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اختالالت  ياصل يهابا نشانه يشناخت يباورهانيب يرابطه ساختار يهدف پژوهش حاضر بررس
ان ترم اول سال ين دانشجوي. از ببود نظم و ، احتکاري، وارسيزيشامل تم يعملـيوسواس فکر

 يتصادف يريگنفر بر اساس روش نمونه 963به حجم  يادانشگاه مازندران نمونه 39-39 يليتحص
پرسشنامه فکر و عمل و يختگي، آميباورهاي وسواس يهاانتخاب شدند و پرسشنامه ياخوشه

 يدييتأ يل عامليها با استفاده از روش تحلل نمودند. دادهيرا تکم اجباري ـ بازنگري شده وسواسي
منظور به يساختار معادله يابيو سپس روش مدل يريگاندازه يالگوها يبرازندگ يابيجهت ارز

د يياز آن است که در مدل تأ يج حاصل حاکيل شد. نتايتحل يساختار يالگوها يبرازندگ يبررس
د دارد و يتهد يابيارزشيب/تيمسئول م بايعمل رابطه مستق-فکر يختگيق آمين تحقيشده در ا

ق يو هم از طر يزيو تم يوارس يهام با نشانهيصورت مستقهم به يابيارزشيب/تيمسئول
و نظم ارتباط دارد. در  ي، وارسيزيتم يهات با نشانهيعدم قطع/ييگراکنترل افکار و کمال/تياهم
معنادار  يلحاظ آماربه يزينشانه تم ت فقط باي/قطعييگران باور کماليرابطه ب ير عليت، مسينها

ق ين تحقيج اينتا با نشانه احتکارندارد. يمذکور ارتباط معنادار يک از باورهايچين هيچناست. هم
وسواس ارتباط  يهابا نشانه يشناخت ير باورهايعمل با واسطه سا-فکر يختگياز آن است آم يحاک
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صورت همهم و هم ب يار واسطهيعنوان متغبهد هم يتهد يابيارزشيب/تين مسئوليچندارد و هم
 يشناخت يکه باورها رسدينظر مهمجموع ب ارتباط دارد. در يزيو تم يوارس يهامستقل با نشانه
 .ينظم و احتکار وسواس يهاارتباط دارند تا نشانه يوسواس يزيو تم يوارس يهامذکور با نشانه

 وسواس يهانشانه ؛يعمل– يوسواس فکر ؛يشناخت يباورها ؛يرابطه ساختار

 

بر نقش  يعملـ  ين اختالل وسواس فکرييمطرح در مورد تب يشناخت يهاهيدر نظر
ن يم ايبروز عال يشناخت يعنوان عوامل اصلن آنها بهيمختلف و ارتباط ب يشناخت يباورها

( سه 2002) ياجبار يوسواس يهادگاه کارگروه شناختيد شده است. براساس دياختالل تأک
د، يتهد يابيش ارزيت/ بيناکارآمد در اختالل وسواس عبارتند از: مسئول يبعد باور شناخت

(.2010، 1ياستانل نسون ويت )کالو، هارت، بورگوي/ قطعيطلبکنترل افکار و کمال ت وياهم
ا يب يشدت آسد، در واقع شامل سوء ادراک احتمال و يتهد يابيارز/تيمسئول يباور شناخت

کردن از آنهاست.  يريت فرد در مورد جلوگين احساس مسئوليو همچن يمنف يامدهاير پيسا
 يکنند صرف وجود افکاريتصور م يت وکنترل افکار، افراد وسواسياهم يبراساس باورشناخت

 ين افکارين کنترل چنيچنت و مهم بودن آنهاست و همياز اهم يحاک يت وسواسيبا ماه
 ياز باورها يز بعديت ني/ قطعييگراکمال ير است. باور شناختيپذهم امکان و يهم ضرور

وجود دارند که انجام آنها تنش  يآلدهيا يعملکرد ياند که بر اساس آن استانداردهايشناخت
 ييگراقت کماليدهد. در حقيرا کاهش م يآت يامدهايت در مورد پيمرتبط با عدم قطع

 يشانيپر ينده است که به صورت نوعيآ يامدهايدر مورد پنان يش اطميجهت افزا يتالش
 (.2002، ياجبار يوسواس يهاشود )کارگروه شناختيت تجربه ميو عدم قطع يروان

