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Abstract
Introduction: The aim of present study was to investigate the psychometric properties of
Dimensional Obsessive-Compulsive Scale (DOCS) among Iranian university students.
Method: The study used descriptive instrument-producing manner of data-collection and 1005
students from different schools of Tehran University were selected by multistage cluster
sampling. Next, They completed DOCS and one of the following instruments: Depression,
Anxiety and Stress Scale (DASS), Kessler Psychological Distress Scale (K- 10), Symptom
Checklist-25 (SCL- 25), Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI),
Obsessive- Compulsive Inventory- revised (OCI- R), Yale-Brown Obsessive-Compulsive
Scale (Y-BOCS), Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI), and Iranian Mental
Health Scale (IMHS).
Results: Explanatory factor analysis indicated that Iranian versian of the scale was the same as
original one as to four factor structure. Moreover, item analysis, measurement of the coefficient
of internal consistency, and test-retest reliability demonstrated that the items and factors were
satisfactory. Confirmatory factor analysis, also corroborated the model with four factors, albeit
with a little change in it.
Conclusion: All things considered, reliability and validity of DOCS were approved in order to
measure OCD symptoms among Iranian youth and it can be employed as an instrument in
related researches.
Keywords: Dimensional Obsessive Compulsive Scale (DOCS), Test Adaptation, Item analysis,
Psychometric Properties, Factor Analysis, Student
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زینالی2

 1گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت1932/5/11 :

تاریخ پذیرش1932/11/22 :

چکيده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ابعادی عالئم وسواس بیاختیاری در جمعیت دانشجویان ایرانی انجام
گرفت.
روش :پژوهش از نظر شیوة جمعآوری دادهها از نوع توصیفی -ابزارسازی است .نمونة مورد بررسی  1115نفر از دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه تهران بودند که به شیوة خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .در فرایند جمعآوری دادهها از هر یک از شرکتکنندگان در پژوهش
خواسته شد که به دو ابزار  )1مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری و  )2یکی از نه ابزار مقیاس افسردگی اضطراب استرس ،مقیاس پریشانی
روانشناختی کسلر  ،فهرست نشانگان ،25 -سیاهة افسردگی بک ،سیاهة اضطراب بک ،مقیاس وسواس بیاختیاری ،مقیاس وسواس فکری-
عملی یل براون ،سیاهة وسواس بیاختیاری مادسلیو مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان ایرانی پاسخ دهند.
یافتهها :تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر وجود چهار عامل موجود در نسخة اصلی مقیاس در نمونة ایرانی بود .تحلیل آیتم و محاسبة ضرایب
همگونی درونی و بازآزمایی ابزار نیز نشاندهندة ویژگیهای روانسنجی مناسب آیتمها و عاملهای استخراج شده بود .تحلیل عاملی تأییدی
نیز مدل چهارعاملی اصلی را با کمی تغییر تأیید کرد.
نتيجهگيری :مقیاس ابعادی عالئم وسواس بیاختیاری اعتبار و روایی مناسبی برای سنجش مؤلفههای وسواس دارد.
کليدواژهها :مقیاس وسواس بیاختیاری ،انطباقسازی آزمون ،ویژگیهای روانسنجی ،تحلیل گویه ،تحلیل عاملی ،دانشجو

نویسنده مسئول :سعید اکبریزردخانه .پست الکترونیکAkbari76ir@yahoo.com :

 / 911خدایاری فرد ،اکبریزردخانه ،زینالی

مقدمه
بیشتر افراد افکاار ،عقایاد و توااویر مداخلاهکننادة ناخواساته و
مداومی دارند که اساترس یاا اضاطراب را برمایانگیازد و فارد
را وامیدارد تاا آیای هاای رفتااری یاا يهنای خاصای را انجاام
دهد [ .]2 ,1زمانیکاه ایا عالئام حاداهل باه مادو یاک روز
به طاول انجامناد و باا ساطال باازیی از اساترس تاو م باوده و
در عملکرد فرد اخاتالل ایجااد کنناد ،امکاان دارد کاه شاخ
مالکهاای تشخیوای وساواس بایاختیااری را دریافات کناد.
از مشااکالو اساساای افااراد دارای ای ا اخااتالل ماایتااوان بااه
کژکنشاایهااای کارکردهااای اجرایاای اشاااره نمااود [.]5 ،4 ،9
وسواسهای فکری عقاید ،افکاار ،تکاناههاا یاا توااویر يهنای
پایااداری هسااتند کااه ماازاحم و نامناسااب مااینماینااد و بااه
اضطراب یاا پریشاانی آشاکار منجار مایشاوند .وساواسهاای
عملی رفتارهای تکاراری (مانناد شسات دسات ،مانظم کاردن
و بااازبینی) یااا اعمااال يهناای (ماننااد دعااا کااردن ،شاامارش و
تکرار واژهها بهآرامی) هساتند کاه هادف آن هاا پیشاگیری یاا
کاهش اضطراب یا پریشانی است [.]6
وسواس ،اختاللی شایع است و از نظر شیوع پس از فوبی ،اختالل
موارف مواد و افساردگی ،رتبة چهارم را به خود اختواد داده
اسااات [ .]7ازای رو تشاااخی و درماان ای اختالل از اهمیت
شاایانی برخوردار اسات .در زمینة تشاخیوی ،ابزارهای متعددی
برای سانجش وسواس بیاختیاری موجود است ،اما بیشتر آن ها
با محدودیتهایی مواجه هساااتند [ .]1برخی از ای محدودیتها
موجب می شود تا ای ابزارها از نظر کارآمدی ،همسانی تجربی و
ساانجش دهیو و واضااال عالئم وسااواس توانایی کمتری داشااته
باشند.
اولی محدودیت ای ابزارها ،ناتوانی در تمیز بی شااادو و تعداد
عالئم وساااواس اسااات .برای مکال ممک اسااات فردی ا لب
نشاانههای وساواس را داشاته باشد ،اما ای نشانهها شدو کمی
داشته باشند .در ای شرایط تنها به ای دلیل که ای فرد نشانگان
بیشااتری دارد ،نمرة بازیی در پرسااشاانامه بهدساات میآورد و
وسواس ایشان شدید تخمی زده میشود .ای در حالی است که
شادو عالئم وسواس بیاختیاری امری مستقل از تعداد نشانگان
است [.]3
محدودیت دوم ایا ابزارهاا ،دامناة وسایع ،نااهمگ و طبیعات
يهنای نشااانگان وسااواسهاساات کااه مااانع از آن ماایشااود تااا
ابزاری وجود داشته باشاد کاه بتواناد هماة ایا نشاانگان را در
خود بگنجاند .ازای رو ساازندگان ابازار مجبورناد تنهاا تعادادی
از نشااانگان را انتخاااب کننااد و در پرسشاانامههااا بگنجاننااد .در
چناای شااارایطی پاساااخدهناادهای کاااه تعاااداد بیشاااتری از
نشانگان گنجانادهشاده در ابازار را دارا باشاد ،نمارة بیشاتری را
بااه خااود اختواااد خواهااد دادی درصااورتیکااه ممک ا اساات
چناادان شاادتی در نشااانگان نداشااته باشااد .از سااوی دیگاار در
ایاا شاارایط ،ا لااب افااراد دارای نشااانگان وسااواس نااادر و

