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بررسی رابطهی بین طرحواره های ناسازگار با وسواس فکری  -اجباری دانش آموزان
پسر مقطع متوسطه
زهرا نوری تموزانی ،1مهدی
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ربیعی2

1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،قزوین ،ایران
 2استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول)

چکیده
هدف این تحقیق بررسی ،رابطه بین طرحواره های ناسازگار با وسواس فکری  -اجباری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود.
روش تحقیق از نوع توصیفی و در حیطه پژوهش های همبستگی می باشد .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دانش آموزان
پسر دوره دبیرستان شهرستان مالرد در سال تحصیلی  94-95است .برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه
ای استفاده شد که حجم نمونه با توجه به ریزشی که داشت در انتها شامل  89نفر بود .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه
طرحواره یانگ و پرسشنامه )  (OCI-Rوسواس فکری -ا جباری بودند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد .نتایج بدست آمده نشان داد که بین وسواس فکری و طرحواره
ناسازگارانه اولیه بی اعتمادی ( ،)0/038استحقاق( ،)0/059وابستگی( ،)0/018معیارهای سرسختانه ( )0/007و خویشتن داری
رابطه معنادار وجود دارد .در مجموع می توان طرحواره های ناکارآمد می تواند وسواس فکری -اجباری دانش آموزان پسر مقطع
متوسطه را پیش بینی می کند.
واژههای كلیدی :طرحواره های ناسازگار اولیه ،وسواس فکری – اجباری ،نوجوانان