بر نقش  يعملـ  ين اختالل وسواس فکرييمطرح در مورد تب يشناخت يه هايدر نظر 
 نيم ايالـبروز ع يـشناخت يعنوان عوامل اصلن آنها بهيمختلف و ارتباط ب يشناخت يباورها

2سالکوسکيس است. شده تأکيد اختالل
 اختالل در محوري شناختي عامل است معتقد (1393) 
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است که شخص در قبال افکار نافذ خود  يت مفرطي، احساس مسئوليعملـ  يوسواس فکر
شود و ي( ميساز )اعمال اجباريخنث يهاتيجاد فعاليت سبب اين احساس مسئوليدارد، ا
، 1مونويکوستا، س رو،ي، کسيزيب م وسواس مرتبط است )فاوا، بالنتون،يماً با عاليمستق

دارد. به اعتقاد او  يترعمل نقش مهم-فکر يختگي( آم1333) 2ه راچمني(. در نظر2019
 يبرا يادراک شده و اعمال اجبارت يش احساس مسئوليعمل سبب افزا-فکر يختگيآم

 يختگيت مفرط از آميراچمن احساس مسئول ياساس مدل شناختشود. بريکاهش آنها م
ت مرتبط با افکار نافذ موجب يت و مسئولياهم يابيش ارزيرد. بيگيعمل نشأت م -فکر

 شوديم يوسواس د افکاريشود که خود موجب تشديکنترل فکر م ياستفاده از راهبردها
از يت نيتواند موجب تقويت مفرط مي(. احساس مسئول20019، 9گراثوالنتراومک وو، ،يليبا)

ن ياز به کنترل افکار ناخواسته شود. به اي( و نييگرابه انجام امور به شکل کامل )کمال
با  ييمرتبط با کنترل فکر و کمال گرا يشناخت يت با واسطه باورهايب احساس مسئوليترت

ز و يلور، کلز، ابراموتي، به نقل از تا2002، 9يس ارتباط دارد )فرست و استکتوسوا يهانشانه
 (. 2010، 2يکمک

و  يداد منفيا رويمکرر جهت کاهش احتمال وقوع رفتار  يهاي، وارسيوسواس يوارس
ن نشانه با هر سه بعد باور ياز آن است که ا يج پژوهش ها حاکينتا کاهش اضطراب است.

ز، يو ابراموت يکرابطه دارد )مک ياجبار يوسواس يهاکارگروه شناخت ياصل يشناخت
در مورد  يوسواس ي، رفتارهايزي(. منظور از وسواس تم2009لور، يتا و 3، سوکمن6يکالمر

مرتبط با  يشناخت ياست. باورها يماريو ب ياز آلودگ يريو شستشو جهت جلوگ يزيتم
د )جونز يتهد يابيش ارزياند عبارتند از: بشدهقات مختلف مطرح يکه در تحق يزيوسواس تم
(. 1336، 3( و کمال طلبي )تاليس1393پذيري )سالکوسکيس، (، مسئوليت1333، 9و منزيس

و نياز به  وسواس نظم، قرينگي و اجبارهاي ترتيب اشاره دارد به وسواس در مورد وجود نظم
 وسواس با مرتبط مهم هستند. باور خود جاي در درست وسايل فرد و متعلقات اينکه از اطمينان

  

1- Fava, Bellantuono, Bizzi, Cesario, Costa, De 

Simoni 

3- Bailey, Wu, Valentinera, McGrath 
5- Taylor , Coles, Abramowitz & McKay 

7- Sookman 

9- Tallis 

2- Rachman 

4- Frost   & Steketee 

6- Calamari 

8- Jones & Menzies 

 



 
  

 
 

 

62

 يجمع آور(. 2011، 1ت است )فرگوس و ووي/عدم قطع يطلبنظم و تقارن کمالوسواس 
جه آن اشغال يارزش که نتيب يزهايدر دوراندختن چ ياء بخاطر ناتوانياز اش ياديتعداد ز

جاد مانع در استفاده مناسب از آن فضاها و اختالل مشخص در يو کار و ا يزندگ يفضا
 9يو دوفان ي، فروست، استکت2شود )هارتليده مينام يعملکرد فرد شود احتکار وسواس

 يز باورهاينشانه احتکار ن ياز آن است که افراد دارا يها حاکج پژوهشينتا. (2009،
مفرط  تي(، اهم2009 ،9وسيري، فروست و کي)استکت يمانند کمال طلب يناکارآمد شناخت