کمیاب (برای مکال فکار وسواسای اباتال باه اساکیزوفرنی) کاه
گاااهی بساایار شاادید اساات ،در ایا ابزارهااا نماارة کماای را بااه
خود اختواد میدهند [.]1
محدودیت سوم سنجش تکبعدی شدو نشانگان وسواس است.
درحالیکه پژوهشها نشان میدهد که نشانگان وسواس بی
اختیاری چندبعدی و شامل شاخ هایی مانند احساس پریشانی،
تداخل در کارکرد ،بسامد و مدو نشانگان است [.]12 ،11 ،11
چنی شرایطی به پیدایش ابزارهایی میانجامد که بهجای وسواس
بیشتر ،اضطراب و افسردگی عمومی را میسنجند [ .]19ازای رو
ابزار از امکان وجود ویژگی روایی تشخیوی به دور میماند.
محدودیتی که میتوان بهعنوان چهارمی مورد يکر کرد ،ای که
ابزارهای موجود بهصورو جداگانه نشانگان وسواسهای فکری و
عملی را میسنجند .به همی جهت ای دو را پدیدههای مجزا از
هم تلقی میکنند .پژوهشها نشان داده است آسیبشناسی
وسواس بهسادگی هابل تأویل به دو دسته پدیدههای فکری و
عملی نیست [ .]14 ,11 ,3ازای رو ابزارهای موجود هم در ایجاد
چنی رابطهای بی نشانگان عملی و فکری توفیو حاصل نکرده
اند.
محدودیت پنجم و مفهومی دیگر ابزارهای موجود وسواس ،عدم
توجه کافی به راهبردهای اجتنابی انواع وسواس است .بیشتر
مقیاسها (برای نمونه سیاهة وسواس بیاختیاری و مقیاس
وسواس بیاختیاری یل براون هیچ سؤالی برای سنجیدن اجتناب
ندارند .درحالیکه معدودی از مقیاسها (برای نمونه سیاهة پادوا و
سیاهة بازبینیشدة پادوا) شامل یک یا دو آیتم مرتبط با اجتناب
است که آن هم مرتبط با موهعیتهای کامال" معی از جمله
استفاده از دستشوییهای عمومی است و بسیاری از موارد دیگر از
نظر دور نگه داشته شده است [ .]1در چنی شرایطی دستیابی به
شدو نشانگان وسواسها ممک است به نتایج چندان دهیو منتج
نشود .محدودیت هفتم و آخر ابزار پیشی  ،مربوط به اندازه گیری
نوعی از وسواس به نام وسواس انباشت است .یافتههای پژوهشی
اخیر نشان میدهد که انباشت مؤلفهای جدا و متفاوو از وسواس
است و ابزار هبلی با یافتههای جدید همسو نیستند [.]15
تحقیقاو اخیر نشان داده است که مقیاس ابعادی وسواس بی
اختیاری [ ]1تا حدود زیادی نواه ابزارهای موجود را پوشش
داده و توجه پژوهشی و کلینیکی مناسبی را به خود جلب کرده
است .ای مقیاس دارای چهار بُعد  )1آلودگی (وسواس فکری
آلودگی و وسواس عملی ضدآلودگی ،شست و پاک کردن)ی )2
مسئولیت برای آسیب (جراحت ،چک کردن ،اطمینانخواهی و
وسواسهای عملی مرتبط)ی  )9وسواسهای فکری یرهابل هبول
(وسواسهای فکری با محتوای خشونت ،جنسی ،مذهبی ،آیی
های يهنی و دیگر افکار خنکیسازی)ی  )4تقارن ،کامل و دهیو
بودن (وسواسهای فکری در مورد اینکه چیزی دهیقا صحیال
نیست و وسواسهای عملی نظم و تکرار ) است .در مجموع
مزایای ای ابزار عبارتند از :الف) سنجش تجربی شدو ابعاد
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وسواس (بهجز انباشت) در مفهومی همسانی ب) سنجش شدو
عالئم وسواس بهصورو شاخ های تجربی چندگانهی ج) سنجش
رفتارهای اجتنابیی د) سنجش شدو عالئم مستقل از تعداد ،دامنه
و انواع وسواسهای بیاختیاریی ها) سادگی و مختور بودن
مقیاس بهمنظور استفاده در کلینیکهای تشخیوی و کارهای
پژوهشیی و) توانایی جداسازی افراد دارای نشانگان (جمعیت
بالینی) از افراد فاهد نشانگان (جمعیت یربالینی) [ .]11ازای رو
پژوهش حاضر با هدف انطباقسازی نسخة فارسی ای ابزار برای
جامعة ایران انجام گرفت.

