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Abstract 
Abstract 
Introduction: The aim of this study was to consider the cognitive emotion regulation strategies, 

neuroticism and extravertion with obsession- compulsion symptoms in non- clinical people. 

Methods: The present study was a descriptive- causal study. 400 students from Tabriz 

University were selected by multistage clustering. The Cognitive emotion regulation 

questionnaire, Neo-FFI personality inventory, and the Maudzly questionnaire were completed 

by students. 

Results: Path- analysis were used for analyzing the data. Results showed that positive 

reappraisal, refocusing on planning, and extraversion perspective-taking changed the 

obsession-compulsion symptoms in mediation negatively. Also, self-blame and extraversion 

rumination changed the obsession-compulsion symptoms in mediation positively. In addition 

self -blame, rumination, catastrophizing through neuroticism changed obsession- compulsion 

symptoms in mediation of neuroticism positively.  Acceptance strategies, positive reappraisal, 

positive refocusing, refocusing on planning, and extraversion perspective-taking changed 

obsession- compulsion symptoms in mediation of neuroticism negatively.  

Conclusion: These findings indicated that cognitive emotion regulation strategies with a 

mediator of extraversion and neuroticism can be predicted as obsession- compulsion symptoms. 

These findings have empirical implication in clinical interventions.  

 

Key words: Cognitive Emotion Regulation, Neuroticism, Extraversion, Obsession- 

Compulsion 

 



  مجله علوم رفتاری

 9313 زمستان ،4 شماره ،8 دوره

 563-373 صفحات:

  :پست الکترونیک: . دیزاده سع نیسولماز حسنویسنده مسئولhosseinzadeh1988@yahoo.com 

 

 

 

ا ب ییگراو برون ییروان نژندگرا جان،یه یینظم جو یشناخت یراهبردها یساختار -یرابطه عل

 ینیربالیغ تیدر جمع یعمل-یوسواس فکر یهانشانه

 
 زاده سعید ، سولماز حسین1، مجید محمودعلیلو1آبادتورج هاشمی نصرت

 
 رانیا ز،یدانشگاه تبر ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یگروه روانشناس  
 رانیا ز،یدانشگاه تبر ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یگروه روانشناس 1

 

 1/11/1515تاریخ پذیرش:   2/7/1515 تاریخ دریافت: 

 

 دهکیچ
-گرایی در نشانه های وسواس فکرینژندگرایی و برونجویی هیجان و روانهدف این پژوهش تعیین نقش راهبردهای شناختی نظم مقدمه:

 عملی بود.

مرحله ای ای چندنفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه خوشه 011همبستگی بود که در راستای آن،  -این پژوهش از نوع توصیفی روش:

( و NEO-FFI(، پرسشنامه شخصیتی نئو )CERQجویی شناختی هیجان )ها از پرسشنامه نظمآوری دادهجهت جمع انتخاب شدند.
 ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.پرسشنامه مادزلی و برای تحلیل داده

ی به صورت گرایگیری به واسطه برونگاهریزی، دیدها نشان داد که راهبردهای بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد بر برنامهتحلیل داده یافته ها:

بینی شعملی را پی -گرایی به صورت مثبت تغییرات نشانه های وسواس فکریمنفی و راهبردهای مالمت خود، نشخوارگری به واسطه برون
بت و راهبردهای پذیرش، نژندگرایی به صورت مثانگاری به واسطه روانکنند. عالوه بر این راهبردهای مالمت خود، نشخوارگری، فاجعهمی

های شانهنژندگرایی به صورت منفی تغییرات نگیری به واسطه روانریزی و دیدگاهبازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه
 کنند.بینی میعملی را پیش -وسواس فکری

توانند می گرایینژندگرایی و برونی هیجان به واسطه روانجوینتایج پژوهش حاضر نشان دادند که راهبردهای شناختی نظم گیری:نتیجه

داخالت بالینی ها تلویحات عملی در معملی در جمعیت غیربالینی باشند. این یافته-های وسواس فکریکننده نشانهبینیدرقالب یک مدل پیش
 دارد. 
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 مقدمه
 عتتتتمتتتتلتتتتی–اختتتتتتتتتالل وستتتتتتواس فتتتتکتتتتری 

(Obsessive Compulsive disorder)   یتتکتتی از انتتواع
سی به طور دائم        سوا ست که در آن، افکار و ضطرابی ا اختالالت ا
ستند که یا موجب      ضطرارهایی ه شامل ا عودکننده بوده و اجبارها 

[. 1] گردنداتالف وقت شده و یا باعث پریشانی و ضرر و زیان می   
سی    و همکاران بانون سوا ها اجباری )افکار، تکانه -معتقدند افراد و