ش يو ب يريپذتيمسئول (،2009 ،يو استکت 2مبرگيدادن به کنترل افکار )کلز، فروست، ه
 ( دارند.2009 د )هارتل  و همکاران،يتهد يابيارز

ن اختالل ييدر تب يشناخت يت نقش باورهايبر اهم يکرد شناختيد رويبا توجه به تأک
– ياختالل وسواس فکر ين با توجه به تنوع نشانه شناسيچنو هم يعمل– يوسواس فکر

ن ينه رابطه بيقات در زميج متفاوت تحقينتان يچنهم متفاوت و يهادگاهيو وجود د يعمل
ن يکپارچه در مورد رابطه بي ي، ارائه مدليعمل – يو اختالل وسواس فکر يشناخت يباورها

 يضرور يعمل – يوسواس فکر يهاگر و با نشانهيکديبا  يشناخت يهابيک از آسيهر 
مفروض رابطه  يهاک از مدليم که کدامين امر هستيا يق درصدد بررسين تحقياست. در ا

ا باور ي(. آ1تر است )شکل وسواس مناسب ياصل يهابا نشانه ياصل يشناخت ين باورهايب
ا به يو  يشناخت ير باورهايا با واسطه سايم، يطور مستقد بهيتهد يابيارز/تيمسئول يشناخت

ن يج حاصل از اينتا (.1وسواس ارتباط دارد )مدل  ياصل يهاق مذکور با نشانهيهر دو طر
ک از يتر در مورد هريمؤثرتر و اختصاص ياقدامات درمان يزيرتواند در طرحيق ميتحق

 داشته باشد. يان توجهيت شاين اختالل اهميا يهانشانه

باشد. جامعه آماري پژوهش همبستگي مي-هاي توصيفيپژوهش حاضر از نوع پژوهش
 تحصيلي سال اول ترم در که مازندران دانشگاه کارشناسي مقطع دانشجويان کليه از است عبارت
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 963به حجم  يان جامعه نمونهينفر(. از ا 9000باً يل بودند )تقريدر مشغول به تحص 39-39
انتخاب  يتصادف ياخوشه يريگنفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه

و  ي، فنيو اجتماع يمختلف سه دانشکده، علوم انسان يهان دانشکدهيشدند. ابتدا از ب
 يهاان کالسيه انتخاب شدند سپس از هر دانشکده دو رشته و از ميو علوم پا يمهندس

ها که ک کالس به تصادف انتخاب شدند. سپس مجموعه پرسشنامهيمربوط به آن رشته 
 نامه بازنگريپرسشو  يفکر و عمل، پرسشنامه باورهاي وسواس يختگياس درآميشامل مق

خاص  يجاد حالت خلقير اياز تأث يريجلوگ يبودند و از قبل برااجباري -وسواسي شده
 ها دريها ارائه شد. به آزمودنيم شده بودند به آزمودنيتنظ يصورت تصادفب آنها بهيترت

داده شد و  يحاتيها توضصادقانه پرسشنامهل يج و لزوم تکميدر مورد نتا يمورد رازدار
ل يها آنها را تکمبه پرسشنامه ييح نحوه پاسخگويها و تشرها بعد از ارائه پرسشنامهيآزمودن

 نمودند.
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اختالل وسواس  يهاو نشانه يشناخت ين باورهايب يروابط ساختار يها. مدل(1) شکل
 .(9و 2 ب شمارهيرق يهاو مدل 1شماره  ي)مدل اصل يعمل– يفکر

 

OBQ-44 39اس ين پرسشنامه فرم کوتاه شده مقيا 
 يشناخت يجهت سنجش باورها  ياجبار يوسواس يهااست که کارگروه شناخت ياهيگو
ن پرسشنامه ينموده است. ا يطراح يعمل – يمطرح در مورد اختالل وسواس فکر ياصل

نه را يزان موافقت خود با هر گزيشود م يخواسته م يکه از آزمودنباشد يه ميگو 99شامل
باشد که ياس ميمقن پرسشنامه شامل سه خردهيا اس صفر تا هفت انتخاب کند.يمق يرو

در تحمل عدم  يناتوان/ييگراش از حد خطر، کماليب يابيارز/تياحساس مسئول عبارتند از
ب ي( ضرا2002) ياجبار يوسواس يهاکارگروه شناخت .کنترل افکار/تيت و اهميقطع

