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هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ساختاري بين باورهاي شناختي با نشانههاي اصلي اختالالت
وسواس فکريـعملي شامل تميزي ،وارسي ،احتکار و نظم بود .از بين دانشجويان ترم اول سال
تحصيلي  39-39دانشگاه مازندران نمونهاي به حجم  963نفر بر اساس روش نمونهگيري تصادفي
خوشهاي انتخاب شدند و پرسشنامههاي باورهاي وسواسي ،آميختگي فکر و عمل و پرسشنامه
بازنگري شده وسواسي ـ اجباري را تکميل نمودند .دادهها با استفاده از روش تحليل عاملي تأييدي
جهت ارزيابي برازندگي الگوهاي اندازهگيري و سپس روش مدليابي معادله ساختاري بهمنظور
بررسي برازندگي الگوهاي ساختاري تحليل شد .نتايج حاصل حاکي از آن است که در مدل تأييد
شده در اين تحقيق آميختگي فکر-عمل رابطه مستقيم با مسئوليت/بيشارزيابي تهديد دارد و
مسئوليت/بيشارزيابي هم بهصورت مستقيم با نشانههاي وارسي و تميزي و هم از طريق
اهميت/کنترل افکار و کمالگرايي/عدم قطعيت با نشانههاي تميزي ،وارسي و نظم ارتباط دارد .در
نهايت ،مسير علي رابطه بين باور کمالگرايي/قطعيت فقط با نشانه تميزي بهلحاظ آماري معنادار
است .همچنين هيچيک از باورهاي مذکور ارتباط معناداري با نشانه احتکارندارد .نتايج اين تحقيق
حاکي از آن است آميختگي فکر-عمل با واسطه ساير باورهاي شناختي با نشانههاي وسواس ارتباط
1ـ گروه روانشناسي ،واحد بهشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بهشهر ،ايران
2ـ استاد گروه روانشناسي دانشگاه تبريز (نويسنده مسؤول)
9ـ استاد گروه روانشناسي دانشگاه تبريز

Email:abbas_bakhshipour@yahoo.com

دارد و همچنين مسئوليت/بيشارزيابي تهديد هم بهعنوان متغير واسطهاي مهم و هم بهصورت
مستقل با نشانههاي وارسي و تميزي ارتباط دارد .در مجموع بهنظر ميرسد که باورهاي شناختي
مذکور با نشانههاي وارسي و تميزي وسواسي ارتباط دارند تا نشانههاي نظم و احتکار وسواسي.
رابطه ساختاري؛ باورهاي شناختي؛ وسواس فکري –عملي؛ نشانههاي وسواس

در نظريههاي شناختي مطرح در مورد تبيين اختالل وسواس فکري ـ عملي بر نقش
باورهاي شناختي مختلف و ارتباط بين آنها بهعنوان عوامل اصلي شناختي بروز عاليم اين
اختالل تأکيد شده است .براساس ديدگاه کارگروه شناختهاي وسواسي اجباري ( )2002سه
بعد باور شناختي ناکارآمد در اختالل وسواس عبارتند از :مسئوليت /بيش ارزيابي تهديد،
اهميت و کنترل افکار و کمالطلبي /قطعيت (کالو ،هارت ،بورگوينسون و استانلي.)2010 ،1
باور شناختي مسئوليت/ارزيابي تهديد ،در واقع شامل سوء ادراک احتمال و شدت آسيب يا
ساير پيامدهاي منفي و همچنين احساس مسئوليت فرد در مورد جلوگيري کردن از آنهاست.
براساس باورشناختي اهميت وکنترل افکار ،افراد وسواسي تصور ميکنند صرف وجود افکاري
با ماهيت وسواسي حاکي از اهميت و مهم بودن آنهاست و همچنين کنترل چنين افکاري
هم ضروري و هم امکانپذير است .باور شناختي کمالگرايي /قطعيت نيز بعدي از باورهاي
شناختياند که بر اساس آن استانداردهاي عملکردي ايدهآلي وجود دارند که انجام آنها تنش
مرتبط با عدم قطعيت در مورد پيامدهاي آتي را کاهش ميدهد .در حقيقت کمالگرايي
تالشي جهت افزايش اطمينان در مورد پيامدهاي آينده است که به صورت نوعي پريشاني
رواني و عدم قطعيت تجربه ميشود (کارگروه شناختهاي وسواسي اجباري.)2002 ،
در نظريه هاي شناختي مطرح در مورد تبيين اختالل وسواس فکري ـ عملي بر نقش
باورهاي شناختي مختلف و ارتباط بين آنها بهعنوان عوامل اصلي شناختـي بروز عـاليم اين
اختالل تأکيد شده است .سالکوسکيس )1393( 2معتقد است عامل شناختي محوري در اختالل
2- Salkovskis
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1- Calleo, Hart, Björgvinsson & Stanley

