدهاست .اینپرسشنامهدارای 48سؤالو

مالکهای ورود برای گروههای دارای اختالل،


سه مقیاس هیجانمدار ،مسألهمدار و اجتنابمدار

شامل فقدان تشخیص اختالل روانشناختی شدید

است.ضریبآلفایکرونباخسهزیرمقیاساصلی

دیگر(اختاللهمراه)درمحوراول،عملکردهوش

پرسشنامهباالی 0/80گزارششدهاست.درایران

حداقل متوسط ،سکونت در تهران از حداقل سه

نیزشکریوهمکاران(،)1384ضریبآلفایمقابله

سال اخیر و داشتن حداقل تحصیالت سیکل هم

،زیرمقیاسمقابلههیجانمداررا

مسألهمداررا0/75


برای بیمار و هم برای همراه وتمایل به همکاری

گزارشکردهاند .

0/82وزیرمقیاساجتنابیرا0/73

با درمانگر انتخاب شد .برای گروه گواه ،نداشتن
تشخیص هر گونه اختالل روانشناختی شدید در

یافتههای پژوهش

محوراول،عملکردهوشمتوسطیاباالتردرکنار

اگر چه پیشفرض نمونهگیری تصادفی در

سکونتسهسالاخیردرتهران،حداقلتحصیالت

گروههای دارای اختالل رعایتنشده ،چون توزیع


سیکلوتمایلبههمکاریباپژوهشگربود .

اکثر متغیرهای وابسته نرمال و واریانسهای اکثر

پرسشنامه هیجان ابراز شده زیر نظر پژوهشگر

متغیرهایوابستهدرگروههامساویومقیاسهمه


توسطبیماروپرسشنامه سبکهایمقابلهبااسترس

ایوحجمنمونههاهم

متغیرهایپژوهشهمفاصله

توسط همراه بیمار (مادر یا همسر بیمار) تکمیل

مساوی و بیش از  30نفر است ،عدم رعایت

میشد .


نمونهگیری تصادفی محدودیت ایجاد نمیکند و


یکی از ابزارهای پژوهش مقیاس هیجان ابراز
شده 1ساخته کول و کازاریان)1988( 2است .این

توانبرایتحلیلدادههاازآزمونپارامتریکFو


می
کوواریانساستفادهکرد .

سؤالاستوچهارخردهمقیاس،

مقیاسدارای  60
شامل:نگرشمنفینسبتبهبیماری،تحمل/انتظار،
مداخلهگریوپاسخهیجانیدارد .

مزاحمتو
ضریبآلفایکرونباخدرخردهمقیاسمزاحمت

یامداخلهگری،0/667پاسخهیجانی،0/89نگرش

منفینسبتبهبیماری،0/84تحملوانتظار0/78
ودرکلمقیاس0/94گزارششدهاست.پایاییآن
)Level of Expressed Emotion Scale (LEE
Cole & Kazarian

1
2

)Coping Inventory for Stressful Situation (CISS
Parker & Andler

3
4
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مقایسههیجانابرازشدهو 
جدول  .1ماتریس همبستگی بین منبع تغییرات و متغیرهای وابسته
متغیرها