اس و يکل مق يرا برا يمطلوب ييبازآزما ييايب پايهمزمان باال و ضرا يي، روايدرون يهمسان
که در مورد  ياسهي( در مقا2009ورلماز )يآن گزارش نموده است.  يهااسيمقخرده

نجام داده است ن پرسشنامه ايدر مورد ا ،ه و کانادا انجام داديدر ترک يات روانسنجيخصوص
ب در يترتها بهاسيمقاس و خردهيکل مق يبرا يدرون يب همسانيب ضرايافت ضرايدر

باشد. در يم 93/0و  93/0، 92/0، 39/0 و در جامعه کانادا 92/0و  90/0، 32/0ه يجامعه ترک
ل يج تحليدست آمد. نتابه 39/0 يسازمهيب دو ني، ضر32/0کرونباخ  يآلفا ين بررسيا

( 1999مطرح شده بود. شمس و همکاران ) يد ساختار ساختار سه عامليز مؤين يعامل
 ييايب پايج حاصل ضرايبراساس نتا  نمودند. يران بررسيآن را در ا يات روانسنجيخصوص

 يهمزمان همبستگ ييروا يدست آمد. جهت بررسهب 92/0 ييو باز آزما 32/0کرونباخ  يآلفا
دست آمد هب 20/0و  23/0ب يترتمحاسبه شد که به MOCIو  OCI-R يهاآن با پرسشنامه

ز يکرونباخ ن يزان آلفاياس مطرح شده مشخص شدند. ميمقز سه خردهين يل عامليدر تحل
ش از حد يب يابيارز/تياحساس مسئول از ياس هايخرده مق يو برا 33/0اس يکل مق يبرا

ب برابر  يترتافکار بهکنترل /تيت و اهميدر تحمل عدم قطع يناتوان/ييگراخطر، کمال
 باشد.يم 22/0و 22/0، 62/0
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 ي( طراح1336اس که توسط شافران و همکاران )ين مقيا
فکر و  يختگيفکر و عمل احتمال و درآم يختگيه است که درآميگو 13شده است، شامل 

ارمخالفم( يصفر )بسکرت از ياس ليآن بر اساس مق يسنجد. نمره گذار يرا م يعمل اخالق
آن را مطلوب گزارش  يات روانسنجي( خصوص1996ان )يارموافقم( است. نوريتا چهار)بس

 گزارش نموده است. 91/0کرونباخ آن را  ي( آلفا1930و همکاران) ينينموده است و ام

نظر شده  دينامه نسخه تجدن پرسشيا -   
 شده طراحي (2002) همکاران توسط فوا و اجباري -وسواسي شده بازنگري نامهپرسش

، احتکار، نظم، ي، وارسيزياس تميمقه و شش خردهيگو 19نامه شامل ن پرسشياست. ا
 9اصالً تا  0) يانمره 2کرت يباشد که براساس روش ليم يسازيو خنث يافکار وسواس

را   نامه ن پرسشيا يدرون يهمسان (2002) همکاران فوا و. شوديم يگذاراد( نمرهيار زيبس
گزارش نمودند. هجکک،  31/0تا  23/0ها اسيمقخرده ي. برا91/0اس يکل مق يبرا

 يبررس ييآن را در نمونه دانشجو يروانسنج يها يژگي( و2009موندز و فوآ )يهاپرت، سا
 ييباال و روا يدرون يهمسان، يعامل 6باال، ساختار  ييبازآزما ييايج نشان داد پاينمودند. نتا

و همکاران  يآن توسط محمد يرانيباشد. نسخه ترجمه ايآن مطلوب م يهمگرا و واگرا
ق مذکور يگزارش شده است. نتايج تحق 3/0 يرانينمونه ا در اعتبار است. شده هنجاريابي

تا 2/0دست داد که با ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد )در دامنه همساني دروني مطلوبي به
(. عالوه بر اين، ساختار شش عاملي که در پژوهش اصلي به دست آمده بود، به وسيله 32/0

ز يق حاضر نيدر تحق (.1993، يو فت ي، زمانيييد رسيد )محمدأتحليل عاملي تاييدي به ت
 39/0 -21/0ها اسيقـمخرده يو برا 30/0اس يقـکل م يراـز بيـکرونباخ ن يزان آلفاـيم
 باشد.يم