وسواس فکري ـ عملي ،احساس مسئوليت مفرطي است که شخص در قبال افکار نافذ خود
دارد ،اين احساس مسئوليت سبب ايجاد فعاليتهاي خنثيساز (اعمال اجباري) ميشود و
مستقيماً با عاليم وسواس مرتبط است (فاوا ،بالنتون ،بيزي ،کسيرو ،کوستا ،سيمونو،1
 .)2019در نظريه راچمن )1333( 2آميختگي فکر-عمل نقش مهمتري دارد .به اعتقاد او
آميختگي فکر-عمل سبب افزايش احساس مسئوليت ادراک شده و اعمال اجباري براي
کاهش آنها ميشود .براساس مدل شناختي راچمن احساس مسئوليت مفرط از آميختگي
فکر -عمل نشأت ميگيرد .بيش ارزيابي اهميت و مسئوليت مرتبط با افکار نافذ موجب
استفاده از راهبردهاي کنترل فکر ميشود که خود موجب تشديد افکار وسواسي ميشود
(بايلي ،وو ،والنتراومکگراث .)20019 ،9احساس مسئوليت مفرط ميتواند موجب تقويت نياز
به انجام امور به شکل کامل (کمالگرايي) و نياز به کنترل افکار ناخواسته شود .به اين
ترتيب احساس مسئوليت با واسطه باورهاي شناختي مرتبط با کنترل فکر و کمال گرايي با
نشانههاي وسواس ارتباط دارد (فرست و استکتي ،2002 ،9به نقل از تايلور ،کلز ،ابراموتيز و
مککي.)2010 ،2
وارسي وسواسي ،وارسيهاي مکرر جهت کاهش احتمال وقوع رفتار يا رويداد منفي و
کاهش اضطراب است .نتايج پژوهش ها حاکي از آن است که اين نشانه با هر سه بعد باور
شناختي اصلي کارگروه شناختهاي وسواسي اجباري رابطه دارد (مککي و ابراموتيز،
کالمري ،6سوکمن 3و تايلور .)2009 ،منظور از وسواس تميزي ،رفتارهاي وسواسي در مورد
تميزي و شستشو جهت جلوگيري از آلودگي و بيماري است .باورهاي شناختي مرتبط با
وسواس تميزي که در تحقيقات مختلف مطرح شدهاند عبارتند از :بيش ارزيابي تهديد (جونز
و منزيس ،)1333 ،9مسئوليتپذيري (سالکوسکيس )1393 ،و کمال طلبي (تاليس.)1336 ،3
وسواس نظم ،قرينگي و اجبارهاي ترتيب اشاره دارد به وسواس در مورد وجود نظم و نياز به
اطمينان از اينکه متعلقات و وسايل فرد درست در جاي خود هستند .باور مهم مرتبط با وسواس
2- Rachman
4- Frost & Steketee
6- Calamari
8- Jones & Menzies