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی -پیمایشی از نوع ابزارسازی است.
جامعة آماری پژوهش کلیة دانشجویان دانشگاه تهران بودند که
در نیمسال اول سال تحویلی  1931-31به تحویل اشتغال
داشتند .حجم نمونة ای پژوهش  1115نفر است که به شیوة
توادفی طبقهای نسبتی از دانشکدههای مختلف ای دانشگاه
انتخاب شدند .بسیاری از محققان حجم نمونه  1111و بازتر از از
آن برای انجام تحلیل عاملی ایدهال میدانند [.]17 ,16
ابزارهای پژوهش عبارتند بودند از:
مقياس ابعادی وسواس بیاختياری :ای مقیاس را آبرامووینز
و همکاران [ ]1ساختهاند و شامل چهار بُعد آلودگی ،مسئولیت
آسیب ،وسواسهای فکری یرهابل هبول و تقارن ،کامل و دهیو
بودن است.
در کنار مقیاس ابعادی وسواس بیاختیاری از  3ابزار موازی برای
بررسی انواع رواییهای مالکی استفاده شد .روایی محتوایی نیز با
دریافت نظرهای استادان روانشناسی و روایی صوری آن نیز
توسط پاسخدهندگان تأیید شد .ابزارهای مورد استفاده برای
بررسی انواع روایی به شرح زیرند:
سيييياهة وسييواس بیاختياری مادسييلی Maudsley

) :Obsessive Compulsive Inventory (MOCIایاا
سیاهه را هاجسون و راچم [ ]11بهمنظور پژوهش در مورد نوع
و حیطة مشکالو وسواس تهیه کردند .ای پرسشنامه شامل 91
پرسش بهصورو صحیال -لط است .دامنة نمرهها از صفر تا 91
متغیر است .افزون بر نمرة کل وسواس ،پرسشنامة مادسلی شامل
 5خردهمقیاس وارسی ،شستوشو ،کندی ،شک و نشخوار يهنی
است [ .]21 ,13دادفر [ ]21ضریب اعتبار آزمون را  1/14و روایی
همگرای آن با مقیاس وسااواس بیاختیاری یل -براون را 1/17
گزارش کرده است.
مقياس وسواس فکری -عملی یل براون :ای ابزار را گودم
و همکاران [ ]22ساااختهاند و دارای سااه بخش اساات .در بخش
اول مواااحبهکننده اختالل وسااواس بیاختیاری را برای مراجع
تعریف میکند و چند مکال میزند .در بخش دوم ،سیاهة نشانهها
ارزیابی و در بخش ساوم شادو نشانهها درجهبندی میشود .در
مورد ساایاهة نشااانهها و شاادو آن ها ،همگونی درونی بهترتیب

 1/37و  1/35و ضاریب اعتبار بازآزمایی  1/33گزارش شده است
[.]29
مقياس وسييواس بیاختياری Obsessive- Compulsive
)(OCD

 :Disorderای پرساشانامة خودسانجی توسط فوا و

همکاران [ ]24ساخته شده و دارای  11ماده است که عالئم انواع
وساواس را میسانجد .نساخة بازنگریشده ،شامل  6زیرمقیاس
است که هریک بهطور مساوی  9ماده دارند :شستوشو ،وسواس
فکری ،انباشااات ،نظم ،وارسااایکردن و خنکی ساااازی .در ای
پرساشانامه از پاسخدهندهها خواسته میشود تا موافقت خود را با
میزان ناراحتیای که هر یک از عباروها برای آن ها در یک ماه
گذشااته ایجاد کرده در یک مقیاس  5درجهای ( =1هیچ وهت تا
 = 4بیش از حاد) باا انتخااب هر یاک از گزیناهها اعالم کنند.
همگونی درونی با ضااریب آلفای کرونباد در دامنة  1/51تا 1/72
است [. ]25
سياهة اضطراب بک :ای سیاهه نیز مانند افسردگی بک شامل
 21گزیناه بوده و هر ماااده نمرهای بی 1تااا  9میگیرد و دامناة
نمرههای کلی بی  1تا  69اساات .بک ،اپساات  ،براون و سااتیر
[ ]26همگونی درونی آن را برابر باا  1/39گزارش کردند .آن ها
ضااریب اعتبار بازآزمایی را بعد از یک هفته  1/75گزارش کردند.
روایی و اعتبار نساخه فارسی ای مقیاس را برای طبقاو سنی و
جنسیتی مناسب يکر کردهاند [. ]27
سياهة افسردگی بک :ای سیاهه توسط بک [ ]21ساخته شده
و دارای  21مادهساؤال اسات که هر مادهسؤال بیانکنندة حالتی
در فرد است و عالئم افسردگی را از کم تا زیاد مشخ می کند.
تحلیل عاملی ای سیاهه به استخراج سه عامل اصلی منجر شده
است )1 :دید منفی نسبت به خود و آیندهی  )2عالئم فیزیولوژیکیی
 )9انزواطلبی جساامانی .ویرایش دوم ای آزمون [ ]23نیز موجود
است .همبستگی حاصل از دو نیمه کردن مادههای مقیاس1/17 ،
و ضاریب بازآزمایی نیز  1/39بوده است .همسانی درونی مقیاس
افسااردگی بک برای گروه بالینی  1/32و برای گروه عادی 1/39
گزارش شاده اسات .ای آزمون همينی افراد افسرده را از افراد
یرافساارده تفکیک میکند و نتایج حاصاال از اجرای آن با بُعد
افسردگی فهرست وارسی نشانگان بالینی 31 -همبستگی زیادی
داشته است .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز بیانگر روایی بازی
سیاهة افسردگی بک است [ .]91ویژگی های روانسنجی نسخة
فارسی ای مقیاس مناسب يکر شده است [. ]91
فهرس ي

نشيياننانSymptom Checklist- 25 22 -

) :(SCL- 25فهرسااات نشاااانگان 25 -فااارم کوتااااهی از
فهرست نشانگان بیمااری 31 -اسات .ایا فارم  25آیتمای باا
اسااتفاده از شاایوة تحلیاال عاااملی اسااتخراج شااده اساات .نماارة
کلاای ای ا مقیاااس آساایبشناساای رواناای عمااومی را ارزیااابی
میکند .ضاریب آلفاای کرونبااد گازارششاده بارای فهرسات
 1/37و ضااریب اعتبااار بازآزمااایی (پااس از  5هفتااه) آن 1/71
است [.]92
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مقياس پریشانی روانشناختی

کسلر Kessler 11

 :Psychological Distress Scaleای مقیاس ویژة شناسایی
اختاللهای روانی در جمعیت عمومی به دو صورو دهسؤالی و
ششسؤالی تدوی شده و در مطالعاو مختلف استفاده شده است
[ .]94 ,99سؤازو ای دو فرم بهصورو لیکرتی از «هیچ وهت»
تا «همیشه» است و بی  1تا  4نمرهگذاری میشود .پژوهشها
نشان دادهاند پرسشنامة دهسؤالی روایی و اعتبار مطلوبی دارد [.]95
ویژگیهای روانسنجی نسخه فرسی ای ابزار مناسب گزارش
شده است [. ]96
مقياس افسردگی اضطراب استرس Depression,