 يعمل – ياختالل وسواس فکر يهاو نشانه يشناخت ين باورهايب ي( همبستگ1در جدول )
 شود. يمشاهده م
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        عمل-فکر يختگيآمـ1

 ديتهديابيارزشيب/ تيمسئولـ 2
**13/0       

 03/0 کنترل افکار/تياهمـ 9
**92/0      

 02/0 تيعدم قطع /ييگراکمالـ 9
**29/0 

**90/0     

 03/0 يزيتمـ 2
**99/0 

**13/0 
**22/0    

 03/0 يوارسـ 6
**93/0 

**91/0 
**99/0 

**13/0   

 02/0 احتکارـ 3
*19/0 

*19/0 09/0 
*11/0 

*19/0  

 02/0 نظمـ 9
*19/0 06/0 

*10/0 
**20/0 03/0 

*11/0 

**P  *p

 يشناخت ين باورهايمفروض در مورد رابطه ب يهاک از مدلين که کداميا يجهت بررس
ها خواهد داشت نخست، از روش داده ين برازش را برايبهتر يعمل-يم وسواس فکريبا عال

 يابيو سپس از روش مدل يريگاندازه يالگوها يبرازندگ يابيجهت ارز يدييتأ يل عامليتحل
 يمنظور بررساستفاده شد. به يساختار يالگوها يبرازندگ يمنظور بررسبه يساختار معادله

 موس مورد استفاده قراريافزار ابا کاربرد نرم يل عامليق روش تحليتحق يرهايسازه متغ ييروا
 ليبرازش داده شد. در تحل يل عامليک مدل تحليدست آمده با به يتجرب يهاگرفت و داده

قرار  يمکنون مورد بررس ريمتغ هر آشکار يرهايمتغ به مربوط يعامل يبارها يدييأت يعامل
 بها عامل استفاده شد. با توجهيآن سازه  يعنوان نشانگرهاهر پرسشنامه به يهاهيگرفت. از گو

1يبا مقدار نسبت بحران يبار عامل يکه دارا يهاهين که گويا
 توانيباشند را م 36/1از کمتر  

دهد ينشان م يدييتأ يل عامليج حاصل از مدل تحليمنظور اصالح مدل حذف کرد. نتابه
اجباري -فکر و عمل و پرسشنامه بازنگري شده وسواسي يختگيپرسشنامه آم يهاهيتمام گو

 يوسواس يدارند اما در مورد پرسشنامه باورها يمناسب يمطرح شده بارعامل يهادر عامل
بوده  36/1کمتر از  يبا مقدار نسبت بحران يبارعامل يدارا  91و 19،21،22،91،93 يهاهيگو

 منظور بهبود مدل حذف شدند.ن منظور سواالت مورد نظر بهيهمو به يستنددار نيو در واقع معن

 روش از مکنون با استفاده متغيرهاي گيريالگو اندازه مناسب برازش شدن مشخص از پس
 

  

1- Critical ratio(C.R)  
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 يهامطرح شده در مدل يساختار يالگوها يبرازندگ يـبه بررس يساختار معادله يابيمدل
مطلق و  يهابرازش شامل شاخص يکل يهاشاخص (2) ق پرداخته شد. در جدوليتحق
 دهندين نشان ميبرازش مطلق در ا يهامطرح شدند. شاخص مفروض يهامدل يبرا ينسب

ا مشاهده شده ي يها تا چه اندازه با روابط متقابل واقعکه روابط متقابل مطرح شده در مدل
دو، نسبت  يبرازش مطلق شامل آزمون خ يهاسه شاخصيو مقا يج بررسيانطباق دارد. نتا

(، شاخص RMSEA) ، ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورديدو به درجه آزاد يخ
 يهار مدلينسبت به سا يتر( برازش مطلوب1دهد مدل )يم ( نشانGFI) برازش ييکوين

، هر چه يساختار يمعادله يابيق دارد. در مدلين تحقيا يب مفروض در مورد داده هايرق
تر است. همانطور تر باشد، مدل برازندهکوچک يدو به درجه آزاد يدو و نسبت خ يخ نمره

دو نسبت  يزان خياست م( قابل مشاهده 2برازش )جدول  يکل يهاکه در جدول شاخص
از  يب است که حاکيرق يهار مدليتر از سانييپا 1مدل اصالح شده  يدو به درجه آزاد يخ