 1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین می باشد

75

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

مقدمه
وسواس فکری  -اجباری و اختالالت مربوط از این نظر با اشتغال های ذهنی و تشریفاتی که از لحاظ رشدی بهنجار هستند،
تفاوت دارند که افراطی هستند یا بعد از دوره های متناسب با رشد ،ادامه می یابند .تمایز بین وجود نشانه های زیر بالینی و
اختالل بالینی ،ارزیابی چند عامل را ایجاب می کند که میزان استرس فرد و اختالل در عملکرد ،از آن جمله است (نقدی و
همکاران .)1392 ،درحالی که محتوای خاص وسواس فکری و وسواس اجباری در افراد تفاوت دارد ،اما برخی از ابعاد نشانه در
( 2)OCDمشترک هستند ،از جمله ابعاد نظافت (وسواس های فکری آلودگی و وسواس های اجباری نظافت) ،تقارن (وسواس
های فکری تقارن و وسواس های اجباری تکرار کردن ،منظم کردن و شمردن) ،افکار ممنوع یا تابو (مثل وسواس های فکری
پرخاشگری ،جنسی و مذهبی و وسواس های اجباری مربوط) ،صدمه (مثل ترس از صدمه زدن به خود یا دیگران و وسواس
های اجباری وارسی کردن مربوط) .از شاخص مرتبط با تیک  OCDزمانی استفاده می شود که فرد سابقۀ جاری یا گذشتۀ
اختالل تیک داشه باشد (تورسن و دیگران.)2018 3،
اختالل وسواس -جبری ، 4به وسیله افکار و یا رفتارهای تصاویر یا تکانه های مزاحم تکراری ،تشریفات یا اعمال ذهنی
مشخص می شود .این بیماری چهارمین اختالل روانپزشکی شایع در امریکا محسوب می شود و شیوع آن بین  0/5-1/5درصد
برآورد می گردد .سازمان جهانی بهداشت این اختالل را به عنوان دهمین علت برجسته ناتوانی معرفی کرده است که به صورت
ناتوانی در عملکرد اجتماعی و کیفیت پایین زندگی نمایان می شود (عبداله زاده ،جوانبخت و عبداله زاده.)1390 ،
اختالل وسواسی -جبری تا قبل از دهه  1970یک بیماری مقاوم به درمان محسوب می شد که نیازمند درمان مادام العمر بود
اما مطالعات تجربی انجام شده در دهه های اخیر منجر به شناسایی و معرفی روشهای رفتاری مؤثری تحت عنوان مواجهه و
بازداری از پاسخ5شده است .تأثیردرمان های رفتاری شناختی6در این بیماری بسیار زیاد است ،اما یکی از چالش های اساسی،
ایجاد درمان های مؤثر ،فوری و قابل دسترس برای بیماران می باشد.
7
امروزه روش جدیدتری نیز به مداخالت درمانی افزوده شده است که درمان فراشناختی نام دارد .مدل فراشناختی ،در ابتدا
توسط ولز و ماتئوس ( )1994پیشنهاد شد و سپس ولز ( )2000-1997آن را اصالح نمود .فراشناخت به باورها و فرایندهایی
اشاره دارد که برای ارزیابی ،تنظیم و یا بررسی و بازبینی فکر استفاده می شود .باورهای فراشناختی مانند نیاز به کنترل افکار و
نیز اهمیت افکار ،به طور ویژه ای در گروه باورهای مربوط به تفکر دسته بندی می شوند (نوردهل و ولز.)2017 8،
مفهوم «وسواس» محاصره فکر و مفهوم «اجباری» اجبار فکر و عمل را القا می کند و درک این مفاهیم بدون مرتبط ساختن
آنها با «من» فرد که در بیان آزادانه فکر ،تجسم و عمل خویشتن احساس محدودیت می کند ،امکان پذیر نیست .محدودیتی
که فقط بر اساس فعالیت های مرضی در هم شکست ه می شود و آرامش موقت تنها از طریق تکرار به دست می آید (دادستان،
.)1389
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طرحواره های ناسازگار اولیه  9،الگوهای هیجانی شناختی خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل
می گیرند و در سیر زندگی تکرار می شوند .طرحواره ها و را ههای ناکارآمدی که بیماران از طریق آنها یاد می گیرند با دیگران
کنار بیایند اغلب زیربنای نشانه های مزمن اختالالتی مثل افسردگی به شمار می روند (خدابخشی کوالیی و همکاران.)1393 ،
در واقع در طرحواره درمانی تغییر از این جهت اهمیت پیدا می کنند که به نوعی تغییر سبک زندگی است .یکی از راهبردهای
درمانی در طرحواره درمانی ،راهبردهای تجربی 10است که بیشترین تغییر را در طرحواره ها ایجاد می کند .بیماران از طریق
تکنیک های تجربی می توانند باور شناختی خود از غلط بودن طرحواره ها را به باور هیجانی 11گره بزنند .در مقایسه با تکنیک
های شناختی و رفتاری که با تکرار و تمرین فراوان ،تغییرات کوچکی به دنبال دارند ،تغییرات ناشی از تکنیک های تجربی
چشمگیرند .این تکنیک ها از طریق تجارب هیجانی اصالحی و همچنین با استفاده از ظرفیت انسان برای پردازش اثر بخش تر
اطالعات در حالت عاطفی ،اعمال قدرت می کنند (یانگ و همکاران .)2003 ،طرحواره های ناسازگار اولیه به علت ارضا نشدن
نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند .نیازهای بنیادینی ،همچون دلبستگی ایمن به دیگران ،خودگردان،
 .)2010 12برداشت های ما از اشیاء
آزادی در بیان نیازها و هیجان های سالم ،خودانگیختگی و محدودیت های واقع بینانه (تیم
و رویدادها ،بیشتر بازساخته های ساده و در عین حال بسیار سازمان یافته از ادراک اصلی ما است .این قبیل ساخته های
حافظه را طرحواره می نامند و فرایند جستجوی طرحواره هایی در حافظه که با اطالعات ورودی همخوان باشند ،پردازش