های مکرر و مقاوم که بصتتتورت مزاحم و نامتناستتتب یا تجستتتم
شتتوند و اضتتطراب یا پریشتتانی قابل توجهی ایجاد   توصتتیم می

کنند( که همراه با اجبارها ) رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی           می
که در جهت پیشتتگیری یا کاهش اضتتطراب، پریشتتانی ناشتتی از  

 .[2] برنددهند، رنج میها هستند( رخ میوسواس

تقدند معاستکتی، فارست، هیوم و ویلیام یح این اختالل، در توض
اساسا اختالل در پردازش شناختی و هیجانی است،  OCDاختالل 

های که در آن اشخاص افکار، عقاید، تصاویر ذهنی و تکانه
ها ایجاد تشویش کنند که در آنناخواسته مزاحمی را تجربه می

. شواهد جدید مربوط به [5]شان مشکل استکرده و حذف
، جویی هیجاندهد که مشکل در نظماختالالت اضطرابی نشان می

 [0]ممکن است عامل مهمی در این اختالل باشد
معتقدند نظم جویی هیجان یک اصتتل  ستتییتی، آکرمن و ایزارد

استتاستتی در شتتروع، برانگیختن و ستتازماندهی رفتار ستتازگارانه و 
از هیجان های منفی و رفتارهای ناستتازگارانه  همینین جلوگیری 

. این سازه یک مفهوم پیییده است که طیم [3]شود محسوب می
گستتترده ای از فرایندهای زیستتتی، اجتماعی، رفتاری و شتتناختی 

. به لحاظ نظری، راهبردهای [6]گیردهشیار و ناهشیار را در بر می  
افرادی  جویی هیجان مانند پذیرش هیجان، ممکن استتتت به      نظم

پذیر هستتتتند اجازه دهد که در زمان و که از نظر هیجانی آستتتیب
مکان کنونی باشند و در نتیجه به جای آن که واکنشی بیش از حد 

آمیز کردن(، و اضتتطرابی به موقعیت نشتتان دهند )به عنوان فاجعه
ند. مبتنی بر این        بدستتتت آور ید  هد درک عینی تری از میزان ت

شده   ست که راهبردهای نظم دیدگاه، چنین عنوان  جویی هیجان ا
و رویدادهای    های اضتتتطرابی  با تغییر دادن واکنش افراد به حالت    

ضطراب دارند   سعی در تعدیل ا جویی هیجان، زیر . نظم[7]زندگی، 
مجموعه کوچکی از یک ستتازه وستتیع به نام کفایت هیجانی بوده 

مشتتتمل بر راهبردهایی استتت که باعث کاهش، حفی و یا و   [8]
و به نحوه تفکر افراد پس از بروز  [1]افزایش هیجانی می شتتتوند 

سیب  شوند.از این رو نظم  یک تجربه منفی یا واقعه آ زا اطالق می 
هنجار نقش هنجار و نابهجویی شتتتناختی هیجان در فرآیندهای به

شایند،       شته و در برابر محرک های منفی و تجارب ناخو سی دا سا ا
راج و کگارنفسکی، از عوامل مهم فرآیند مقابله محسوب می شود. 

سپینهاون   شناختی متفاوت بوده و  جویینظمراهبردهای معتقدند  ا
ند از: مالمت خویش     بارت به   (Self-blame )ع )ستتترزنش خود 

( acceptance) خاطر رخدادی که اتفاق افتاده استتتت(، پذیرش      
  )رضتتتایت دادن به آنیه که اتفاق افتاده استتتت(، نشتتتخوارگری       

(rumination)  افکار وابستتته به آن )تفکر درباره احستتاستتات و
بت      جدد مث خداد(، تمرکز م )تفکر  (positive refocusing) ر

درباره مستتتائل خوشتتتایند به جای تفکر درباره آن رخداد واقعی(،  
مه    )تفکر  (refocus on planning) ریزیتمرکز مجدد بر برنا

چه            نه می توان برخورد کرد و  خداد چگو با آن ر که  باره این در
 داشتتتتت(، بتتازارزیتتابتتی متتثتتبتتت تتتوان بتترهتتایتتی متتیقتتدم

(positive reappraisal)       افکار مربوط به الحاق معانی مثبت(
  پتتذیریبتته آن رختتداد بر حستتتتب رشتتتتد فردی(، دیتتدگتتاه  

(putting into perspective )  افکار مربوط به نستتبی بودن(
عه               فاج ها(،  خداد با ستتتتایر ر قایستتتته  خداد در م گاری ر   ان