هیجان ابراز شده

سبکهای مقابله با استرس
مزاحمت و

پاسخ

نگرش منفی

تحمل/

مداخلهگری

هیجانی

نسبت به بیماری

انتظار

 -0/077

 -0/042

 -0/059

 0/646

 0/521
 0/132

مسأله مدار

هیجان مدار

اجتنابی

ترتیبتولد 

 -0/081

 -0/138

 0/021

 -0/108

معنیداری 


 0/379

 0/131

 0/818

 0/242

 0/4

تحصیلبیمار 

 0/191

 -0/024

 0/081

 -0/132

 -0/147

 0/039

معنیداری 


 0/037

 0/795

 0/379

 0/151

 0/110

 0/672

 0/151

 -0/077

 0/103

 -018.0

 -0/141

 -0/046

 0/072

 0/063

معنیداری 

 0/404

 0/264

 0/843

 0/125

 0/619

 0/434

 0/491

سنخانواده 

 -0/210

 -0/007

 0/227

 -0/014

 -0/051

 -0/275

 -0/174

معنیداری 


 0/021

 0/935

 0/013

 0/876

 0/578

 0/002

 0/057

تحصیلخانواده 

 0/257

 -0/231

 0/137

 -0/147

 0/35

 0/106

 0/856

معنیداری 


 0/005

 0/011

 0/136

 0/109

 0/707

 0/25

 0/090

منبع تغییرات

وضعیتاجتماعیو
اقتصادیبیمار 

همبستگینشانمیدهد

نتایجحاصلازجدول 
سن خانواده همبستگی منفی و معناداری با میزان

تحصیلخانوادهنیزرابطهمثبتومعناداریباسبک
مقابلهمسألهمداردارد( .)p<0/05


نگرش منفی در مورد بیماری دارد ( )p<0/02و
جدول  .2تحلیل کوواریانس برای مقایسه هیجان ابراز شده در همراهان بر حسب عضویت گروهی
منبع تغییرات

سنهمراه 

عضویتگروهی 

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

مزاحمتومداخلهگری 


1

 32/65

 0/98

پاسخهیجانی 

1

 35/35

 1/92

 0/169

نگرشمنفینسبتبهبیماری 

1

 98/83

 5/13

 0/025

 0/044

انتظار/تحمل 

1

 21/24

 1/14

 0/288

 0/010

 0/185

مزاحمتومداخلهگری 


2

 42/54

 1/29

 0/280

 0/022

 0/274

پاسخهیجانی 

2

 102/05

 5/54

 0/005

 0/090

 0/845

نگرشمنفینسبتبهبیماری 

2

 13/49

 0/7

 0/499

 0/012

 0/166

انتظار/تحمل 

2

 5/36

 0/29

 0/751

 0/005

 0/095

متغیر وابسته

توان

F

معناداری

اندازه اثر

 0/324

 0/009

 0/166

 0/017

 0/279
 0/613

آزمون

نتایج تحلیل کوواریانس در جدول ( )2برای

مؤلفههای مزاحمت و مداخلهگری ،پاسخ هیجانی،


مقایسه هیجان ابراز شده در همراهان بر حسب

انتظار/تحملونگرشمنفینسبتبهبیماری،تنها

عضویتگروهینشانمیدهدکهازبینمتغیرهای


متغیر سن همراه رابطه معنادار  4/4درصدی ،را

تحصیالت ،ترتیب تولد ،وضعیت اجتماعی و

نشانمیدهد.باکنترلاینمتغیرهامشاهدهمیشود


اقتصادی ،سن و تحصیالت همراه ،در رابطه با

که در مؤلفه پاسخ هیجانی ،تفاوت میانگینهای
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تعدیل شده در سه گروه از لحاظ آماری معنادار

است.باتوجهبهمیانگینهایتعدیلشدهدوگروه


است .)p<0/05( ،اندازه اثر  0/09نشان میدهد 9

شودکهدرواقعپاسخهایهیجانی

نتیجهگرفتهمی

درصدتغییراتدرتفاوتواریانسنمرههایپاسخ


درگروهبیمارانوسواسبهطورمعناداریبیشتراز


هیجانیآزمودنیهاناشیازعضویتگروهیاست.


گروهوابستهبهمواداستکهنشانمیدهدفرضیه


توان آماری  84درصد حاکی از دقت باال و

سوم پژوهش مبنی بر تفاوت میانگین ابعاد هیجان

همچنین،کفایتحجمنمونهاست .

ابراز شده در همراهان بیماران مبتال به وسواس

جدول  .3مقایسه زوجی میانگینهای تعدیل شده در

فکریوعملیووابستهبهموادتأییدشدهاست .