طرحواره ای نامیده می شود .بسیاری از افراد به خاطر مشکالت ارتباطی در جستجوی درمان هستند ،هم چنین در بسیاری از
اختالالت روانی شناخته شده مشکالت بین فردی دیده می شود .اغلب مشکالت بین فردی که افراد تجربه می کنند تحت تاثیر
شیوه تصور آنها در مورد خود و دیگران است .این شیوه تصور طرحواره نامیده می شود (دشتبان جامی ،بیاضی ،زعیمی و کاوه،
.)1393
بامریند در پژوهشهای خود طی سالهای  1991تا  2005روی دو عامل تعیین کننده نوع تعامل و ارتباط والدین وکودک یعنی
پذیرندگی -پاسخ دهندگی  5و توقع -کنترل  6مطالعه کرده است .بعد پذیرندگی -پاسخ دهندگی حاکی از میزان گرمی والدین
و حمایت از کودک است که موجب افزایش توان ابراز وجود ،حرمت خود و اعتماد به نفس باال در کودک می شود .بعد توقع-
کنترل حاکی از درجه انتظار والدین از کودک برای تنظیم رفتار و نظارت بر فعالیتهای کودک است (پل رین.)2005 ،
 ) 200913بر این باور است که والدین به عنوان اولین عوامل اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی در ارضا نیازهای
گرولینگ (
روانی کودکان و نوجوانان داشته و انگیزش تحصیلی دانش آموزان را تسهیل می کنند .بررسی نقش عوامل خانوادگی بر انگیزش
پیشرفت با توجه به نظریه خود تعیین گری قابل بررسی است.
با توجه به اینکه پژوهش های انجام شده به صورت جداگانه در مورد طرحواره های و وسواس اجباری انجام شده و دقیقا
مشخص نشده است که طرحواره های ناسازگار در وسواس اجباری چه تاثیری دارد .بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی
رابطه ی بین طرحواره های ناسازاگار مادران در عالئم وسواس اجباری نوجوان است و با نظر به آنچه گفته شد فرضیه های زیر
قابل تدوین است:
 -1بین طرحواره های ناسازگار مادران با عالیم وسواس فکری – اجباری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.
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 -2طرحواره های ناسازگار اولیه مادران عالیم وسواس فکری – اجباری را در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه پیش بینی می
کند.
روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی می باشد .جامعه آماری
پژوهش حاضر را دانش آموزان شهرستان مالرد واقع در استان تهران که در سال تحصیلی  94-95به تحصیل اشتغال دارند را
تشکیل می دهد .برای تعیین حجم نمونه از بین کلیه دانش آموزان پسر شهرستان مالرد نمونه ای به صورت تصادفی به حجم
 200نفر ( 100نفر دانش آموز و  100نفر مادران آنها) انتخاب شدند" .تحقیقات پیشنهاد می کنند که  100نفر نمونه برای
پژوهش های همبستگی کافی است (میلر .")2000،که دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس ،که در محدوده تحصیلی
دوره متوسطه اول قرار دارند ،انتخاب شدند .بعد از ریزش و عدم تکمیل برخی از پرسشنامه ها ،نهایتا حجم نمونه شامل  89نفر
شد.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه طرحواره های ناسازگار :پرسشنامه طرحواره یانگ -فرم کوتاه ،پرسشنامه خودگزارشی  75آیتمی است که جهت
ارزیابی  15خرده مقیاس  EMSتهیه شده است (یونگ -1:)1998 ،محرومیت هیجانی -2رها شدگی  -3بی اعتمادی /بد
رفتاری  -4انزوای اجتماعی /بیگانگی  -5نقص /شرم -6شکست  -7وابستگی  /بی کفایتی  -8آسیب پذیری دربرابر ضرر و
بیماری  -9گرفتار -10اطاعت  -11ایثار  -12بازداری هیجانی -13معیارهای سرسختانه  -14استحقاق -15خویشتن داری/
خود انضباطی ناکافی .هر آیتم بر روی مقیاس  6گزینه ای درجه بندی خواهد شد ( -1در مورد کامال غلط است (کامال غلط) تا
 -6کامال من را توصیف می کند (کامال درست) ) .نمره باال در این پرسشنامه نشان دهنده وجود طرحواره های ناسازگارانه
بیشتر در فرد می باشد .هنجار یابی این پرسشنامه در ایران توسط اهی در سال  1384در دانشگاه تهران انجام گرفته ،همسانی
درونی با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمده و ضریب آلفای کرونباخ در جمعیت مذکر  0/98و در جمعیت مونث 0/97
است.
پرسشنامه :OCIیک پرسشنامه  18آیتمی است که از نسخه  84آیتمی ( OCI-Rفوا و همکاران )1998 ،برگرفته شده است .فوآ
و همکارا ن همسانی درونی باالیی برای مقیاس کلی و زیرمقیاسها در دامنه (در دامنه  0/59تا  ) 0/96در جمعیتهای مختلف
(گروه  ،OCDاسترس پس آسیبی ،فوبی اجتماعی تعمیم یافته و گروه کنترل) گزارش کردند .پایایی آزمون -بازآزمونی خوب برا
ی گروه کنترل (در دامنه  0/68تا  )0/90و برای بیماران مبتال به ( OCDدر دامنه  0/77تا  )0/97به دست آمد ،کردند.
همچنین روایی افتراقی عالی و روایی همگرا رضایت بخش بود .شرکت کنندگان میزان آشفتگی و ناراحتی خود را که به وسیله
نشانه های  OCDدر یک ماه گذشته تجربه کرده اند بر روی مقیاس  5گزینه ای ( 0اصال) تا (4بشدت یا بسیار زیاد) مشخص
می نمایند OCI-R .شش عامل اختالل وسواس فکری اجباری را ارزیابی می کند -1 :شست وشو  -2وارسی کردن -3نظم دهی
 -4وسواس  -5احتکار کردن (برای ارزیابی این عامل می توانید)  -6خنثی سازی ذهنی .هر یک از این عامل ها یا خرده
مقیاس ها شامل سه آیتم این پرسشنامه می باشند.