(catastrophizing) شکار بر مصیبت   )افکار مربوط به بار تاکید آ
مت دیگران    به( و مال )ستتترزنش  (other-blame) بودن تجر

 [.11دیگران به خاطر رخدادی که اتفاق افتاده است( ]
بررسی ها حاکی از آن است که راهبردهای فاجعه انگاری، مالمت 

گری با سطوح باالی اضطراب مرتبط بوده در خویش و نشخوار
ریزی مجدد، ارزیابی مجدد مثبت و برنامهصورتیکه از سویی، تمرکز 

ها نشان می دهد اند. پژوهشبا سطوح پایین اضطراب مرتبط
ی هاکننده نشانهبینینشخوارگری به عنوان مهمترین پیش

دریافتند که پذیرش با  آلدوا و هوکسما و ویزر[. 11] اضطراب است
اط ، ارتباضطراب ارتباط معناداری نداشته و برآورد مجدد با اضطراب

تر مانند تمرکز مجدد مثبت و کمی دارد. راهبردهای سازگارانه
[. در 12] بازارزیابی مجدد به طور منفی با اضطراب مرتبط هستند

پژوهشی دیگر مشخص شد که راهبردهای ناسازگارانه 
نشخوارگری، مالمت خود، مالمت دیگران، فاجعه انگاری با 

در حالیکه راهبردهای پذیرش،  اضطراب رابطه مثبت و معنادار دارند؛
ریزی و ارزیابی مجدد مثبت گیری، تمرکز مجدد بر برنامهدیدگاه

رابطه معنادار و منفی با اضطراب دارند. از بین راهبردهای مذکور، 
ات کنندگی را برای نمربینینشخوارگری بیشترین توان پیش

 ویزرآلدوا و هوکسما و [. با این حال، 15] دهداضطراب نشان می
دریافتند که پذیرش با اضطراب ارتباط معناداری نداشته و ارزیابی 

نتایج مطالعه همینین  [.12] مجدد با اضطراب ارتباط کمی دارد
، بر روی کودکان مضطرب نشان داد که کودکان و همکاران کارتی

های هیجانی منفی را به طور مبتال به اختالل اضطرابی، پاسخ
و ارزیابی مجدد مثبت به طور موثرتری  کنندشدیدتری تجربه می

هیجانات منفی را هم در کودکان مضطرب و هم غیر مضطرب 
  .[10] کاهش می دهد

ره اشا گروسهیجان،  جویینظمهای مربوط به در بازنگری پژوهش
های فردی در تعدیل هیجان در هر یک از مراحل نمود که تفاوت
های سویی، ویژگی . از[11] شودها مشاهده میتولید هیجان

ها و های مهم در تعدیل هیجانشخصیتی به عنوان مولفه
نژند ها مطرح شده که در این رابطه، به نقش روانجویی آننظم

( Extraversion) گرایی( و برونNeuroticism( )N) گرایی
(E .تاکید فراوان شده است ) توضیح اینکه تمایل عمومی به تجربه

غم، عصبانیت، احساس گناه بعد عواطم منفی چون ترس، 
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گرا بودن، دوست ا تشکیل داده در صورتیکه جامعهر نژندگراییروان
داشتن مردم، با جرات بودن، فعال، پرانرژی و پرحرف بودن از 

این دو ویژگی شخصیتی راهبردهای [. 13] گراها استصفات برون
را در نژندگای را تحت تاثیر قرار داده به نحوی که افراد روانمقابله

ی منفی بیشتر از راهبردهای مالمت خویش و برخورد با تجربه
انگاری گیری و  فاجعهدیگران، پذیرش، نشخوارگری، دیدگاه

که افراد پایدار هیجانی از راهبردهای کنند؛ در حالیاستفاده می
کنند. ریزی استفاده میتمرکز مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامه

با راهبرد ناسازگارانه مالمت خود همبستگی مثبت  نژندگراییروان
رایی با گدریافتند که روان نژند بوالند و کاپلیزدارد. در این راستا 

کالرک و . از سویی [11]بازارزیابی مثبت همبستگی منفی دارد 
. [16] نژندگرایی با اضطراب مرتبط استبیان کرده اند روان واتسون

یی پایین با اضطراب مرتبط بوده و گراای دیگر بروندر مطالعه
ای . در مطالعه[17] نژندگرایی باال با اضطراب ارتباط داشتروان

نژندگرایی و نشخوارگری با اضطراب دیگر مشخص شد که روان
ا گری نشخوارگری بنژندگرایی با میانجیرابطه مثبت دارد و روان