) :Anxiety, Stress Scale (DASSای مقیاس توسط لویباند
و لویباند [ ]97تهیه شده است .سؤازو ای مقیاس بهصورو
لیکرو و  4گزینهای تنظیم شده است .ارزش آلفای ای مقیاس
برای افسردگی  ،1/71اضطراب  1/66و استرس  1/76گزارش شده
است .در ضم روایی ای ابزار مناسب گزارش شده است [. ]91
مقياس ملی سالم

روان دانشجویان

ایرانی Iranian

) :Mental Health Scale (IMHSمقیاسی  39مادهای است
و دارای دو حوزة سالمت روان و سازههای مربوط به سالمت روان
است .ضرایب اعتبار هر یک از زیرمقیاسهای ای ابزار بی 1/53
تا  1/39گزارش شده است .روایی عاملی و مالکی زیرمقیاسهای
ای ابزار مناسب گزارش شده است [. ]41 , 93
در آ از فرایند پژوهش ،مقیاس وسواس فکری عملی پس از کسب
اجازه از سازندة آن برای ترجمه و استفاده از آن در ایران از انگلیسی
به فارسی برگردانده شد .پس از رفع مشکالو در ای مرحله ،فرم
نهایی به سازندگان ابزار ارسال و نظر آنان در ای زمینه خواسته
شد .پیشنهادهای اصالحی سازندة ابزار و ویژگیهای مکبت و
برجستة برگردان مجدد طی چندی نامة الکترونیکی به مجری
پژوهش حاضر و همکاران ایشان اعالم شد .طی مطالعة مقدماتی
نیز فرم فارسی اولیة مقیاس در اختیار  61دانشجوی کارشناسی و
کارشناسیارشد دانشگاه تهران هرار داده شده و نظر آنان در زمینة
میزان شیوایی و صراحت آیتمها خواسته شد .پس از تهیة مقیاس
نهایی ،نمونة اصلی پژوهش براساس روش نمونهگیری طبقهای
مشخ شد .بدی شکل که ابتدا کلیة دانشکدههای دانشگاه
تهران به گروههای آموزشی علوم انسانی ،فنی -مهندسی ،علوم
پایه و هنر تقسیم شدند و سپس از آن ها خواسته شد به
پرسشنامهها پاسخ دهند.
در جریان جمعآوری دادهها ،هر یک از افراد گروه نمونه به دو
آزمون پاسخ دادند که یکی از آن ها مقیاس ابعادی وسواس
بیاختیاری و دیگری یک ابزار همراه بود .هرار گرفت آزمونهای
همراه در کنار آزمون اصلی بهگونهای صورو گرفت که در هر
دانشکده ،هر یک از آزمونهای همراه با نسبت افراد همان
دانشکده با کل گروه نمونه (تقریبا) برابر باشد.
پس از جمعآوری اطالعاو ،دادهها در نسخة هجدهم نرمافزار
بستة آماری علوم اجتماعی [ ]41وارد شد .شایان يکر است در

مراحلی از تحلیل دادهها از نسخة هشتونیم نرمافزار روابط
ساختاری خطی [ ]42نیز استفاده شد .پس از ورود دادهها مرحلة
تحلیل اکتشافی دادهها [ ]44 ,49انجام یافت که طی آن اهداماو
زیر روی دادهها صورو گرفت -1:مطابقت دادههای ورودی با
پرسشنامههای تکمیلشده :برای ای منظور حدود  5درصد
پرسشنامهها بهطور توادفی از بی پرسشنامهها انتخاب و با داد-
ههای موجود در فایل ورودی دادهها مقایسه شد .در ای بخش
مشکل خاصی مشاهده نشدی -2مطابقت دادهها با شیوههای
کدگذاری پرسشنامهها :برای بررسی جامع دادهها و اطمینان از صحت
ورود کلی دادهها ،با گرفت فراوانی از پاسخهای ارائهشده برای هر
یک از سؤالهای پرسشنامهها و مطابقت آن با شیوة نمرهگذاری تک
تک سؤالها ،به شناسایی کدهای اشتباه که بهطور سهوی وارد فایل
دادهها شده بودند ،مبادرو شدی -9کدگذاری مجدد کدهای اشتباه:
در بررسی فراوانیها مواردی از کدهای اشتباه شناسایی شد ،برای
مکال بهجای کد  1از کد  11یا  16استفاده شده بودی -4تحلیل
گمشدهها :برای بررسی میزان داده های گمشده و بررسی وجود
رابطة نظاممند بی دادههای گمشده با ویژگیهای جمعیتشناختی
اعضای گروه نمونه و مشخواو سؤالها ای تحلیل انجام گرفت.
از آنجا که نسبت دادههای گمشدهها بهطور متوسط کمتر از درصد
در هر یک از سؤالها بود و رابطة منظمی هم مشاهده نشد ،ای
دادهها با استفاده از شیوة درونیابی جایگزی شدی -5بررسی
صحت و دهت پاسخ های ارائهشده توسط افراد :بهمنظور بررسی
اینکه آیا مقیاس توانسته است انگیزة پاسخدهی ززم را در اعضای
گروه نمونه ایجاد کند؟ و آیا افراد برای پاسخدهی به آیتمها ،به
کلیة موارد پاسخدهی توجه داشتهاند یا نه؟ یا از الگوهای پاسخدهی
توادفی استفاده کردهاند ،از روش ترنسپوز استفاده شد .در ای
مرحله نمودار ستونی درصدی تمامی  1115نفر تک به تک
مشاهده و موارد مشکوک حذف شدند .در ای مرحله دادههای
مربوط به  45نفر از اعضای گروه نمونه حذف و حجم نمونه به
تعداد  361نفر تقلیل یافت -6.تحلیل فراوانیها پاسخهای
ارائهشده به سؤالها :ای تحلیل به ای منظور صورو گرفت که
مشخ شود آیا کلیة نقاط طیف پاسخدهی سؤالها توانسته است
فراوانی مناسبی را به خود اختواد دهد که منجر به چولگی
شدید یا اختواد یافت بخش اعظمی از پاسخها بر روی تعداد
محدودی از گزینهها شده باشد .بررسی نمودار  21سؤال مربوط به
مقیای ابعاد وسواس -بیاختیاری نشان داد هیچیک از سؤالها
چنی الگویی را نشان نمیدهند.
پس از حوول اطمینان از صحت و دهت دادهها برای تحلیلهای
بعدی نمونة کلی با استفاده از برنامة  SPSSبه دو بخش مساوی
تقسیم شد .پس از تشکیل ای دو گروه ،به توادف یکی از گروهها
بهعنوان گروه نمونة مدرجسازی و دیگری رواسازی درنظر گرفته
شد .در ادامه از دادههای گروه مدرجسازی برای استخراج ساختار
عاملی و تحلیل آیتمها از طریو روشهای اکتشافی و از دادههای
گروه رواسازی برای وارسی روایی ساختار عاملی از طریو

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،7شماره  ،4زمستان 9312

مقیاس ابعاد عالئم وسواس بیاختیاری :انطباقسازی نسخة فارسی (919 / )DOCS- F
جدول .1عامل و مقادیر ارزش ویژة حاصل از تحلیل عوامل مقیاس
ابعاد وسواس بیاختیاری

روشهای تأییدی و بررسی روابط مقیاس ابعاد وسواس -بی
اختیاری با سازههای مرتبط استفاده شد.