مؤلفههای هیجان ابراز شده
گروه (میانگین)

گروه مورد مقایسه
(میانگین)
وابستهبهمواد

وسواس( )35/3
وابستهبهمواد
( )32/95

عالوه بر این ،مشاهده میشود تفاوت میانگین
معناداری

پاسخهای هیجانی گروه وسواس و گواه نیز از

نتایجبهدست

لحاظآماریمعناداراست( .)p<0/05

 0/033

آمدهنشانمیدهندکهفرضیهاولپژوهشمبنیبر


گواه( )32/1

 0/002

تفاوتمیانگینابعادهیجانابرازشدهدرهمراهان

گواه( )32/1

 0/447

( )32/95

همانطورکه مشاهده میشود ،میانگینهای

تعدیل شده پاسخهای هیجانی در گروه بیماران

بیمارانوسواسوگروهگواهنیزتأییدشدهاستو
فرضیه دوم مبنی بر تفاوت میانگین ابعاد هیجان
ابراز شده در همراهان بیماران وابسته به مواد و
گروهگواهتأییدنشدهاست .

وسواس ،35/30 ،گروه وابسته به مواد32/95 ،
جدول  .4تحلیل کوواریانس برای مقایسه سبکهای مقابله با استرس در همراهان بر حسب عضویت گروهی
منبع تغییرات

ترتیبتولددربیماران 

تحصیلهمراه 

عضویتگروهی 

میانگین

متغیر وابسته

درجه آزادی

مسألهمدار 


1

64/110

هیجانمدار 


1

716/440

4/221

اجتنابی 

1

26/896

0/308

0/580

مسألهمدار 


1

339/431

2/508

0/116

0/022

هیجانمدار 


1

1572/512

9/265

0/003

0/076

0/855

اجتنابی 

1

27/010

0/309

0/579

0/003

0/085

مسألهمدار 


2

59/574

0/440

0/645

0/008

0/120

هیجانمدار 


2

83/287

0/491

0/613

0/009

0/129

اجتنابی 

2

21/644

0/248

0/781

0/004

0/088

مجذورات

F

معناداری

اندازه اثر

توان آزمون

0/474

0/493

0/004

0/105

0/042

0/036

0/531

0/003

0/085
0/348

بر اساس جدول ( )4نتایج تحلیل کوواریانس

اجتماعی و اقتصادی ،سن و تحصیالت همراه ،در

سبکهایمقابلهبااسترسدرهمراهان
برایمقایسه 

مدار،هیجانمدارواجتنابی

رابطهباسبکهای  
مسأله


میدهدکهازبین
برحسبعضویتگروهینشان 

تنها متغیر ترتیب تولد و تحصیالت همراه ،رابطه

متغیرهای تحصیالت ،ترتیب تولد ،وضعیت

هیجانمدار

معنادار3/6و7/6درصدیباسبکمقابله
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مقایسههیجانابرازشدهو 
ومتغیرهیجانمدار،رابطه 4/2درصدیراباسبک

گروهوسواسبیشترازوابستهبهموادوگروهگواه

اجتنابمدار نشان میدهد .در عین حال ،با کنترل

بودهاست .

رابطهاینپنجمتغیرباسهمؤلفهسبکهایمقابلهبا


این یافتهها با نتایج مطالعات چامپلس و

استرس ،نشان میدهد که در واقع ،تفاوت

استکتی ،)1999( 1هیبز و همکاران (،)1991

میانگینهای تعدیل شده نمرههای سبک مقابله


املکمپ و همکاران ( ،)1992استوب و همکاران2

مداروهیجانمدار،بینسهگروه


مدار،اجتناب

مسأله

( ،)1993استکتی ( ،)1993استکتی و همکاران

نیزازلحاظآماریمعنادارنیست .برهمیناساس،

( ،)1998ون نوپن و استکتی ( ،)2003ون نوپن و

مقایسهزوجیبینگروهینیزصورتنگرفتهاست .

استکتی ( ،)2009پریس و همکاران (،)2012

بر اساس نتایج بهدست آمده ،فرضیه چهارم

همسوست ،که نشان میدهد هیجان ابراز شده و

سبکهای
پژوهش مبنی بر تفاوت میانگین ابعاد  

پاسخهای هیجانی در خانواده بیماران وسواس


مقابله با استرس در همراهان بیماران مبتال به

بیشتراست .