 . [18] اضطراب مرتبط است
ال به شود که افراد مبتمبتنی بر آنیه عنوان شد، چنین برداشت می

 جویی شناختیعملی در استفاده از راهبردهای نظم–فکریوسواس 
های اساسی با یکدیگر دارند. از سویی این راهبردها هیجان تفاوت

وند. شگاه در نقش عوامل علی موجب تشدید عالیم این اختالل می
ملی ع-از طرفی در فرآیند اثرگذاری این راهبردها بر وسواس فکری

ارند و این عوامل قادرند به ای دعوامل شخصیتی نقش واسطه
کننده این روابط عمل کنند که در این میان نقش عنوان تعدیل

تر است. از این رو سوال نژندگرایی برجستهگرایی و روانبرون
ایی نژندگرگرایی و روانآیا بروناساسی این پژوهش این است که 

هیجان و  جویینظمنقش میانجی مابین راهبردهای شناختی 
عملی را دارد؟ –ل وسواس فکری اختال

 روش

همبستتگی استت. جامعه آماری    –طرح پژوهش حاضتر توصتیفی  
پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تبریز در      

صیلی    نفری  011بود که از این جامعه، نمونه ای  11-12سال تح
ای انتخاب ای چند مرحلهخوشتتهگیری با استتتفاده از روش نمونه

سی و علوم           شنا شکده روان شکده )دان ستا ابتدا  دان شدند. در این را
تربیتی، دانشتتکده کشتتاورزی، علوم انستتانی، علوم پایه، مهندستتی 

ها به عمران( به تصتتتادف انتخاب و هم دانشتتتجویان این کالس
ضیح اینکه در انتخاب     شدند. تو عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته 

nها از فرمول مک کالنمونه =     (zσ/€)2    استتفاده شتد که
نه برای ستتتطح مطلوب دقت،    nدر آن   zحجم اثر،  €حجم نمو

انحراف معیار نمرات در جامعه بودند که مبتنی  σسطح اطمینان و 

و  z ،111=σ=16/1بر این فرمول و بر استتتاس شتتتاخص های   
 .[11]نفر برآورد گردید  011تعداد نمونه  €=11

از این پرسشنامه  های جمعیت شناختی:پرسشنامه ویژگی

ر کننده دشناختی افراد شرکتهای جمعیتآوری ویژگیجهت جمع
پژوهش استفاده شد و حاوی سواالتی از قبیل جنسیت، سن، 

 بودن بود. بومیتحصیالت، بومی و غیر

مه نظم     نا جان    پرسششششش ناختی هی  (CERQ) جویی ششش

(Cognitive emotion regulation questionnaire):  برای
شناختی نظم اندازه شنامه    گیری راهبردهای  س جویی هیجان، از پر
ستفاده شد که    نظم  نگارنفسکی و همکارا جویی شناختی هیجان ا

عد از تجربه رخدادهای         یابی نحوه تفکر افراد ب به منظور ارز آن را 
نامه رستتشتتاند. این پزای زندگی ابداع کردهتهدیدکننده یا استتترس

عبارت استتت که نحوه پاستتخ به آن براستتاس مقیاس    56دارای 
قرار  )همیشتتته( 3تا  )هرگز( 1ای از بندی لیکرت، در دامنهدرجه

یک نمره      بت هر  های مث های منفی و راهبرد ای دارد،  دارد.راهبرد
یک از     به هر  نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده شتتتده 

رد به دستتت می آید و می تواند در دهنده آن راهبعبارات تشتتکیل
نه ای از   کل نمرات   21تا   0دام بارت،   56قرار بگیرد. از جمع  ع

 مالمت خود
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 181تا   56ای از تواند در دامنه  آید و می نمره کلی به دستتتت می 
های         کل راهبرد یایی  پا بت »قرار بگیرد.  کل  »، «منفی»، «مث

، 11/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر « شناختی
. از طرفی، پایایی آن در [21] دستتتت آمده استتتتبه 15/1، 87/1

شناختی      ضریب آلفای کرونباخ برای کل  ستفاده از   82/1ایران با ا
گزارش شتتده استتت. روایی آن از طریق همبستتتگی میان نمره    

شنامه         س ضطراب پر سردگی و ا  28راهبردهای منفی با نمرات اف
رتیب ضتترایبی برابر ستتوال ستتالمت عمومی بررستتی شتتده و به ت

سطح       57/1و  53/1 ست که هر دو در  ست آمده ا  P<11/1به د
 . [11] معنادار بودند

صیتی نئو       شخ شنامه  س فرم تجدید نظرشتده پرستشتنامه     :پر
NEO (NEOPI-R  پنج عامل اصتتلی شتتخصتتیت )  و شتتش