شاخص  يقيبرازش تطب يها. شاخصاستها ر مدلين مدل نسبت به سايبرازنده تر بودن ا
تر مدل انگر برازش مناسبيز بي( نCFI) يقيتطب ي( و شاخص برازندگIFIنده )يفزا يبرازندگ

 . استق ين تحقيمفروض ا يهار مدلينسبت به سا (1)

     

CMIN df CMIN/df GFI CFI IFI RMSEA 

 090/0 301/0 300/0 399/0 90/1 19331 231/2992 اوليه 1مدل 

 023/0 39/0 302/0 399/0 23/1 1301 910/2203 اصالح شده 1مدل 
 092/0 921/0 999/0 332/0 92/1 1302 023/2390 2مدل 
 09/0 399/0 920/0 901/0 93/1 1302 920/2999 9مدل 

 يباورها يعل يرهايدهد مسي( نشان م9)جدول  (1)حاصل از برازش مدل  يهاافتهي
/قطعيت يطلبر کمالين مسيچنت به نشانه احتکار و همي/قطعيطلبو کمال يابيارز/تيمسئول

معنادار است. لذا  (1)مدل  يعل يرهاير مسيست اما سايمعنادار ن يوسواس يزيو تم يبه وارس
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مجدد انجام  يابيه مدليرمعنادار و حذف نشانه احتکار از مدل اوليغ يرهايبعد از حذف مس
 ذکر شده است.  (2)در شکل  ييشده در مدل نها برآورد يج پارامترهايگرفت که خالصه نتا

  

 يهاو نشانه يشناخت ين باورهايب يافته روابط ساختارين مدل برازش يخالصه بهتر
ر شده است. همانطور که در شکل  قابل يتصو (2) در شکل يعمل - ياختالل وسواس فکر

 /تيعمل و مسئول فکر يختگين آميرابطه ب يرعليمس يشناخت ين باورهايمشاهده است ب
 يابيارز/تيمسئول ين باورهايرابطه ب ير علين مسيمعنادار است. همچن ياز نظر آمار يابيارز

دبا يتهد يابيارز/تيمسئول ين باورهايرابطه ب ير عليت وکنترل افکار و مسيد و اهميتهد
و  يشناخت ين باورهايمعناداراست. در مورد رابطه ب يلحاظ آمارت  بهي/قطعييکمال گرا

 يوارس يهاد با نشانهيتهد يابيارز/تين باور مسئوليرابطه ب ير عليز مسيوسواس ن يانشانه
معنادار  ياحتکار از نظرآمار د ويتهد يابيارز/تيمعناداراست اما رابطه باور مسئول يزيو تم
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 به يزيت فقط با نشانه تمي/قطعييگراکمال ن باوريرابطه ب ير عليت، مسيست. در نهاين
د، هم يتهد يابيارز/تيمسئول يق با باورهاياز طر يمعنادار است. نشانه وارس يلحاظ آمار

کنترل افکار با  ت ويق باور اهميم ارتباط معنادار دارد و هم از طريطور مستقبه
 کل اثرات و ميرمستقيغ م،يمستق اثر بيضرا د ارتباط دارد. برآورديتهد يابيارز/تيمسئول
 نشان داده شده است.  (9)در جدول  يينها مدل

 

          

 026/0 096/0 010/0 د       يتهديابيارز/ت يمسئول ت وکنترل افکارياهم فکرعمل يختگيآم
 101/0 099/0 019/0 د يتهديابيارز/ت يمسئول تي/قطعييگراکمال فکرعمل يختگيآم
 192/0 111/0 021/0 د       يتهديابيارز/ت يمسئول يوارس فکرعمل يختگيآم
 123/0 190/0 013/0 د يتهديابيارز/ت يمسئول يزيتم فکرعمل يختگيآم

 212/0 029/0 199/0 ت وکنترل افکارياهم يوارس د       يتهديابيارز/ت يمسئول
 109/0 031/0 012/0 ت         ي/قطعييکمال گرا نظم د        يتهديابيارز/تيمسئول
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شده برازش  ( اصالح1)رسد مدل ينظر مهاز آن است که ب يق حاکين تحقيج حاصل از اينتا
 /تيم با مسئوليعمل رابطه مستق-فکر يختگين مدل آميها دارد. در اداده يتر برامناسب

و  يوارس يهام با نشانهيصورت مستقهم به يابيارزشيب/تيد دارد و مسئوليتهد يابيارزشيب
، يزيتم يهات با نشانهيعدم قطع/ييگراکنترل افکار و کمال/تيق اهميو هم از طر يزيتم