وسواسفکریوعملیوگروهگواهوابستهبهمواد

درخصوصفرضیهاولونتایجحاصلازآن،

و فرضیه پنجم مبنی بر تفاوت میانگین ابعاد

در دو گروه دارای اختالل (وسواس و وابسته به

سبکهای مقابله با استرس در همراهان بیماران


مواد) ،هیجان ابراز شده در سطح باال میتواند

مبتال به وابستهبهموادوگروهگواهوفرضیهششم

زمینهساز استرس بیشتر برای بیمار شده و این


مبنیبرتفاوتبینمیانگینابعادسبکهایمقابلهبا

واکنشهادرمجموعبهتحتتأثیرقرارگرفتنروند


استرسدرهمراهانبیمارانوسواسفکریوعملی

درمانوعودمکرردرهردواختاللمنجرشود .

ووابستهبهموادتأییدنشدهاست .

از طرف دیگر ،طوالنی بودن دوران درمان این



دو اختالل و شدت عالئم باعث میشود اعضای

بحث و نتیجهگیری

خانواده واکنشهای انتقادی و خصمانه بیشتری را

هدف پژوهشحاضر ،بررسیهیجانابرازشده

نشاندهندوبهاینترتیب،دریکسیکلمعیوب

سبکهای مقابله با استرس در خانواده بیماران
و 

این عامل باعث فشار بیشتر به بیمار میشود؛ در

مبتالبهاختاللوسواسفکریوعملیووابستهبه

حالی که مطابق فرضیه پژوهش ،پژوهشگر انتظار

مواد در مقایسه با گروه گواه بود .مطابق یافتههای

تأیید اینروندرادراعضای خانوادهبیمارانمبتال

پژوهشبینگروههایپژوهشدرسبکهایمقابله


بهوسواسوبیمارانوابستهبهموادداشت .

بااسترستفاوت معنیداریمشاهدهنشد؛ولیدر

اما تأیید این روند در گروه بیماران مبتال به

خردهمقیاسپاسخهیجانی،هیجانابرازشدهتفاوت


وسواسوعدمتأییدآندرگروهوابستهبهموادرا

بین گروهها معنیدار بود؛ به گونهای که مقایسه

میتوان این گونه تبیین نمود که اعضای خانواده


زوجی میانگینهای تعدیل شده در مؤلفههای

بیماران مبتال به وسواس بیشتر درگیر عالئم بیمار

هیجان ابراز شده نشان داد که پاسخ هیجانی در
Chambless & Steketee
Stubbe etal

1
2
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میشوند .در این
شده و آسیب بیشتری را متحمل  

درصد،مکزیک 41درصدوهند 23درصد)،جای

گروه،عالئمبیماریاغلبدرونخانهرویمیدهد


تأملداردکهگویاینیازبهتوجهبیشتربهشیوههای


و تمامی اعضا به نوعی درگیر میشوند .از طرف

سازماندهیمبتنیبرخانوادهاست .

دیگر ،عدم رعایت و همکاری خانواده در زمینه

نتایجحاصلازپژوهشهایپیشین،

باتوجهبه 

تشریفات وسواسی بیمار باعث برخورد خصمانه

انتظار میرفت با توجه به وجود فرد بیمار در

حالیکه عدم
بیمار با اعضای خانواده میگردد؛ در  

خانوادهها و باال بودن میزان هیجان ابراز شده در


تفاوتمعنادارواکنشهایاعضایخانوادهدرگروه


همراهان ،سبک مقابله نیز هیجانمدار و اجتنابی

وابسته به مواد با گروه گواه میتواند بیانگر این

باشد ،همانطور که (مگلیانو و همکاران2000 ،2؛

مسأله باشد که میزان درگیری عاطفی و هیجانی

راون و همکاران2004 ،3؛ پیتراس و همکاران،4

آنها نسبت به درگیری عاطفی و هیجانی خانواده


؛ولیپور ،)1383 ،معتقدبودندکهدرشرایط
 2011

بیمارمبتالبهوسواسکمتر است(بهایندلیلکه

هیجانمدار و اجتنابی در افراد

پر استرس مقابله 

کمتر بهطور مستقیم درگیر رفتارهایی نظیر انجام

بیشتراست .