 1183خصتتوصتتیت در هر عامل را اندازه می گیرد که در ستتال   
تهیه شتتده بود.  آر. مک کریپائول تی. کوستتتا و روبرت توستتط 

شنامه     س شده  NEOپر گیری ای برای اندازهمقیاس های تجربه 
O (Openness )گرایی( و )برون Eنژندگرایی(، )روان Nصفات  

نعطتتاف   پتتذیری( داشتتتتت امتتا برای دوعتتامتتل دیگر یعنی          )ا
A (Agreeableness و )دلتتتتپتتتتذیتتتتر بتتتتودن( )

C (Conscientiousness    مقیاس )های کلی  ( )باوجدان بودن
ها را با اضافه کردن  این نارسایی  NEOPI-Rداشت.  پرسشنامه    

صفات فرعی دو عامل  مقیاس کند. برطرف می Cو  Aهایی برای 
ایتتن پتترستتتتشتتتتتنتتامتته فتترم دیتتگتتری بتته نتتام         

NEO-FFI (Neo Five-Factor Inventry)    دارد که یک
سوالی است و برای ارزیابی پنج عامل شخصیت به      61پرسشنامه   

شتتامل شتتش  NEOPI-Rرود. هر یک از عوامل اصتتلی کار می
صفات آن عامل را اندازه    ست که  ضریب  گیری میمقیاس ا کند. 

با  81/1تا  70/1 مک کرا و کاستتتاآلفای گزارش شتتده توستتط  
[ بر روی 16] شتتناسحقبوده استتت. در ایران نیز  81/1میانگین 

شیراز به این نتایج رسید: ضرایب آ    312نمونه  فای لنفری جمعیت 

، =81/1N= ،71/1E= ،37/1O= ،71/1Aکتترونتتبتتاخ بتترابتتر 
85/1C=  ماه برابر    6آزمون مجدد در فاصتتتله      –و اعتبار آزمون
35/1N= ،70/1E= ،76/1O= ،6/1A=    به دست آمده است. در

نج بندی پگذاری برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجهنمره
صفر تا  رتبه ست. برای برخی از   0ای وجود دارد که دارای ارزش  ا

 مخالفم به ترتیب   موافقم تا کامال  گذاری از کامال  ها این نمره جمله 
 . [21]گیرد و برای برخی برعکس تعلق می 0صفر تا 

این پرسشنامه توسط  عملی مادزلی:–وسواس پرسشنامه
( به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه 1117) هاجسون و راچمن

ماده  51مشکالت وسواس تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 
ها با کلید درست و نیمی با کلید غلط بوده در است که نیمی از آن

بیمار  31از بیمار وسواسی را  31اعتباریابی اولیه توانسته است 
وسواسی به خوبی تفکیک نماید؛ همینین این پرسشنامه در تحلیل 

 0کننده مولفه عمده را که منعکس 0بیمار،  11های محتوایی پاسخ
 0. این [22]نوع مشکل وسواسی در بیماران بود مشخص نمود 

مولفه عبارتند از: وارسی، تمیزی، کندی و شک وسواسی که چهار 
گذاری دهد، با استفاده از یک روش نمرهیل میمقیاس فرعی را تشک

توان یک نمره وسواس کلی و چهار نمره فرعی به دست ساده می
 . [25]بوده است  81/1آورد. ضریب پایایی با روش بازآزمایی 

 
 یافته ها
استاندارد متغیرهای مورد مطالعه در میانگین و انحراف 1در جدول 

 ست. بین دو جنس زن و مرد گزارش شده ا
ختتود، دهتتد میتتانگین مالمتتت نشتتان متتی 1منتتدرجات جتتدول 

ستازی و وستواس   گیتری، فاجعته  پذیرش، نشتخوارگری، دیتدگاه  
 از طرفتتی عملتتی در زنتتان بیشتتتر از متتردان استتت.    -فکتتری

ریتتزی، مثبتتت، تمرکتتز مجتتدد بتتر برنامتتهمجتتددمیتتانگین تمرکتتز
گرایتتتتی و دیگتتتتران، بتتتترونمالمتتتتتبازارزیتتتتابی مثبتتتتت، 

نژندگرایی در مردان بیشتر از زنان است.روان

 گرایی در زنان و مرداننژندگرایی و برونعملی، روان-جویی هیجان، وسواس فکریاستاندارد راهبردهای شناختی نظممیانگین و انحراف .1 جدول