یافتهها
نمونة مورد بررسی  1115دانشجوی دختر و پسر دانشگاه تهران
(با میانگی سنی  21/32سال و انحراف استاندارد  )2/13بودند.
نیمی از گروه نمونه دختر ( 43/6درصد) و نیمی دیگر پسر (51/41
درصد) بودند.

عامل

ارزش ویژه

یکم
دوم
سوم
چهارم

6/59
1/74
1/52
1/27

درصد تبيين واریانس تراکمی

92/71
41/97
41/34
55/92

بررسی ضرایب همبستگی بی آیتمها و زیرمقیاسها نشان می
دهد ای ضرایب بی ( 1/49آیتم مسئولیت  )4و ( 1/64آیتم تقارن
 )9است .ازای رو میتوان گفت مناسبتری و نامناسب تری آیتم-
ها در بی کلیة آیتمهای مربوط به زیرمقیاسها به ترتیب آیتمهای
مسئولیت  4و تقارن  9است.
تحلیل عاملی تأییدی روی دادههای گروه روایییابی :برای
وارسی روایی ساختار عاملی تحلیل عاملی تأییدی روی دادههای
گروه روایییابی انجام گرفت .برای دستیابی به بهتری مدل
برازشیافته با دادهها ،از تحلیل تأییدی روی ساختار کوواریانس و
روش برآورد مقاوم بیشینة درستنمایی استفاده شد .در ای فرایند،
سه ساختار عاملی بهعنوان الگوهای رهیب ارزیابی شد .ای سه
ساختار عاملی عبارو بودند از )1 :مدل یکم :ساختار عاملی اصلی
مقیاس (که در آن هر یک از عوامل بهطور یکسان از پنج آیتم
تشکیل شده است)ی  )2مدل دوم :ساختار عاملی حاصل از تحلیل
عاملی اکتشافی (که در آن کلیة آیتمها در جایگاه مناسب نظری
بارگذاری داشتهاند ،بهجز آیتم دوم آلودگی که حذف شده و آیتم
سوم وسواسهای فکری یرهابل هبول روی عامل مسئولیت
بارگذاری باز داشته است)ی

تحليل عاملی اکتشافی روی دادههای گروه مدرجسازی:

مقدار شاخ کفایت نمونهبرداری کیسر -مایر -الکی برابر با
 1/13و شاخ آزمون کرویت بارتلت برابر با  2593بود ،که با
درجاو آزادی  131در سطال  1/115معنادار است .ای یافته بدی
معناست که مفروضة انجام تحلیل عاملی روی ای دادهها برهرار
است .نتایج تحلیل بیانگر وجود چهار عامل با ارزش ویژة باز
( )1/27بود که در مجموع  55/92درصد از واریانس کل آزمون را
تبیی میکنند .از  21آیتم واردشده برای تحلیل عاملی با روش
استخراج عاملهای محورهای اصلی و چرخش پروماکس با
نرمالسازی کیسر 6 ،آیتم در عامل سوم 5 ،آیتم در عاملهای
یکم و دوم ،و  4آیتم روی عامل چهارم حداککر بارگذاری را نشان
دادند .ززم به يکر است که ساختار عاملی حاصل با استفاده از
روش عاملیابی ممک  ،چرخشهای گوناگون و محدود ساخت
تعداد عاملها به تعداد  4و حداهل مقدار بارگذاری هر آیتم روی
عوامل  ،1/91به استخراج مؤلفه هایی منجر میشود که سادهتری
ساختار و بیشتری همخوانی را با ساختار نظری مقیاس ابعاد
وسواس بیاختیاری دارند.

جدول .2یافتههای توصیفی آیتمها ،ضرایب اشتراک ،بارهای عاملی ،ضرایب همبستگی آن ها با نمرة کل زیرمقیاسها و ضرایب همگونی درونی زیرمقیاسهای
مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری در گروه نمونة مدرجسازی
عامل

افکار یر
هابل هبول

تقارن

مسئولیت

آلودگی

آیتم

مياننين

انحراف
استاندارد

ضریب
اشتراک

بار عاملی

افکار 4
افکار 5
افکار 9
افکار 1
مسئولیت 4
تقارن 5
تقارن 1
تقارن 9
تقارن 4
تقارن 2
مسئولیت 9
مسئولیت 2
مسئولیت 5
افکار 2
مسئولیت 1
آلودگی 2
آلودگی 4
آلودگی 9
آلودگی 5
آلودگی 1

1/25
1/41
1/69
1/16
1/17
1/21
1/37
1/29
1/33
1/35
1/51
1/46
1/27
1/71
1/14

1
1/36
1/35
1/74
1/32
1/19
1/12
1/31
1/31
1/11
1/35
1/31
1/35
1/11
1/75

1/36
1/53
1/91
1/15

1/13
1/16
1/16
1/74

1/51
1/51
1/47
1/41
1/56
1/46
1/91
1/43
1/41
1/95
1/41
1/96
1/59
1/91
1/93
1/91
1/47
1/41
1/46
1/97

1/16
1/65
1/55
1/44
1/95
1/77
1/63
1/65
1/69
1/41
1/71
1/51
1/56
1/47
1/96
1/91
1/17
1/61
1/61
1/41

ضریب آلفا
با حذف

ضریب
آلفا

1/79
1/71
1/79
1/71
1/77
1/75
1/76
1/79
1/75
1/71
1/61
1/71
1/71
1/75
1/75
1/71
1/71
1/71
1/76
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ضریب
بازآزمایی