روش اجرا
ابتدا با هماهنگی مدیر مدرسه  100نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شد .با مراجعه به کالسهای منتخب،
پژوهشگر به طور فعال در کالس به همراه دبیر حضور داشته .در طی جلسه بعد از دادن توضیحات پرسشنامه ها از آنها
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خواسته شد تا پرسشنامه های مربوطه را پرکنند لزوم پاسخگویی به همه سواالت تذکر داده شد .به دلیل اینکه پژوهش ما یک
تحقیق رابطه ای است 100 ،نفر از دانش آموزان و ماردان آنها انتخاب شده ،که  2نفر از مادران دانش آموزان همکاری نکرده و
حجم نمونه ما  98نفر است و در این بین  8نفر از آنها به دلیل اینکه به طور کامل پرسشنامه ها را تکمیل نکردند از تحلیل
داده ها خارج شدند و در نهایت  89نفر از آنها به طورکامل به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
برای تحلیل دادهها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و شاخص های پراکندگی مثل کشیدگی و چولگی استفاده
شد ،همچنین برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش ورود از
نرم افزار  spssنسخه  22استفاده شد.

یافته ها
یافتههای جمعیتشناختی نشان داد که از نظر سن مادران میانگین سنی آنها  ،38/68از نظر میزان تحصیالت  23نفر (،)23/5
سیکل  30نفر ( 36 ،)30/6نفر ( )36/7دیپلم 2 ،نفر فوق دیپلم ( )2%و  7نفر ( )7/1لیسانس بودند.
در ادامه یافتههای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل ،حداکثر ،کجی و کشیدگی را در دو متغیر طرح واره های
ناسازگار اولیه و وسواس فکری ارائه می گردد (جدول .)1
جدول .1شاخص های توصیفی متغیر طرحواره های ناسازگارانه اولیه و وسواس فکری
متغیر

شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

محرومیت هیجانی
رهاشدگی

89
89

14/57
11/72

5/82
8/42

5
5

25
75

0/102
4/85

-1/163
34/40

بی اعتمادی

89

9/70

4/94

5

25

1/18

0/872

انزوای اجتماعی
نقص و شرم

89
89

9/18
14/91

4/66
8/11

5
5

26
33

1/213
0/729

1/02
-0/567

استحقاق

89

14/01

6/09

5

30

0/305

-0/739

وابستگی

89

10/69

6/24

5

30

0/989

-0/058

گرفتار
اطاعت

89
89

10/92
19/64

4/91
5/84

5
5

29
30

1/31
-0/258

2/20
-0/382

ایثار

89

13/13

5/27

5

30

0/447

-0/244

بازداری

89

19/41

6/19

5

30

-0/364

-0/572

هیجانی معیارهای
سرسختانه
آسیب پذیری
شکست

89

15/25

6/19

5

30

0/106

-0/434

89

12/42

6/01

5

29

0/605

-0/497

شکست

89

9/69

5/07

5

24

1/120

0/333

خویشتن داری

89

13/53

6/50

5

27

0/258

-1/28

وسواس فکری

89

26/38

11/03

2

49

-0/102

-0/847
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یافتههای استنباطی
فرضیه اول :بین طرحواره های ناسازگار مادران با عالیم وسواس فکری – اجباری نوجوانان رابطه وجود دارد.
در بررسی فرضیه اول از تحلیل همبستگی ،ضریب همبستگی پیرسون و ضریب معناداری استفاده شد .نتایج حاصل از بررسی
فرضیه اول به روش همبستگی پیرسون در جدول ( )2آورده شده است.
جدول .2شاخص های توصیفی متغیر طرحواره های ناسازگارانه اولیه
متغیر

وسواس فکری

شاخص

-1محرومیت هیجانی

0/161
0/138

همبستگی
ضریب معناداری
-2رهاشدگی

0/164
0/131

همبستگی
ضریب معناداری
-3بی اعتمادی

0/224
0/038

همبستگی
ضریب معناداری
-4انزوای اجتماعی

0/204
0/065

همبستگی
ضریب معناداری
-5نقص و شرم
همبستگی

0/193
0/077

همبستگی

0/203
0/059

ضریب معناداری
-6استحقاق
ضریب معناداری
-7وابستگی

0/252
0/018

همبستگی
ضریب معناداری

0/189
0/079

-8گرفتار
همبستگی
ضریب معناداری
 -9اطا عت
همبستگی

-0/001
0/993

همبستگی

0/034
0/754

ضریب معناداری
-10ایثار
ضریب معناداری
-11بازداری
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0/185
0/089

همبستگی
ضریب معناداری
-12معیارهای سرسختانه
همبستگی

0/287
0/007

ضریب معناداری
-13آسیب پذیری
همبستگی

0/066
0/551

ضریب معناداری
 -14شکست
همبستگی

0/081
0/463

همبستگی

0/211
0/055

ضریب معناداری
-15خویشتن داری
ضریب معناداری

نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم به روش ضریب همبستگی پیرسون در جدول فوق آورده شده است .همانطور که از جدول
( )2مشاهده می شود بین وسواس فکری و طرحواره ناسازگارانه اولیه بی اعتمادی ( )0/038استحقاق ( )0/059وابستگی
( )0/018معیارهای سرسختانه ( ) 0/007و خویشتن داری رابطه معنادار وجود دارد و فرضیه تایید می شود .در مورد سایر
طرحواره های ناسازگارانه اولیه فرضیات تایید نمی شود.
فرضیه دوم :طرحهای ناسازگار اولیه عالیم وسواس فکری را در نوجوانان را پیش بینی می كند.
در بررسی فرضیه چهارم از تحلیل رگرسیون به روش ورود استفاده شد.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه ورود
منبع
 -1رگرسیون
 -2باقی مانده