تشریفات و غیره به منظور همراهی با بیمار

بهدست آمده از این فرضیه
در تبیین نتایج  

میشوند) و یا اینکه ممکن است اعضای خانواده


کهبهنظرمیرسد

میتوانبهاینموضوعاشارهکرد


قید درگیری عاطفی و احساس تعلق را از بیمار

عدم تفاوت در سبکهای مقابله بین همراهان

بزنندودرنتیجه،نسبتبهرفتارهایپرآسیبوی

بیمارانوگروهگواه،بهعقیده(مگلیانووهمکاران،

حساسیتی به خرجندهند .به همین جهت ،دراین

2002؛ جفری پالکر و کلی2012 ،5؛ منلی)2013 ،

گروه پاسخدهی هیجانی متفاوتی نسبت به اعضای

شبکهحمایتاجتماعیبودهکهدرکاهشاسترس

خانوادهافرادسالمدیدهنمیشود .

ادراکشدهمؤثراست .

عالوهبراین،عدمتفاوتدرهیجانابرازشده

باتوجهبهاینکهفضایحاکمبراجتماعتغییر


درهمراهانبیمارانباگروهگواهنشانمیدهدکه


یافته و مثل گذشته وجود بیمار روانی انگ برای

شیوه پاسخدهی هیجانی خانوادهها شیوه مناسبی

خانوادهها نیست و با گسترش مراکز درمانی و


نیست و از طرفی ،هیجان ابراز شده خانواده به

ترمیتوانند


هایدارایبیمارراحت

حمایتی،خانواده

شدت تحت تأثیر بافت فرهنگی و اجتماعی است

درجهتحلّمشکلاقدامنمایند .

(آگولراوهمکاران2010،1وویزمن .)1998،

ازآنجاییکهانتخابشیوهدرمانینشانهسبک

در پژوهش (کالفی و ترابی 1375؛ به نقل از

مقابلهایخانوادهاست(بریزبی وهمکاران)1997 ،

دهقانی)1382،کهدرشیرازانجامشد،میزانشیوع

وبیمارانشرکتکنندهدراینپژوهشافرادیبودند


هیجانابرازشدهدرخانوادهبیماراناسکیزوفرنیرا

کهبههمراهخانوادهبهکلینیکهایدرمانیمراجعه

حدود 74درصدنشاندادکهاینمیزاندرمقایسه
با سایر کشورها (انگلیس  68درصد ،امریکا 49
Aguilera etal

1

2

Magliano etal
Raune etal
4
Pietras etal
5
Jeffrey Platter & Kelley
3
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مقایسههیجانابرازشدهو 
کرده بودند ،به نظر میرسد که عدم تفاوت

همچنین،درانجاماینپژوهشمحدودیتهایی


گروههایدارایاختاللباگروهگواهپذیرفتهباشد


نیز وجود داشت .منظور از خانواده در مطالعه،

وبراساستعریفسبکمقابلهمسألهمدارمبنیبر


مراقب یا همراه بیمار بوده و لذا نمیتوان بهطور

جستجوی اطالعات بیشتر درباره مسأله ،تغییر

قطع ،آن را معرف کل خانواده دانست .بیماران

ساختار مسأله از نظر شناختی و اولویت دادن به

وابسته به مواد که تازه وارد درمان میشدند ،به

گامهایی برای مخاطب قرار دادن مسأله ،به نظر


علتداشتنعالئمترک،حاضربههمکارینبودند .

رسدسبکغالبمسألهمدارباشد .