1/73

1/11

1/11

1/16

1/76

1/74

1/71

1/16

همبستنی آیتم با
نمرة زیرمقياس

1/61
1/67
1/61
1/51
1/49
1/61
1/55
1/64
1/61
1/41
1/62
1/55
1/51
1/46
1/44
1/61
1/69
1/61
1/41

 / 914خدایاری فرد ،اکبریزردخانه ،زینالی
جدول  .3آمارههای نیکویی برازش مدلهای سهگانة مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری براساس دادههای گروه نمونة روایییابی
مدل

X2

Df

𝑿𝟐⁄
𝒇𝑫

CFI

NNFI

RMSEA

)RMSEA (90% CI

SRMR

یکم
دوم
سوم

655/21
631/41
343/12

164
146
114

9/3
4/7
3/12

1/16
1/15
1/61

1/14
1/12
1/69

1/13
1/11
1/11

( 1/11و )1/13
( 1/11و )1/13
( 1/13و )1/17

1/16
1/17
1/11

جدول  .4یافتههای توصیفی آیتمها و ضرایب همبستگی آیتمها با نمرة کل زیرمقیاسها و ضرایب همگونی درونی زیرمقیاسهای مقیاس ابعاد وسواس بی
اختیاری در گروه نمونة روایییابی
عامل

آلودگی

مسئولیت

افکار یر
هابل هبول

تقارن

آیتم

مياننين

انحراف استاندارد

آلودگی 1
آلودگی 2
آلودگی 9
آلودگی 4
آلودگی 5
مسئولیت 1
مسئولیت 2
مسئولیت 9
مسئولیت 4
مسئولیت 5
افکار 1
افکار 2
افکار 9
افکار 4
افکار 5
تقارن 1
تقارن 2
تقارن 9
تقارن 4
تقارن 5

1/11
1/41
1/61
1/33
1/94
1/15
1/44
1/54
1/11
1/21
1/14
1/67
1/65
1/27
1/51
1/35
1/32
1/23
1/14
1/21

1/11
1/11
1/16
1/32
1/13
1/77
1/37
1/35
1/32
1/37
1/74
1/14
1/37
1/31
1/31
1/19
1/11
1/14
1/31
1/12

 )9مدل سوم :مدل تکعاملی .برای ارزیابی برازش مدلها از
شاخ های چندگانة آمارة  ،X2شاخ برازش مقایسة [،]44
شاخ برازش یرنرمال [ ،]45ریشة دوم مجذور خطای تقریب
[ ،]46فاصلة اطمینان ریشة دوم مجذور خطای تقریب [ ]47و
ریشة میانگی مجذور باهیماندة استاندارد [ ]41استفاده شد (جدول
.)9
همانطور که جدول  9نشان میدهد ،مدل یکم در مقایسه با دو
مدل دیگر از ویژگیهای مناسبتر برازش برخوردار است .ازای رو
میتوان نتیجه گرفت ساختار عاملی مدل یکم ساختار عاملی اصلی
مقیاس (که در آن هر یک از عوامل بهطور یکسان از پنج آیتم
تشکیل شده است) بهتری الگوی مطابو با دادههای حاصل از
گروه نمونة روایییابی است .کلیة شاخ های برازش ای مدل
براساس مالکهای موجود در حد هابل هبول و مناسب است.
درصورتی که شاخ های دو مدل دیگر فاهد ویژگی مذکورند.
بررسی اعتبار آیتمها ،زیرمقیاسها و کل مقیاس در گروه روایی
یابی نشان داد که کلیة زیرمقیاسها ضرایب مناسب همگونی دارند
و دامنة آن ها بی ( 1/19مسئولیت و تقارن) و ( 1/74آلودگی)
است .بررسی ضرایب همبستگی نمرة آیتمها با نمرة کل

ضریب آلفا با
حذف

1/63
1/76
1/66
1/61
1/61
1/11
1/11
1/73
1/11
1/77
1/11
1/12
1/77
1/71
1/76
1/11
1/19
1/77
1/77
1/73

ضریب آلفا

همبستنی آیتم با نمرة
زیرمقياس

1/55
1/92
1/53
1/55
1/55
1/51
1/57
1/67
1/62
1/71
1/51
1/52
1/66
1/69
1/71
1/61
1/47
1/71
1/63
1/65

1/74

1/19

1/12

1/19

زیرمقیاس مربوط نشان میدهد ای ضرایب بی ( 1/92آیتم
آلودگی  )2و ( 1/71آیتمهای تقارن  9و مسئولیت  )5متغیر است
(جدول  .)4ازای رو در مجموع میتوان گفت که آیتمها و
زیرمقیاسها و در نتیجه کل آزمون ضرایب همگونی درونی
مناسبی دارند .ماتریس واریانس -کوواریانس عاملهای موجود در
مدل پذیرفتهشدة (مدل یکم) مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری به
شرح جدول  5است .ای جدول نشان میدهد میزان ضریب
همبستگی عاملهای مقیاس وسواس بیاختیاری در دامنة 1/44
تا  1/56است.
جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی عاملهای مقیاس ابعاد وسواس
بیاختیاری
عامل

آلودگی

آلودگی
مسئولیت
افکار یر هابل
هبول
تقارن

1
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مسئولي

*1/56
1

افکار غير قابل
قبول

تقارن

*1/44
*1/69

*1/54
*1/51

1

*1/51
1
p < 1/11

*
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مقیاسهای بخش یکم مقیاس سالمت روان ضرایب همبستگی
منفی و معنادار و با کلیة خردهمقیاسهای بخش دوم ای مقیاس
ضرایب همبستگی منفی و معنادار نشان داده است .در ضم ای
ابعاد پنجگانه با کلیة خردهمقیاسهای افسردگی اضطراب استرس،
فهرست نشانگان ،25 -مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر،
سیاهة افسردگی و اضطراب بک ضرایب همبستگی معنادار در
سطال  1/15دارند.

برای بررسی روایی مالکی مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری از دو
دسته ابزار استفاده شدی دستة اول ابزارهایی که برای ارزیابی
وسواس ساخته شدهاند (سیاهة وسواس -بیاختیاری مادسلی،
مقیاس وسواس فکری -عملی یلبراون ،و مقیاس وسواس
فکری -عملی) و برای بررسی روایی مالکی مقیاس بهکار گرفته
شدند .دستة دیگر ابزارهایی که بهمنظور بررسی روایی همگرا در
کنار مقیاس وسواس بیاختیاری هرار داده شده است .ابزارهای
هراردادهشده برای ای منظور عبارتند از سیاهة اضطراب بک،
سیاهة افسردگی بک ،فهرست نشانگان  ،25مقیاس پریشانی
روانشناختی کسلر ،مقیاس افسردگی اضطراب استرس و مقیاس
ملی سالمت روان دانشجویان ایرانی (بخشهای یکم و دوم).