1- Fava, Bellantuono, Bizzi, Cesario, Costa, De
Simoni
3- Bailey, Wu, Valentinera, McGrath
5- Taylor , Coles, Abramowitz & McKay
7- Sookman
9- Tallis
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وسواس نظم و تقارن کمالطلبي /عدم قطعيت است (فرگوس و وو .)2011 ،1جمع آوري
تعداد زيادي از اشياء بخاطر ناتواني در دوراندختن چيزهاي بيارزش که نتيجه آن اشغال
فضاي زندگي و کار و ايجاد مانع در استفاده مناسب از آن فضاها و اختالل مشخص در
9
عملکرد فرد شود احتکار وسواسي ناميده ميشود (هارتل ،2فروست ،استکتي و دوفاني
 .)2009،نتايج پژوهشها حاکي از آن است که افراد داراي نشانه احتکار نيز باورهاي
ناکارآمد شناختي مانند کمال طلبي (استکتي ،فروست و کيريوس ،)2009 ،9اهميت مفرط
دادن به کنترل افکار (کلز ،فروست ،هيمبرگ 2و استکتي ،)2009 ،مسئوليتپذيري و بيش
ارزيابي تهديد (هارتل و همکاران )2009 ،دارند.
با توجه به تأکيد رويکرد شناختي بر اهميت نقش باورهاي شناختي در تبيين اختالل
وسواس فکري –عملي و همچنين با توجه به تنوع نشانه شناسي اختالل وسواس فکري –
عملي و وجود ديدگاههاي متفاوت و همچنين نتايج متفاوت تحقيقات در زمينه رابطه بين
باورهاي شناختي و اختالل وسواس فکري – عملي ،ارائه مدلي يکپارچه در مورد رابطه بين
هر يک از آسيبهاي شناختي با يکديگر و با نشانههاي وسواس فکري – عملي ضروري
است .در اين تحقيق درصدد بررسي اين امر هستيم که کداميک از مدلهاي مفروض رابطه
بين باورهاي شناختي اصلي با نشانههاي اصلي وسواس مناسبتر است (شکل  .)1آيا باور
شناختي مسئوليت/ارزيابي تهديد بهطور مستقيم ،يا با واسطه ساير باورهاي شناختي و يا به
هر دو طريق مذکور با نشانههاي اصلي وسواس ارتباط دارد (مدل  .)1نتايج حاصل از اين
تحقيق ميتواند در طرحريزي اقدامات درماني مؤثرتر و اختصاصيتر در مورد هريک از
نشانههاي اين اختالل اهميت شايان توجهي داشته باشد.

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي توصيفي-همبستگي ميباشد .جامعه آماري پژوهش
عبارت است از کليه دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه مازندران که در ترم اول سال تحصيلي
2- Hartl
4- Kyrios
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1- Fergus & Wu
3- Duffany
5- Heimberg

 39-39در مشغول به تحصيل بودند (تقريباً  9000نفر) .از اين جامعه نمونهاي به حجم 963
نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي انتخاب
شدند .ابتدا از بين دانشکدههاي مختلف سه دانشکده ،علوم انساني و اجتماعي ،فني و
مهندسي و علوم پايه انتخاب شدند سپس از هر دانشکده دو رشته و از ميان کالسهاي
مربوط به آن رشته يک کالس به تصادف انتخاب شدند .سپس مجموعه پرسشنامهها که
شامل مقياس درآميختگي فکر و عمل ،پرسشنامه باورهاي وسواسي و پرسشنامه بازنگري
شده وسواسي-اجباري بودند و از قبل براي جلوگيري از تأثير ايجاد حالت خلقي خاص
ترتيب آنها بهصورت تصادفي تنظيم شده بودند به آزمودنيها ارائه شد .به آزمودنيها در
مورد رازداري در مورد نتايج و لزوم تکميل صادقانه پرسشنامهها توضيحاتي داده شد و
آزمودنيها بعد از ارائه پرسشنامهها و تشريح نحوه پاسخگويي به پرسشنامهها آنها را تکميل
نمودند.
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وارسي

شکل ( .)1مدلهاي روابط ساختاري بين باورهاي شناختي و نشانههاي اختالل وسواس
فکري –عملي (مدل اصلي شماره  1و مدلهاي رقيب شماره  2و.)9