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

ضریب معناداری

183/273
104/538

21
24

1/753

0/093

نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه ورود را نشان می دهد وسواس فکری نوجوانان را می توان به وسیله متغیر طرحواره های
ناسازگارانه (معیارهای سخت ،خویشتن داری ،نقص ،وابستگی ،ایثار ،اطاعت ،محرومیت ،رهاشدگی ،شکست ،آسیب پذیری،
بازداری ،استحقاق ،گرفتاری ،انزوا و بی اعتمادی) مورد پیش بینی قرار داد .میزان  77 Rدرصد و  Rاصالح شده  26درصد می
باشد.
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین طرح های ناسازگار اولیه با وسواس فکری  -اجباری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
بود .یافته های فرضیه اول نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار مادران با عالیم وسواس فکری نوجوانان رابطه وجود دارد.
یافته های تحلیل همبستگی در خرد مقیاس های  15گانه طرحواره های ناسازگار اولیه نشان داد که بین متغیر طرحواره های
ناسازگار و وسواس – اجباری رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین وسواس فکری و طرحواره ناسازگارانه اولیه بی
اعتمادی ،استحقاق ،وابستگی ،معیارهای سرسختانه و خویشتن داری رابطه معنادار وجود دارد و فرضیه تایید می شود ،ولی
در مورد سایر طرحواره های ناسازگارانه اولیه ،فرضیات تایید نمی شود .نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش محمدی ،رفیعی
پور و همکاران ( ) 1395می باشد که در نتایج پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شادکامی با طرح واره های بی اعتمادی.
بدرفتاری و اطاعت دختران با طرح واره های استحقاق /بزرگ منشی و معیارهای سرسختانه رابطه معناداری وجود دارد.
طرحواره ها در مراحل اولیه زندگی کودکان و در نتیجه تجارب منفی با پدر و مادر و همساالن به وجود می آیند و فرض بر این
است که این طرحوار ه ها راهنمای بسیاری از شناخت ها ،احساسات ورفتارهای ناکارآمد هستند (کوریک و همکاران.)201514،
با توجه به اینکه نحوه عملکرد و پیشرفت فرد در مراحل تغییر به شناخت ها و نحوه پردازش اطالعات از سوی وی بستگی دارد،
اهمیت این طرحواره ها دو چندان می شود .لذا طرحواره های ناسازگار اولیه بسیار بیشتر از سطوح سطحی شناخت ،نسبت به
تغییر مقاوم ترند .بنابراین ،ایده واگذاری این باورها در فرایند تغییر ،بسیار سخت است (گونازلز -جیمنز و همکاران.)201415،
طرحواره های ناسازگار اولیه ،موضوعات ثابت و دراز مدتی هستند که در دوران کودکی به وجود می آیند ،به بزرگسالی راه می
یابند و تا حد زیادی ناکارآمد هستند .این طرحواره ها الگویی برای پردازش تجار بعدی محسوب می شوند و اغلب نفوذ خود را
بر سیستم پردازش اطالعات در زیر آستانه هوشیاری اعمال می کنند (آزادبخت و وکیلی.)1390 ،
همانطور که در باال ذکر شد طرحواره ها ،الگوهای فکری افراد یا همان جهان بینی افراد هستند .بنابراین منطقی به نظر می
رسد که شخصی که با طرحواره معیارهای سرسختانه(باور اساسی مبنی بر اینکه فرد برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه
درباره رفتار و عملکرد خود ،باید کوشش فراوانی به خرج دهد) و خویشتن داری ناکافی(تحمل نکردن ناکامی ها در راه دستیابی
به اهداف شخصی) رشد کرده است در آینده به شکل الگوهای رفتاری وسواسی در مورد خود و جهان بیرون بخواهد واکنش
نشان دهد  .این افراد بدلیل طرحواره های ناسازگار همیشه احساس بی کفایتی و استحقاق و ناایمنی دارند به همین خاطر سعی
می کنند اصول و قواعد سختی را برای خود پرورش دهند که نتیجه آن رفتارهای وسواسی می شود .یکی از ویژگی های افراد
مبتال به وسواس عدم توانایی آنان در همدلی کرد ن است .چنانچه که در این پژوهش هم مشخص شد که عدم همدلی و رقابت
افراطی با دیگران با وسواس در ارتباط می باشد ،خصوصیاتی که در دوران نوجوانی پررنگ تر می شود .بنابراین می توان گفت با
شکل گیری و پرورش طرحواره استحقاق در دوران نوجوانی که گرایش به رقابت بیشتر است رفتارهای وسواسی هم بیشتر
مشاهده شود.
به روش تحلیل رگرسیون به شیوه ورود نشان داد که وسواس فکری نوجوانان را می توان به وسیله متغیر طرحواره های
ناسازگارانه (معیارهای سخت ،خویشتن داری ،نقص ،وابستگی ،ایثار ،اطاعت ،محرومیت ،رهاشدگی ،شکست ،آسیب پذیری،
بازداری ،استحقاق ،گرفتاری ،انزوا و بی اعتمادی) مورد پیش بینی قرار داد .میزان  77 Rدرصد و  Rاصالح شده  26درصد می
باشد .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش سجادیان ( )1385که تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر میزان عالیم اختالل وسواس -اجبار در
14