 کل زنان مردان 

 داردنانحراف استا میانگین استاندارد نحرافا میانگین داردنانحراف استا میانگین

1511/11 مالمت خود  51750/5  1816/11  11307/5  1602/11  17617/5  

8111/11 پذیرش  18676/5  1816/12  13653/5  1811/11  16587/5  

6011/12 نشخوارگری  26731/5  1151/15  36133/5  1168/15  07080/5  

6311/12 تمرکز مجدد مثبت  21166/0  3361/11  82865/5  1237/11  11167/5  

6711/10 تمرکز مجدد بر برنامه ریزی  57863/5  7837/15  32311/5  1803/10  01371/5  

0211/15 بازارزیابی مثبت  61131/5  8061/12  13718/5  1013/15  87255/5  

8111/11 دیدگاه گیری  78166/5  1610/11  03531/5  1026/11  36005/5  

3711/1 فاجعه سازی  18551/0  1753/11  66857/5  1616/1  83536/5  

3111/8 مالمت دیگران  21151/5  1351/1  10160/5  1538/8  17515/5  

8711/1 عملی –وسواس فکری   78362/0  6161/11  10311/0  5311/11  81605/0  

1616/23 روان نژندگرایی  31208/8  2073/22  18576/7  2181/25  21215/8  

1111/21 برونگرایی  06815/6  5151/21  55171/6  3530/21  58156/6  
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شتتده با استتتفاده از روش  آوریهای جمعدر راستتتای تحلیل داده
سیر، ابتدا پیش  سی قرار  فرض همتحلیل م خطی چندگانه مورد برر

)عوامل  VIPفرض از شتتاخص گرفت. جهت بررستتی این پیش
مقدار این شتتتاخص در تورم واریانس( استتتتفاده شتتتد. از آنجا که 

بود و هیچ یتتک از     6متغیرهتتای مورد مطتتالعتته کمتر از            هم 
باالتر نبود و از طرفی همبستگی  درصد 81های ساده از همبستگی

یک بین از ترکیبی بزرگتر نبود و نیز هیچساده بین متغیرهای پیش 
شد که      ستنباط  صفر نزدیک نبود لذا چنین ا از مقادیر ویژه به عدد 

مستتیر( فرض تحلیل رگرستتیون چندمتغیره )تحلیلیشمهمترین پ
 محقق شده است.

دهد که راهبردهای بازارزیابی مثبت، نشتتان می 5مندرجات جدول 
سطه برون گیری بهریزی، دیدگاهتمرکز مجدد بر برنامه ی به گرایوا

واستتطه خود، نشتتخوارگری بهصتتورت منفی و راهبردهای مالمت
شانه   برون صورت مثبت تغییرات ن سواس فکری گرایی به   -های و

خود، عالوه بر این راهبردهای مالمت   کنند. بینی میعملی را پیش
نژندگرایی به صتتورت واستتطه روانانگاری بهنشتتخوارگری، فاجعه

مثبت و راهبردهای پذیرش، بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت،         
گیری بته واستتتطته   یزی و دیتدگتاه  رتمرکز مجتدد بر برنتامته   

های وستتتواس نژندگرایی به صتتتورت منفی تغییرات نشتتتانهروان
کنند.بینی میعملی را پیش -فکری

 ماتریس کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه .2جدول 

ی متغیرها
کر

س ف
وا

س
و

-
ی

مل
ع

 

ت
الم

م
 

ن
را

یگ
د

 

ت
الم

م
 

ود
خ

ی 
گر

وار
خ

ش
ن

 

ش
یر

پذ
 

ت
مثب

ی 
یاب

رز
ازا

ب
ت 

مثب
د 

جد
ز م

رک
تم

 

مه
رنا

ر ب
د ب

جد
ز م

رک
تم

 
ی

یز
ر

 

ی
یر

 گ
اه

دگ
دی

ی 
ار

نگ
ه ا

جع
فا

 

ی
رای

 گ
ن

رو
ب

 

ن
روا

 
ند

نژ
 

ی
رای

گ
 

            12/5 عملی –وسواس فکری
           82/2 11/1 دیگرانمالمت
          16/5 12/1 10/2 خودمالمت

         72/2 11/1 27/1 61/2 نشخوارگری
        26/5 -06/1 -37/1 -01/1 12/1 پذیرش

       13/0 -72/1 -32/1 -56/1 -65/1 -32/1 بازارزیابی مثبت
      06/5 72/1 62/1 -01/1 -67/1 -32/1 -63/1 تمرکز مجدد مثبت