 OBQ-44اين پرسشنامه فرم کوتاه شده مقياس 39
گويهاي است که کارگروه شناختهاي وسواسي اجباري جهت سنجش باورهاي شناختي
اصلي مطرح در مورد اختالل وسواس فکري – عملي طراحي نموده است .اين پرسشنامه
شامل 99گويه ميباشد که از آزمودني خواسته مي شود ميزان موافقت خود با هر گزينه را
روي مقياس صفر تا هفت انتخاب کند .اين پرسشنامه شامل سه خردهمقياس ميباشد که
عبارتند از احساس مسئوليت/ارزيابي بيش از حد خطر ،کمالگرايي/ناتواني در تحمل عدم
قطعيت و اهميت/کنترل افکار .کارگروه شناختهاي وسواسي اجباري ( )2002ضرايب
همساني دروني ،روايي همزمان باال و ضرايب پايايي بازآزمايي مطلوبي را براي کل مقياس و
خردهمقياسهاي آن گزارش نموده است .يورلماز ( )2009در مقايسهاي که در مورد
خصوصيات روانسنجي در ترکيه و کانادا انجام داد ،در مورد اين پرسشنامه انجام داده است
دريافت ضرايب ضرايب همساني دروني براي کل مقياس و خردهمقياسها بهترتيب در
جامعه ترکيه  0/90 ،0/32و  0/92و در جامعه کانادا  0/93 ،0/92 ،0/39و  0/93ميباشد .در
اين بررسي آلفاي کرونباخ  ،0/32ضريب دو نيمهسازي  0/39بهدست آمد .نتايج تحليل
عاملي نيز مؤيد ساختار ساختار سه عاملي مطرح شده بود .شمس و همکاران ()1999
خصوصيات روانسنجي آن را در ايران بررسي نمودند .براساس نتايج حاصل ضرايب پايايي
آلفاي کرونباخ  0/32و باز آزمايي  0/92بهدست آمد .جهت بررسي روايي همزمان همبستگي
آن با پرسشنامههاي  OCI-Rو  MOCIمحاسبه شد که بهترتيب  0/23و  0/20بهدست آمد
در تحليل عاملي نيز سه خردهمقياس مطرح شده مشخص شدند .ميزان آلفاي کرونباخ نيز
براي کل مقياس  0/33و براي خرده مقياس هاي از احساس مسئوليت/ارزيابي بيش از حد
خطر ،کمالگرايي/ناتواني در تحمل عدم قطعيت و اهميت/کنترل افکار بهترتيب برابر
0/22 ،0/62و  0/22ميباشد.
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اين مقياس که توسط شافران و همکاران ( )1336طراحي
شده است ،شامل  13گويه است که درآميختگي فکر و عمل احتمال و درآميختگي فکر و
عمل اخالقي را مي سنجد .نمره گذاري آن بر اساس مقياس ليکرت از صفر (بسيارمخالفم)
تا چهار(بسيارموافقم) است .نوريان ( )1996خصوصيات روانسنجي آن را مطلوب گزارش
نموده است و اميني و همکاران( )1930آلفاي کرونباخ آن را  0/91گزارش نموده است.
اين پرسشنامه نسخه تجديد نظر شده
پرسشنامه بازنگري شده وسواسي -اجباري توسط فوا و همکاران ( )2002طراحي شده
است .اين پرسشنامه شامل  19گويه و شش خردهمقياس تميزي ،وارسي ،احتکار ،نظم،
افکار وسواسي و خنثيسازي ميباشد که براساس روش ليکرت  2نمرهاي ( 0اصالً تا 9
بسيار زياد) نمرهگذاري ميشود .فوا و همکاران ( )2002همساني دروني اين پرسش نامه را
براي کل مقياس  .0/91براي خردهمقياسها  0/23تا  0/31گزارش نمودند .هجکک،
هاپرت ،سايموندز و فوآ ( )2009ويژگي هاي روانسنجي آن را در نمونه دانشجويي بررسي
نمودند .نتايج نشان داد پايايي بازآزمايي باال ،ساختار  6عاملي ،همساني دروني باال و روايي
همگرا و واگراي آن مطلوب ميباشد .نسخه ترجمه ايراني آن توسط محمدي و همکاران
هنجاريابي شده است .اعتبار در نمونه ايراني  0/3گزارش شده است .نتايج تحقيق مذکور
همساني دروني مطلوبي بهدست داد که با ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد (در دامنه 0/2تا
 .) 0/32عالوه بر اين ،ساختار شش عاملي که در پژوهش اصلي به دست آمده بود ،به وسيله
تحليل عاملي تاييدي به تأييد رسيد (محمدي ،زماني و فتي .)1993 ،در تحقيق حاضر نيز
ميـزان آلفاي کرونباخ نـيز بـراي کل مـقياس  0/30و براي خردهمـقياسها 0/39 -0/21
ميباشد.
در جدول ( )1همبستگي بين باورهاي شناختي و نشانههاي اختالل وسواس فکري – عملي
مشاهده ميشود.
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1ـآميختگي فکر-عمل
2ـ مسئوليت /بيشارزيابيتهديد
9ـ اهميت/کنترل افکار
9ـ کمالگرايي /عدم قطعيت
2ـ تميزي
6ـ وارسي
3ـ احتکار
9ـ نظم
*p