مشاهده  يابينه مدليدر زم يق مشابهيانجام شده تحق يارتباط دارد. در بررس نظم و يوارس
و  يک( و مک2010) لور و همکارانيمربوط مانند تا يتوان به مطالعات همبستگينشد اما م

سوست. در هم ج مطالعات مذکوريحاصل با نتا يهاافتهياشاره نمود که  (2009همکاران )
ب ياز عوامل مهم آس يکي( اشاره کرد که 1332ه راچمن )يتوان به نظريافته مين ين اييتب

-فکر يختگيهمانند آم يشناخت يهايريرا وجود سوگ ينيوسواس بال يريگشکل يشناخت
( دريافتند که افراد داراي مشکالت وسواسي، تصور 1332) و راچمن 1داند. لوپاتکايعمل م

دهد، و کنند تفکر آنها در مورد رويدادهاي ناگوار احتمال وقوع اين رويدادها را افزايش ميمي
خاطر داشتن چنين افکاري مسئول وقوع آنها هستند و بايستي وقوع آنها را کنترل آنها به

ده فرد را براي وقوع مشکالت افزايش ـوليت ادراک شئ، مسيشناخت يرين سوگـکنند. اي
عمل نشأت  -فکر يختگيت مفرط از آميدگاه راچمن احساس مسئوليدهد. بر اساس ديم
 يت مرتبط با افکار نافذ موجب استفاده از راهبردهايت و مسئولياهم يابيش ارزيرد. بيگيم

ت يشود. احساس مسئوليم يوسواس يهاد نشانهيشود که خود موجب تشديکنترل فکر م
ن افکار يمرتبط با ا يهابيشود تا از بروز آسياز به کنترل افکار ناخواسته ميمفرط موجب ن

از به انجام امور يت نيتواند موجب تقويت مفرط مين احساس مسئوليچنشود. هم يريجلوگ
نان ياطمت شود تا يدن به قطعيد و رسي( و بر طرف شدن تردييگرابه شکل کامل )کمال

ب ين ترتيست. به ايت مرتبط با نقص در انجام امور بر عهده فرد نيحاصل شود مسئول
هاي گرايي با نشانهفکر و کمال کنترل مرتبط با يشناخت يباورها واسطه با تياحساس مسئول

 ارزيابي تهديد و/در مورد تبيين رابطه وارسي وسواسي با مسئوليت .وسواس ارتباط دارد
 مسئوالنهدهد که افرادي که باور براساس نظر راچمن وارسي اجباري زماني رخ ميطلبي کمال

  

1- Lopatka  
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د يشوند که تهديگران( دارند نامطمئن ميد يب )اکثراً براياز آس يريجلوگ خاصي در مورد
له يوسهب ياجبار ين شدت و مدت وارسين رفته است. بنابرايا از بيادراک شده کاسته شده 

بودن  يش انتظار جديو افزاافته يش يب افزايافته، احتمال آسيش يت افزايمسئول يرهايمتغ
ت يبر مسئول يشيآن اثر متناقض افزا يت اجباريو ماه يشود. تکرار وارسين مييب تعيآس

نان به حافظه و يکاهش اطم ب داشته و موجبيادراک شده و احتمال ادراک شده در مورد آس
جهت کسب  يعنوان تالش به ياجبار يدگاه وارسين ديشود. در ايد مينان به اتمام تهدياطم
ن تالش ياو معتقد است ا شود.يب مطرح ميد و آسيت کامل در مورد عدم احتمال تهديقطع

 يمعکوس دارد و موجب آغاز چرخه خودتداوم بخش وارس يرينان تأثيجهت کسب اطم
ز يد نيتهد يابيارز /تيبا مسئول يوسواس يزين رابطه تمييشود. در مورد تبيم يوسواس

متفاوت انجام  يهازهيا شستشو در پاسخ به انگي يزيقات نشان داده است وسواس تميتحق
بدون ترس از  يهستند که شستشو را جهت کاهش ناراحت ييک گروه آن هايرد. يگيم

خود  ياز آلودگ يب ناشياز آس يرين کار را جهت جلوگيکه ا يدهند و گروهيب انجام ميآس
و شستشو  يبا آلودگ يکمتر و مشغله ذهن ياجبار گروه اول رفتار دهند.يگران انجام ميا دي