Quirk et al

15

González-Jiménez et al
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زنان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد و نشان داد افرادی که آموزش ذهن آگاهی دیده بودند نسبت به گروه کنترل بهبودی
چشمگیری نشان دادند ،همراستاست.نتایج پژوهش حاضر با پژوهش فیروزآبادی و شاره ( )1388به اثربخشی تکنیکهای ذهن
آگاهی در درمان یک مورد اختالل وسواسی -اجباری پرداختند و نشان دادند که تکنیکهای ذهن آگاهی در درمان اختالل
وسواسی -اجباری موثر بوده است.
فرد مبتال به وسواس فکری -اجباری در پاسخ به یک راه انداز که معموال یک فکر یا احساس یا میل است ،دچار پریشانی می
شود .افکار شامل تردیدها یا سؤاالت و تصاویر مزاحم بوده احساس ،هیجانات و حاالت ناپیوسته از تنش یا عالئم مرتبط را
شامل می شود .تمایالت نیز شامل تکانه ها یا انجام اعمال ناخواسته نظیر برخورد با ماشین فرد دیگر می شود (عزیزی و
شهبازیان .)1396 ،در حالت عادی ،این مزاحمت ها به وقوع می پیوندند ولی نکته مهم این است که مزاحمت ها ،باورهای
فراشناختی فرد را درباره معنا و اهمیت آنها فعال می سازد .در افراد مبتال به وسواس فکری -اجباری این عقاید غلط بوده و
بیماران ،به مزاحمت ها اهمیت افراطی می دهند .ارتباط این باورها با تجارب درونی ،تأثیر مستقیمی بر دنیای بیرونی فرد دارد،
همچنین این عقاید مرتبط با باورهای ترکیبی می باشد ،به گونهای که فعال سازی باورهای فراشناختی ناکارآمد در بیمار ،منجر
به ارزیابی منفی او از مزاحمت ها شده و در برابر آنها به عنوان عالمتی از تهدید ،واکنش نشان می دهد .در مورد نتایج این
فرضیه می توان گفت که این ویژگی های شخصیتی در یک راستا قابل تبین هستند.
این پژوهش همانند سایر پژوهش ها با محدویتهای مواجه بود .از جمله محدودیتها این بود که نتایج فقط محدود به شهر
مالرد می باشد و در تعمیم نتایج به سایر شهرها باید احتیاط کرد .پیشنهاد می شود پژوهشی در مقیاس وسیع تر و با حجم
نمونه باالتر انجام شود تا نقش خطاهای پژوهشی معمول در نتایج را کمتر کند و تعمیم نتایج به جامعه آماری را با ضریب
اطمینان بیشتری ممکن سازد .همچنین با توجه رابطه بین طرح های ناسازگار اولیه با وسواس فکری ،پیشنهاد می شود که
مشاوران مدارس و روانشناسان حوزه کودک و نوجوان به وسواسهای فکری دانش آموزان توجه کنند و رویکردهای درمانی
مربوط به این زمینه را برای این افراد به کار ببرند.
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