**0/13
0/03
0/02
0/03
0/03
0/02
0/02

**0/92
**0/29
**0/99
**0/93
*0/19
*0/19

**

0/90
**0/13
**0/91
*0/19
0/06

**

0/22
**0/99
0/09
*0/10

**0/13
*0/11
**0/20

*0/19
0/03

*

0/11

**P

جهت بررسي اين که کداميک از مدلهاي مفروض در مورد رابطه بين باورهاي شناختي
با عاليم وسواس فکري-عملي بهترين برازش را براي دادهها خواهد داشت نخست ،از روش
تحليل عاملي تأييدي جهت ارزيابي برازندگي الگوهاي اندازهگيري و سپس از روش مدليابي
معادله ساختاري بهمنظور بررسي برازندگي الگوهاي ساختاري استفاده شد .بهمنظور بررسي
روايي سازه متغيرهاي تحقيق روش تحليل عاملي با کاربرد نرمافزار ايموس مورد استفاده قرار
گرفت و دادههاي تجربي بهدست آمده با يک مدل تحليل عاملي برازش داده شد .در تحليل
عاملي تأييدي بارهاي عاملي مربوط به متغيرهاي آشکار هر متغير مکنون مورد بررسي قرار
گرفت .از گويههاي هر پرسشنامه بهعنوان نشانگرهاي آن سازه يا عامل استفاده شد .با توجهبه
اين که گويههاي که داراي بار عاملي با مقدار نسبت بحراني 1کمتر از  1/36باشند را ميتوان
بهمنظور اصالح مدل حذف کرد .نتايج حاصل از مدل تحليل عاملي تأييدي نشان ميدهد
تمام گويههاي پرسشنامه آميختگي فکر و عمل و پرسشنامه بازنگري شده وسواسي-اجباري
در عاملهاي مطرح شده بارعاملي مناسبي دارند اما در مورد پرسشنامه باورهاي وسواسي
گويههاي  19،21،22،91،93و 91داراي بارعاملي با مقدار نسبت بحراني کمتر از  1/36بوده
و در واقع معنيدار نيستند و بههمين منظور سواالت مورد نظر بهمنظور بهبود مدل حذف شدند.
پس از مشخص شدن برازش مناسب الگو اندازهگيري متغيرهاي مکنون با استفاده از روش
)1- Critical ratio(C.R
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مدليابي معادله ساختاري به بررسـي برازندگي الگوهاي ساختاري مطرح شده در مدلهاي
تحقيق پرداخته شد .در جدول ( )2شاخصهاي کلي برازش شامل شاخصهاي مطلق و
نسبي براي مدلهاي مفروض مطرح شدند .شاخصهاي برازش مطلق در اين نشان ميدهند
که روابط متقابل مطرح شده در مدلها تا چه اندازه با روابط متقابل واقعي يا مشاهده شده
انطباق دارد .نتايج بررسي و مقايسه شاخصهاي برازش مطلق شامل آزمون خي دو ،نسبت
خي دو به درجه آزادي ،ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد ( ،)RMSEAشاخص
نيکويي برازش ( )GFIنشان ميدهد مدل ( )1برازش مطلوبتري نسبت به ساير مدلهاي
رقيب مفروض در مورد داده هاي اين تحقيق دارد .در مدليابي معادلهي ساختاري ،هر چه
نمره خي دو و نسبت خي دو به درجه آزادي کوچکتر باشد ،مدل برازندهتر است .همانطور
که در جدول شاخصهاي کلي برازش (جدول  )2قابل مشاهده است ميزان خي دو نسبت
خي دو به درجه آزادي مدل اصالح شده  1پايينتر از ساير مدلهاي رقيب است که حاکي از
برازنده تر بودن اين مدل نسبت به ساير مدلها است .شاخصهاي برازش تطبيقي شاخص
برازندگي فزاينده ( )IFIو شاخص برازندگي تطبيقي ( )CFIنيز بيانگر برازش مناسبتر مدل
( )1نسبت به ساير مدلهاي مفروض اين تحقيق است.