بحث
پژوهش حاضر با هدف استانداردسازی نسخه فارسی مقیاس ابعاد
عالئم وسااواس بیاختیاری انجام گرفت .نتایج حاصاال از انجام
تحلیل عاملی اکتشافی دادههای گروه مدرجسازی حاکی از وجود
چهاار مؤلفاة مسااائولیات ( 5آیتم) ،تقاارن ( 5آیتم) ،افکااار یر
هابلهبول( 5آیتم) و آلودگی( 5آیتم) بود .بررساای مقدار شاخ
های کفایت نمونهبرداری کیسر -مایر -الکی [ ]41نشاااان داد
ای شاااخ  1/13اساات که با مقدار حداهل ای شاااخ برای
کساااب اطمیناان از کفاایت ماتریس دادهها برای عاملپذیری،
 ]17[ 1/61فاصالة نسابتام مناسابی دارد .دامنة ضرایب همگونی
درونی (آلفااای کرونباااد) عاااماالهااای اساااتخراجی بی 1/76
(مساائولیت) و ( 1/11تقارن) اساات .در ضاام ضاارایب بازآزمایی
زیرمقیااسها بی ( 1/74مسااائولیت) و ( 1/16تقارن و آلودگی)
بهدست آمده است .ای یافتهها نشان داد که کلیة عاملها از نظر
همگونی درونی در وضاااعیات هاابل هبولی هرار دارند .در فرایند
تحلیل عاملی تأییدی ،سااه ساااختار عاملی زیر بهعنوان الگوهای
رهیب ارزیابی شد )1 :مدل یکم :ساختار عاملی اصلی مقیاس (که
در آن هر یک از عوامل بهطور یکساان از پنج آیتم تشکیل شده
است)ی

روابط بين عاملهای مقياس ابعاد وسواس بیاختياری و

دینر ابزارهای وسواس -بی اختياری :جدول  6نشان می دهد
ابعاد پنجگانة مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری با کلیة نمرههای
خردهمقیاسها و نمرههای کلی مقیاسهای دیگر وسواس ضرایب
همبستگی مکبتی دارند .در ضم کلیة ای ضرایب در مقیاسهای
وسواس فکری -عمل یل براون و مادسلی در سطال کمتر از 1/15
معنادار است .ای در حالی است که پنج بعد مقیاس ابعاد وسواس
بیاختیاری با خردهمقیاسهای شستوشو ،وسواس فکری ،خنکی
سازی و نمرة کلی مقیاس وسواس فکری -عملی ضرایب
همبستگی معنادار نشان میدهد ،ولی با ای ضرایب در مورد
خردهمقیاسهای انباشت ،نظم و وارسی معنادار نیست .شایان يکر
است که ا لب ای ضرایب در دامنة گرایش به معناداری هرار دارند،
ولی در سطال  1/15معنادار نیستند.
روابط بين عاملهای مقياس ابعاد وسواس بیاختياری
با سازههای بيماریشناختی :جدول  7هم نشان میدهد ابعاد
پنجگانة مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری با کلیة نمرههای خرده

جدول  .6ماتریس ضرایب همبستگی عاملهای مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری با ابزارهای وسواس
مقياس

عاملها

مقیاس وسواس
فکری عملی
یل براون

وسواس فکری

مقیاس وسواس
فکری -عملی

اجبار

حجم نمونه

*

1/26

33

**

1/94

**

**

1/44

*

1/21

**

**
*

1/91

1/22

**

**

1/41

**

1/91

**

نمرة کل

1/91

1/44

1/93

1/52

شستوشو

**1/47

**1/41

**1/93

**1/41

وسواس فکری

**1/92

**1/91

**1/51

**1/23

انباشت

1/16

1/12

1/11

1/17

1/17

1/16

1/16

1/19

نظم

112

وارسی

1/11

1/14

1/11

1/19

خنکیسازی

1/15

*1/24

1/11

*1/29

نمره کل

**1/91

**1/95

**1/41

**1/97

**

**

**

**

1/91

وارسی
سیاهة وسواس اجباری
مادسلی

آلودگی

مسئولي

افکار غير قابل قبول

تقارن

**

شست
تردید
کندی و تکرار
نمرة کل

111

1/97

1/91

1/23

*

1/99

1/14

1/11

1/22

*1/21

*1/21

**1/21

*1/29

**1/27

*1/24

**1/27

**1/94

**

**

**

**

1/42

1/91

**  pکوچکتر از  p * ,1/11کوچکتر از 1/15
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جدول  .7ماتریس ضرایب همبستگی عاملهای مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری با مقیاس ملی سالمت روان (بخشهای یکم و دوم) ،سیاهة افسردگی و
اضطراب بک ،مقیاس افسردگی اضطراب استرس ،فهرست وارسی نشانگان  25و مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر
مقياس

عاملها

مقیاس ملی
سالمت روان
(بخش یکم)

عواطف مکبت
رضایت از زندگی
بهزیستی روانی
افسردگی
اضطراب
وسواس

مقیاس ملی
سالمت روان
(بخش دوم)

حجم نمونه

اضطراب اجتماعی

مشکالو خواب
نمرة کل
افسردگی
مقیاس افسردگی
اضطراب
اضطراب استرس
استرس
فهرست وارسی نشانگان 25
مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر
سیاهة افسردگی بک
سیاهة اضطراب بک