می

بیماران مبتال به وسواس و وابسته به مواد ،در

از طرفی ،همسو با نتایج مطالعه املکمپ و

این پژوهش جزو گروههای تحت درمان بوده و

همکاران(،)1992کهنشانمیدهداعضای خانواده

احتماالًمداخالتیهمبرایخانوادهارائهشدهاست

از طریق درگیرشدن در حل مسأله به شکل

و این مسأله هم میتواند بر نتایج تحقیق اثرگذار

سازگارانهای پاسخ میدهند و پاسخ ناسازگارانه


بودهباشد.جنسیت در دو اختالل برابر نبود.بیشتر

آنها به شکل درگیری مفرط ،ناکام شدن ،خشم یا


بیماران وابسته به مواد ،مردو بیماران وسواسی زن

شودوهمسوباتفاوتمعنیدارپاسخ

طرد ارائه می

نمونهگیری هدفمند ،امکان تعمیم
بودند و در  

هیجانی در گروههای دارای اختالل با گروه گواه

یافتهها محدود میشود .با توجه به تفاوت شیوع


میتوان بیان کرد که این خانوادهها ،اگر چه سبک


اختاللدردوجنس(وسواسدرزنانووابستگی

درمانی مؤثر را انتخاب کردهاند؛ ولی پاسخهای

به مواد مخدر در مردان) ،امکان کنترل فاکتور

ناسازگارانه و هیجانی خود را به شیوه درگیری و

جنسیتبهعنوانمتغیرمداخلهگرنبود.

خشم نشان میدهند .هیجان ابراز شده ،سبک

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،هیجان

خانوادهبهبیماریمزمنواسترسزاست

پاسخدهی 


ابراز شده و سبکهای مقابله با استرس برای

و خود یک سبک مقابله ای است ،که شبیه

تکتک اعضای خانواده ارزیابی شود .از بیماران

مقابلهایهیجانیواجتنابیاست .
سبکهای 


وابستهبهموادکهتازهوارددرمانشدهاند،استفاده


البته،بایدایناحتمالراهمدرنظرگرفتکه،

شود .مسأله آموزش و مداخله بر روی خانواده

نبودِ تفاوت معنادار در سبکهای مقابله با استرس

بیماران؛بهویژهبیمارانوسواسیکنترل شود.سعی


مدادیاندازهگیریباشد

میتواندناشیازابزارکاغذ


شود از نمونهگیری تصادفی استفاده شود .به جای

که این ایراد مهم را داراست .این که آزمودنیهای

پرسشنامهازمصاحبهیامشاهدهبالینیاستفادهشود .

گروههای بیمار؛ یعنی همراهان بیماران وانمود به


مدتزماناختاللدربیمارانوسواسوتعداد

مطلوببودنداشتهوسعیکردهاندخودرامطلوب


دفعاتترکدربیمارانوابستهبهمواد،کنترلشود .

وفاقدصفاتمنفینشاندهندواحتماالًاینمسأله

باتوجهبهنتایجبهدستآمدهدراینمطالعه،به


هم در این عدم تفاوت در سبکهای مقابله ای

نظر میرسد در فرایند درمان بیماران وسواسی و

مؤثربودهباشد .

وابسته به مواد ،بر مؤلفه پاسخ هیجانی از هیجان
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Abstract:
The purpose of this study was comparing the expressed emotion and coping styles with stress in
family of patients with obsessive compulsive and substance dependency disorders compared to
the control group. For this purpose, in terms of a causal-comparative study, 3 groups (40
patients in each) of the obsessive-compulsive disordered patients and their families, substance
dependent patients and their families, and the control group and their families living in Tehran,
were selected with a deliberate approach and assessed using Expressed Emotion Scale of Cole
and Kazarian, and Coping Inventory for Stressful Situation of Parker and Andler, questioners.
The results of the analysis of covariance showed that although patients with obsessive
compulsive disorder and substance dependency in coping styles with stress are not significantly
different with control group, in Subscales of emotional response of expressed emotion, the
difference between groups are significant (P<0.05). Adjusted mean comparison Paired shows
that emotional response in obsessive-compulsive disorder group are more than substance
dependency and control groups (P<0.05).
As a result, most of the relatives of patients with obsessive-compulsive symptoms are more
involved with patients’ signs and incur more damage.
Keywords: obsessive- compulsive disorder, substance dependency disorder, expressed emotion,
coping with stress.
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