CMIN

2992/231
مدل  1اوليه
مدل  1اصالح شده 2203/910
2390/023
مدل 2
2999/920
مدل 9

df

19331
1301
1302
1302

CFI GFI CMIN/df

1/90
1/23
1/92
1/93

0/399
0/399
0/332
0/901

0/300
0/302
0/999
0/920

RMSEA IFI

0/090 0/301
0/023 0/39
0/092 0/921
0/09 0/399

يافتههاي حاصل از برازش مدل ( )1جدول ( )9نشان ميدهد مسيرهاي علي باورهاي
مسئوليت/ارزيابي و کمالطلبي/قطعيت به نشانه احتکار و همچنين مسير کمالطلبي/قطعيت
به وارسي و تميزي وسواسي معنادار نيست اما ساير مسيرهاي علي مدل ( )1معنادار است .لذا
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بعد از حذف مسيرهاي غيرمعنادار و حذف نشانه احتکار از مدل اوليه مدليابي مجدد انجام
گرفت که خالصه نتايج پارامترهاي برآورد شده در مدل نهايي در شکل ( )2ذکر شده است.

خالصه بهترين مدل برازش يافته روابط ساختاري بين باورهاي شناختي و نشانههاي
اختالل وسواس فکري  -عملي در شکل ( )2تصوير شده است .همانطور که در شکل قابل
مشاهده است بين باورهاي شناختي مسيرعلي رابطه بين آميختگي فکر عمل و مسئوليت/
ارزيابي از نظر آماري معنادار است .همچنين مسير علي رابطه بين باورهاي مسئوليت/ارزيابي
تهديد و اهميت وکنترل افکار و مسير علي رابطه بين باورهاي مسئوليت/ارزيابي تهديدبا
کمال گرايي/قطعيت بهلحاظ آماري معناداراست .در مورد رابطه بين باورهاي شناختي و
نشانهاي وسواس نيز مسير علي رابطه بين باور مسئوليت/ارزيابي تهديد با نشانههاي وارسي
و تميزي معناداراست اما رابطه باور مسئوليت/ارزيابي تهديد و احتکار از نظرآماري معنادار
 03

نيست .در نهايت ،مسير علي رابطه بين باور کمالگرايي/قطعيت فقط با نشانه تميزي به
لحاظ آماري معنادار است .نشانه وارسي از طريق با باورهاي مسئوليت/ارزيابي تهديد ،هم
بهطور مستقيم ارتباط معنادار دارد و هم از طريق باور اهميت و کنترل افکار با
مسئوليت/ارزيابي تهديد ارتباط دارد .برآورد ضرايب اثر مستقيم ،غيرمستقيم و اثرات کل
مدل نهايي در جدول ( )9نشان داده شده است.

آميختگي فکرعمل اهميت وکنترل افکار مسئوليت /ارزيابيتهديد
آميختگي فکرعمل
کمالگرايي/قطعيت مسئوليت /ارزيابيتهديد
وارسي
آميختگي فکرعمل
مسئوليت /ارزيابيتهديد
تميزي
آميختگي فکرعمل
مسئوليت /ارزيابيتهديد
اهميت وکنترل افکار
وارسي
مسئوليت /ارزيابيتهديد
کمال گرايي/قطعيت
نظم
مسئوليت/ارزيابيتهديد
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0/010
0/019
0/021
0/013
0/199
0/012