114

115

111
119
112
112
111

آلودگی

مسئولي

افکار غير قابل
قبول

تقارن

**-1/91
*-1/25
**-1/91
*1/22
**1/99
**1/45

*-1/25
**-1/92
**-1/23
*1/25
**1/49
**1/97

**-1/23
**-1/97
**-1/94
**1/27
**1/91
*1/21

-1/19
-1/14
-1/14
1/13
*1/21
*1/21

*1/25

**1/92

**1/23

1/19

*1/24
**1/99
1/15
*1/25
*1/29
**1/99
*1/21
*1/21

**1/21
**1/41
*1/21
* *1/27
1/17
**1/42
1/13
* *1/27

**1/92
**1/91
*1/25
1/21
* *1/27
**1/42
*1/21
* *1/93

*1/29
1/17
*1/22
*1/24
1/12
**1/21
*1/25
* *1/91

*1/27

*1/44

*1/42

*1/46

*

*

*

*

**  pکوچکتر از  p * ,1/11کوچکتر از 1/15

 )2مدل دوم :ساختار عاملی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی (که
در آن کلیة آیتمها در جایگاه مناسب نظری بارگذاری داشتهاند،
بهجز آیتم دوم آلودگی که حذف شده و آیتم سوم وسواسهای
فکری یرهابلهبول روی عامل مسئولیت بارگذاری باز داشته
است)ی  )9مدل سوم :مدل تکعاملی .نتایج نشان داد مدل یکم
برازش بهتری با دادههای گروه نمونه نشان داد .از دزیل احتمالی
حاصل شدن ای نتیجه میتوان به مناسبت و ارتباط بیشتر آیتم
های عاملها و افتراق بی آنها اشاره کرد.
روابط حاصل از عاملهای آزمون مقیاس وسواس فکری عملی
یلبراون و عاملهای وسواس مقیاس ابعادی وسواس بیاختیاری
نشان داد که عامل وسواس فکری مقیاس یلبراون با عامل
مسئولیت مقیاس ابعادی وسواس بیاختیاری و عامل اجبار با تقارن
همبستگی بازیی دارد و هویتری ای روابط هم مربوط به نمرة
کل مقیاس یلبراون و تقارن بود .همينی نتایج نشان داد که بی
عامل شستوشو در مقیاس وسواس فکری -عملی با آلودگی و
تقارن ،وسواس فکری با افکار یرهابل هبول ،خنکیسازی با افکار
یرهابل هبول و تقارن هویتری روابط وجود دارد .نتایج حاصل از
پژوهش حاضر نشان میدهد عامل وارسی سیاهة وسواس-
اجباری مادسلی با مسئولیت ،شست با آلودگی ،تردید با افکار
یرهابل هبول و کندی با تقارن همبستگی بازیی دارند.
دیک و ابراموویتز [ ]11در مطالعة خود بی ای ابزار و سیاهة
وسواس بیاختیاری [ ،]43نسخة ویرایششدة آن [ ، ]51پرسشنامة
پاد [ ]51و نسخة ویرایششدة آن [ ، ]52پرسشنامة وسواس فکری
– عملی ونکوور [ ]59و برنامة وسواس فکری ،عملی و تکانههای
آسیبشناختی [ ، ]54مقیاس وسواس فکری -عملی یلبراون

[ ]22و نسخة ویرایش اخیر آن به شکل ابعاد [ ]55همبستگی
مناسبی را گزارش کردند.
نتایج حاصل از رابطة بی مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان
ایرانی و مقیاس ابعاد عالئم وسواسی بیاختیاری نشان داد که بی
عامل عاطفة مکبت با آلودگی ،رضایت از زندگی و بهزیستی روانی
با افکار یرهابل هبول رابطة هوی وجود دارد .همينی نتایج حاکی
از رابطه هوی بی اضطراب و اضطراب اجتماعی مقیاس سالمت
عمومی با مسئولیت ،وسواس با آلودگی است .دیک و آبراموویتز
[ ]11نیز بی ای ابزار و مقیاس اضطراب بک و افسردگی اضطراب
استرس روایی مالکی مناسبی را گزارش کردند .نتایج ای پژوهش
نشان داد که بی فهرست نشانگان  25با مسئولیت و افکار یرهابل
هبول در ابزار وسواس همبستگی مناسبی وجود دارد .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که نمرة حاصل از مقیاس پریشانی روانشناختی
کسلر [ .]99با عوامل مقیاس ابعادی وسواس بیاختیاری
همبستگی ضعیفی دارد .بنا بر آنيه يکر شد ،اککر هریب به اتفاق
عاملهای نسخة فارسی مقیاس ابعاد وسواس بیاختیاری ویژگی
های روانسنجی مناسبی دارد و میتوان از آن در مجموعههای
کلینیکی و پژوهشی استفاده کرد .شایان يکر است استفادة بیشتر
از ای آزمون کفایتها و مشکالو بیشتر ای ابزار را مشخ
خواهد کرد.
از محدودیتهای اساسی تعمیم نتایج ای پژوهش ،محدودیت
دامنة گردآوری دادهها به دانشجویان است .ازای رو توصیه میشود
ویژگیهای روانسنجی آزمون در دیگر گروههای سنی از جمله
بزرگسازن و جوانان یر دانشجو ،نوجوانان و کودکان
استانداردسازی شود .از سوی دیگر ،در پژوهش حاضر از برخی
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نتيجه گيری
شواهد ارائه شده نشان میدهد که نسخة فارسی آزمون وسواس
مقیاس ابعادی وسواس بیاختیاری از ویژگیهای روانسنجی
مناسبی برهرار بوده و امکان استفاده از آن در مجموعههای
 شایان يکر است استفادة از ای.کلینیکی و پژوهشی فراهم است
. نمایانگر کفایتها و مشکالو احتمالی آن خواهد بود،آزمون
 ای مقاله در هالب طرح پژوهشی شماره:تشکر و قدردانی
 با استفاده از اعتباراو پژوهشی دانشگاه تهران5111114/1/11
 از ای رو از مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه.انجام شده است
و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران که امکان
 مراتب تشکر و هدردانی به،انجام پژوهش حاضر را فراهم آوردند
.عمل میآید

شیوههای ارزیابی روایی و اعتبار مانند مواحبه و مداخله که ممک
است در بعضی مجموعهها و کاربردهای آزمون اهمیت ویژهای
 بنابرای در استفاده از ای ابزار در. استفاده نشد-داشته باشند
. باید احتیاط ززم صورو گیرد،مواردی یر از موارد ارزیابیشده
یکی از استفادههای بالقوه و مهم ابزارهای ساختهشده برای ارزیابی
 بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزارها در،مشکالو روانشناختی
-گروههای بالینی و استخراج مشخوههای مخت ای گروه
 از جملة ای ویژگیها بررسی حساسیت ابزار به مداخالو.هاست
درمانی و نمرة برش برای جداسازی گروههای بالینی از یربالینی
 ازای رو از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر عدم استفاده.است
.از جمعیت بالینی بهمنظور بررسی ویژگیهای روانسنجی است
ازای رو پرداخت به ای موضوعاو شواهد و امکان استفادة
.مناسبتر از ای ابزار را فراهم خواهد کرد
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