     11/2 31/1 63/1 35/1 -58/1 -31/1 -01/1 53/1 ریزیتمرکز مجدد بر برنامه
    10/5 61/1 08/1 31/1 71/1 -11/1 -13/1 -51/1 -12/1 گیریدیدگاه
   81/2 -62/1 -37/1 -02/1 -01/1 -61/1 31/1 76/1 18/1 71/5 انگاریفاجعه
  11/5 -11/1 31/2 10/2 21/1 62/1 00/1 -72/1 -61/1 -37/1 -82/1 گراییبرون
 12/0 -62/1 22/2 -01/1 -61/1 -56/2 -71/1 -16/2 28/1 26/2 85/1 11/1 نژندگراییروان

 غیرمستقیم متغیرهامسیرهای علی  .4جدول 

 داریاسطح معن β tضریب  متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

 دیگرانمالمت
 NS -11/1 -15/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون

 NS 12/1 15/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان

 خودمالمت
>P 86/1 172/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون 13/1  

>P 21/2 11/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان 13/1  

 نشخوارگری
>P 82/1 175/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون 13/1  

>P 16/2 11/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان 13/1  

 انگاریفاجعه
 NS 01/1 13/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون

>P 25/2 11/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان 13/1  

 پذیرش
 NS -08/1 -16/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون

>P -12/2 -11/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان 13/1  

 بازارزیابی مثبت
>P -10/1 -17/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون 13/1  

>P -12/2 -18/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان 13/1  

 تمرکز مجدد مثبت
 NS -02/1 -13/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون

>P -11/2 -11/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان 13/1  

 ریزیتمرکز مجدد بر برنامه
>P -21/2 -11/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون 13/1  

>P -11/2 -18/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان 13/1  

 گیریدیدگاه
>P -21/2 -11/1 عملی -وسواس فکری گراییبرون 13/1  

>P -18/1 -17/1 عملی -وسواس فکری نژندگراییروان 13/1  



 دیزاده سعنی، حسلویآباد، محمودعلنصرتیهاشم/  571

 9313زمستان ، 4، شماره 8مجله علوم رفتاري، دوره 

 (1های برازندگی مسیرهای علی)شاخص .4 جدول

 RMSEA 𝑿𝟐 df 𝑿𝟐/df CFI GFI AGFI P 

 15/1 17/1 18/1 17/1 3 116 182 10/1 1مدل شماره

 

 
 

( و برازندگی جدول 1) های برازش مسیرهای علیبررسی شاخص
( از شاخص های برازش نسبتا 1( نشان داد که مدل علی )0)

( در تبیین تغییرات متغیرهای 1مطلوبتری برخوردار است و لذا مدل )
( 1وابسته توان بهتری دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت مدل )

 برازش بهتری با مدل نظری دارد. 

 
 بحث

علی نشان داد که راهبرد  های مدل مسیرهایتحلیل داده
ی بالینعملی در جمعیت غیر –با وسواس فکری« نشخوارگری»

سو ، هم[15[، ]11[، ]5] هایی مثبت دارد. این یافته با یافتهرابطه
اند که عالیم وسواسی با نشان داده ماگینی و همکاراناست. 

. در این راستا مطالعه [24]نشخوار فکری روابط تنگاتنگ دارند 
حاکی از آن است که نشخوار فکری یکی از  لیندی و همکاران

صورت جرو ویژگی های شناختی بیماران وسواسی است که به
پایان با خود که برخی اوقات در مورد مسائل های درونی بیبحث

افتاده و گاهی درباره یک مساله فلسفی الینحل بروز پاجزئی و پیش
کند که بیماران وسواسی ان میعنو کاوانگاز سویی .[25] کندمی

توانند توجه خود را از عالیم ادراک شده برجسته برگیرند و در نمی
یرند طور موثر بگواقع قادر نیستند جلوی افکار ناخوانده مزاحم را به

و لذا این افکار به صورت نشخواری عالیم وسواسی را تشدید 
 . [21]کند می

بین راهبرد فاجعه انگاری با  ها نشان داد کهاز طرفی تحلیل داده
ی مثبت وجود دارد. این یافته با عملی رابطه –وسواس فکری

شوارتز و همسو است. مطابق با نظر  [15[، ]11[، ]5]های یافته
شود که شروع تفکر وسواسی زمانی تهدیدبرانگیز تجربه می کلور

 یاندازی شوند. زمانباورهای فراشناختی درباره معنای تفکرات راه
رات خوانند که تفککه این باورها فعال شوند، این ارزیابی را فرا می

ی ناراحت اضطراب و گناه/ خطرناکند، بنابراین به احساس ترس/
ها به عنوان نشانه بیشتر برای گردد. همینین این احساسمنجر می