0/096
0/099
0/111
0/190
0/029
0/031

0/026
0/101
0/192
0/123
0/212
0/109

نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از آن است که بهنظر ميرسد مدل ( )1اصالح شده برازش
مناسبتر براي دادهها دارد .در اين مدل آميختگي فکر-عمل رابطه مستقيم با مسئوليت/
بيشارزيابي تهديد دارد و مسئوليت/بيشارزيابي هم بهصورت مستقيم با نشانههاي وارسي و
تميزي و هم از طريق اهميت/کنترل افکار و کمالگرايي/عدم قطعيت با نشانههاي تميزي،
وارسي و نظم ارتباط دارد .در بررسي انجام شده تحقيق مشابهي در زمينه مدليابي مشاهده
نشد اما ميتوان به مطالعات همبستگي مربوط مانند تايلور و همکاران ( )2010و مککي و
همکاران ( )2009اشاره نمود که يافتههاي حاصل با نتايج مطالعات مذکور همسوست .در
تبيين اين يافته ميتوان به نظريه راچمن ( )1332اشاره کرد که يکي از عوامل مهم آسيب
شناختي شکلگيري وسواس باليني را وجود سوگيريهاي شناختي همانند آميختگي فکر-
عمل ميداند .لوپاتکا 1و راچمن ( )1332دريافتند که افراد داراي مشکالت وسواسي ،تصور
ميکنند تفکر آنها در مورد رويدادهاي ناگوار احتمال وقوع اين رويدادها را افزايش ميدهد ،و
آنها به خاطر داشتن چنين افکاري مسئول وقوع آنها هستند و بايستي وقوع آنها را کنترل
کنند .ايـن سوگيري شناختي ،مسئوليت ادراک شـده فرد را براي وقوع مشکالت افزايش
ميدهد .بر اساس ديدگاه راچمن احساس مسئوليت مفرط از آميختگي فکر -عمل نشأت
ميگيرد .بيش ارزيابي اهميت و مسئوليت مرتبط با افکار نافذ موجب استفاده از راهبردهاي
کنترل فکر ميشود که خود موجب تشديد نشانههاي وسواسي ميشود .احساس مسئوليت
مفرط موجب نياز به کنترل افکار ناخواسته ميشود تا از بروز آسيبهاي مرتبط با اين افکار
جلوگيري شود .همچنين احساس مسئوليت مفرط ميتواند موجب تقويت نياز به انجام امور
به شکل کامل (کمالگرايي) و بر طرف شدن ترديد و رسيدن به قطعيت شود تا اطمينان
حاصل شود مسئوليت مرتبط با نقص در انجام امور بر عهده فرد نيست .به اين ترتيب
احساس مسئوليت با واسطه باورهاي شناختي مرتبط با کنترل فکر و کمالگرايي با نشانههاي
وسواس ارتباط دارد .در مورد تبيين رابطه وارسي وسواسي با مسئوليت/ارزيابي تهديد و
کمالطلبي براساس نظر راچمن وارسي اجباري زماني رخ ميدهد که افرادي که باور مسئوالنه
1- Lopatka
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خاصي در مورد جلوگيري از آسيب (اکثراً براي ديگران) دارند نامطمئن ميشوند که تهديد
ادراک شده کاسته شده يا از بين رفته است .بنابراين شدت و مدت وارسي اجباري بهوسيله
متغيرهاي مسئوليت افزايش يافته ،احتمال آسيب افزايش يافته و افزايش انتظار جدي بودن
آسيب تعيين ميشود .تکرار وارسي و ماهيت اجباري آن اثر متناقض افزايشي بر مسئوليت
ادراک شده و احتمال ادراک شده در مورد آسيب داشته و موجب کاهش اطمينان به حافظه و
اطمينان به اتمام تهديد ميشود .در اين ديدگاه وارسي اجباري به عنوان تالشي جهت کسب
قطعيت کامل در مورد عدم احتمال تهديد و آسيب مطرح ميشود .او معتقد است اين تالش
جهت کسب اطمينان تأثيري معکوس دارد و موجب آغاز چرخه خودتداوم بخش وارسي
وسواسي ميشود .در مورد تبيين رابطه تميزي وسواسي با مسئوليت /ارزيابي تهديد نيز
تحقيقات نشان داده است وسواس تميزي يا شستشو در پاسخ به انگيزههاي متفاوت انجام
ميگيرد .يک گروه آن هايي هستند که شستشو را جهت کاهش ناراحتي بدون ترس از
آسيب انجام ميدهند و گروهي که اين کار را جهت جلوگيري از آسيب ناشي از آلودگي خود
يا ديگران انجام ميدهند .گروه اول رفتار اجباري کمتر و مشغله ذهني با آلودگي و شستشو
افراطي جهت کاهش احساس آلودگي دارند .در گروه دوم مشغله ذهني با پيامدهاي
تهديدکننده مرتبط با آلودگي دارند اين گروه ممکن است آيينهاي شستشو يا وارسي را جهت
کاهش يا اجتناب از تهديد ادراکي انجام دهند .در مورد نشانه نظم وسواسي مطالعات انجام
شده حاکي از آن است که اين گروه رفتار نظمدهي اجباري را جهت کاهش اضطراب انجام
ميدهند نه کاهش احساس تهديد و باور مهم مرتبط با اين نوع وسواس در واقع بيشتر
کمالطلبي/عدم قطعيت است تا ساير باورها (مککي و همکاران.)2009 ،
از نتايج ديگر اين تجقيق آن است که نشانه احتکار نسبت به ساير نشانهها همبستگي
کمتري با ساير نشانهها دارد و همچنين کمتر توسط باورهاي شناختي مذکور تبيين ميگردد.
اين يافـته با نتايج تـحقيق ابراموتيز ،ويتـون و استروچ )2009( 1که دريافـتند نشانه احتـکار
همبستگي دروني کمتري نسبت به ساير نشانهها دارد همسواست .گريشمن ،برون ،ليورنت،
کمپل-سيلس )2002( 2دريافتند که احتکار اجباري خالص بدون وجود ساير نشانههاي اختالل
2- Grisham, Brown, ,Liverant, Campbell-Sills
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1- Abramowitz, Wheaton, Storch