 يامدهايبا پ يذهندر گروه دوم مشغله  .دارند يجهت کاهش احساس آلودگ يافراط
را جهت  يا وارسي شستشو يهانيين گروه ممکن است آيدارند ا يدکننده مرتبط با آلودگيتهد

مطالعات انجام  ينظم وسواس در مورد نشانهانجام دهند.  يد ادراکياز تهدا اجتناب يکاهش 
را جهت کاهش اضطراب انجام  ياجبار يدهن گروه رفتار نظمياز آن است که ا يشده حاک

 شترين نوع وسواس در واقع بيد و باور مهم مرتبط با ايدهند نه کاهش احساس تهديم
 (. 2009 و همکاران، يکباورها )مکر يت است تا ساي/عدم قطعيطلبکمال

 يها همبستگر نشانهيق آن است که نشانه احتکار نسبت به ساين تجقيگر ايج دياز نتا
گردد. ين مييمذکور تب يشناخت ين کمتر توسط باورهايچنها دارد و همر نشانهيبا سا يکمتر

 کارـتند نشانه احتـافي( که در2009) 1ون و استروچـتيز، ويق ابراموتيحقـج تيته با نتاـافين يا
 ها دارد همسواست. گريشمن، برون، ليورنت،همبستگي دروني کمتري نسبت به ساير نشانه

 اختالل هايبدون وجود ساير نشانه خالص اجباري احتکار که دريافتند (2002) 2سيلس-کمپل

  

1- Abramowitz, Wheaton, Storch 2- Grisham, Brown, ,Liverant, Campbell-Sills 
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رسد در احتکار ينظر مباشد. به ييتواند اختالل کامالً مجزايم ينيوسواس به لحاظ بال
شود. يکمتر مشاهده م ينگران يوسواس مانند وارس يهار نشانهيخالص برخالف سا ياجبار
نشانه مؤثرند.  نيدرمان ا ها کمتر برر نشانيمؤثر اثبات شده در مورد سا يهان درمانيچنهم

وسواس دارد و  يهار نشانهيبا سا يرسد نشانه احتکار تجانس کمترينظر مهدر مجموع ب
( اختالل احتکار DSM5) يد اختالالت روانيجد يبندن امر سبب شده است در طبقهيهم
 ک اختالل مجزا و مستقل از اختالل وسواس مطرح گردد. يعنوان به

رسد با ينظر ممذکور به يشناخت ين است که باورهايق اين تحقيگر ايد يج ضمنياز نتا
افته با ين ينظم و احتکار. ا يهاارتباط دارند تا نشانه يوسواس يزيو تم يوارس يهانشانه

ق خود ي( که در تحق2009) ز و همکاراني( و ابراموت1332) 2و شر يق گرشونيج تحقينتا
ها ر نشانهيو شستشو ارتباط دارند تا سا يوارس يهانشانهشتر با يب يوسواس يافتند باورهايدر

 ينيبال يهاژه در نمونهيوشتر بهيقات بياز به تحقيمانند احتکار و نظم همسو است. البته ن
 باشد.يها من نشانهيا يشناسبيجهت مشخص شدن تفاوت آس

ر يپژوهش حاضر انجام پژوهش در نمونه بهنجار و عدم کنترل سا يهاتياز محدود
ن ينده ايشود در مطالعات آيه مين توصيراين رابطه بود. بنايمرتبط در ا ياحتمال يرهايمتغ

ر ين سايچنژه افراد مبتال به اختالل وسواس و هميوبه ينيبال يهادر نمونه يشناخت يباورها
 يهاقيژه تحقيوق بهيتحق يهار روشيرد و از سايسه قرار گيو مقا ياختالالت هم مورد بررس

کنترل  يگر مانند عاطفه منفمداخله ياحتمال ييرهاياستفاده شود و متغ ياو مداخله يشيآزما
 گردند.

 21/03/1936 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 01/12/1936 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 02/12/1936 تاريخ پذيرش مقاله:

 

 
  

1- Gershuny & Sher  
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 الئم.ـع تبيين در کنش شهـاندي باورآميختگي قشـ(. ن1930) پور، ش.، ب.، عباسي، ر.، دولتشاهينيام

، 19،22-99. 

 هنسخ ييايپا و (. اعتبار1999) ن. ،يخان ميابراه .؛ي ترکانبوري، يلياسماع ن.، ري،يقد کرم ،گ. شمس،
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