وسواس به لحاظ باليني ميتواند اختالل کامالً مجزايي باشد .بهنظر ميرسد در احتکار
اجباري خالص برخالف ساير نشانههاي وسواس مانند وارسي نگراني کمتر مشاهده ميشود.
همچنين درمانهاي مؤثر اثبات شده در مورد ساير نشانها کمتر بر درمان اين نشانه مؤثرند.
در مجموع بهنظر ميرسد نشانه احتکار تجانس کمتري با ساير نشانههاي وسواس دارد و
همين امر سبب شده است در طبقهبندي جديد اختالالت رواني ( )DSM5اختالل احتکار
بهعنوان يک اختالل مجزا و مستقل از اختالل وسواس مطرح گردد.
از نتايج ضمني ديگر اين تحقيق اين است که باورهاي شناختي مذکور بهنظر ميرسد با
نشانههاي وارسي و تميزي وسواسي ارتباط دارند تا نشانههاي نظم و احتکار .اين يافته با
نتايج تحقيق گرشوني و شر )1332( 2و ابراموتيز و همکاران ( )2009که در تحقيق خود
دريافتند باورهاي وسواسي بيشتر با نشانههاي وارسي و شستشو ارتباط دارند تا ساير نشانهها
مانند احتکار و نظم همسو است .البته نياز به تحقيقات بيشتر بهويژه در نمونههاي باليني
جهت مشخص شدن تفاوت آسيبشناسي اين نشانهها ميباشد.
از محدوديتهاي پژوهش حاضر انجام پژوهش در نمونه بهنجار و عدم کنترل ساير
متغيرهاي احتمالي مرتبط در اين رابطه بود .بنايراين توصيه ميشود در مطالعات آينده اين
باورهاي شناختي در نمونههاي باليني بهويژه افراد مبتال به اختالل وسواس و همچنين ساير
اختالالت هم مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد و از ساير روشهاي تحقيق بهويژه تحقيقهاي
آزمايشي و مداخلهاي استفاده شود و متغيرهايي احتمالي مداخلهگر مانند عاطفه منفي کنترل
گردند.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

1936/03/21
1936/12/01
1936/12/02

1- Gershuny & Sher
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. نـقش باورآميختگي انديـشه کنش در تبيين عـالئم.)1930( . ش، عباسپور،. ب، دولتشاهي،. ر،اميني
.99-19،22 ،
 اعتبار و پايايي نسخه.)1999( . ن،؛ ابراهيم خاني. ي، اسماعيلي ترکانبوري،. ن، کرم قديري،. گ،شمس
.96-6،29 ،
،99 فارسي پرسشنامه باورهاي وسواسي
 شناسايي نقش ادغام فکر و عمل و سرکوبي افکار در تبيين عاليم بيماران مبتال به.)1996( . ز،نوريان
،اختالل وسواس اجباري
.
 اعتباريابي نسخه فارسي پرسشنامه بازنگري شده وسواسي–اجباري.)1993( . ل، فتي،. ر، زماني،. ا،محمدي
.39-66 ،11 ،
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