واقعی بودن مرتبط با افکار مزاحم است. در نتیجه، فرآیندهای 
خاصی را برای مقابله با تهدید ادراک شده فعال  فراشناختی، راهبرد

عملی افکار و پدیده های حافظه  -سازند. بیماران وسواس فکریمی
 کنند و با ارزیابی های فاجعه آمیز دربارهرا به گونه منفی ارزیابی می
های معیوب افکار وسواسی و اجبارها هجوم افکار منفی، چرخه

 ،[26]شوند تشدید می
ها نشان داد که راهبرد مالمت خود با وسواس لیل دادهاز طرفی تح

ته          –فکری یاف با  ته  یاف بت دارد. این  طه مث [، 12های ] عملی راب
همسو است. در خصوص نقش سرزنش خود در حاالت      [6] [،10]

توان عنوان کرد شتتناخت و عاطفه و رفتار کامال در اضتتطرابی می
ت سرزنش خود، قادر اس  گیری کارتعامل با یکدیگر هستند و لذا به 

ادراکتتات خودکتتارآمتتدی فرد را کتتاهش داده و تغییر عملکرد             
ستم    شیاری( موجب    سی شناختی )از قبیل حافظه، توجه و ه های 

 های مبهم گردد.دستپاچگی فرد در موقعیت
ها نشان داد که راهبرد مالمت دیگران بر روی همینین تحلیل داده

اینکه یکی از باورهای وسواس تاثیر مثبت داشت. با توجه به 
اینکه گرایی/عدم قطعیت است یعنی باور مربوط بهوسواسی، کمال

21/0=B 

21/0-= B 12/0-= B 

01/0-= B 22/0-= B 
12 02/0-= B 

22/0-= B 
22/0-= B 

12/0-= B 

 

82/0=  
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کامل و مشخص بودن امری ضروری و محتمل است و نیز 
، [26]باورهایی درباره ناتوانی در مقابله با عدم کمال و ابهام است 

توان بیان کرد که افراد وسواسی زمانی که اتفاق بنابراین می
دلیل خاطر اینکه اطرافیان بهافتد بهبرایشان اتفاق می ناخوشایندی

ها را شوند لذا آنعدم کمال و مسئولیت مقصر این اتفاق تلقی می
 کنند. سرزنش می

های پژوهش نشان داد که راهبرد بازارزیابی با همینین یافته
عملی رابطه منفی دارد. این یافته با  –های وسواس فکرینشانه
[، همسو است. گروه کاری شناختواره 21[، ]10[، ]12های ]یافته

 –کنند در اختالل وسواس فکریاجباری عنوان می -های وسواسی
های منفی افکار مزاحم و ناخواسته، در سه حوزه عملی ارزیابی

هایی که به وجود و معنای تفکرات اهمیت تفکرات؛ )ارزیابی
ترل دارد(، کن تهدیدبرانگیز اشاره داشته یا از نظر شخصی اهمیت

هایی که بر ضرورت کنترل تفکرات به منظور تفکرات؛ )ارزیابی
جلوگیری از پیامدهای تهدیدبرانگیز مرتبط اشاره می کنند( و 

بد کنند اگر تفکرات تداوم یاهایی که اشاره میمسئولیت؛ )ارزیابی
پیوندند که به وقوع میفرد مسئول حوادث منفی خواهد بود( به

 . [27]شوند منتهی می تشدید عالیم
های پژوهش نشان داد که راهبرد پذیرش با از طرفی یافته

عملی رابطه منفی دارد که این یافته با  –های وسواس فکرینشانه
توان بیان نمود که همسو است. در این راستا می [10یافته های ]

نند کعملی، بیان می –شناختی وسواس فکری –های رفتاریمدل
گیری ی ناموفق در کنترل تفکرات ناخواسته در شکلهاکه تالش

معتقد لیهی [. از طرفی 28] کننده دارندو تداوم اختالل، نقشی تعیین
عبارت دیگر، برخورد است که پذیرش یک فکر مزاحم و به

زنگی و به( با یک فکر مزاحم، گوشmindfulnessآگاهانه )ذهن
تواند به فرد اجازه دهد تا باورهایی را سرکوبی را حذف نموده و می

اند مورد آزمایش های اضطراب درونی حفی کردهکه به دلیل حالت
تواند نیاز به قرار دهد. به طور مشابه، پذیرش عدم قطعیت، می

یانه را کاهش دهد گراهای کامل و کمالنگرانی برای یافتن راه حل
[28 .] 

ها نشان داد که راهبردهای تمرکز مجدد همینین تحلیل داده
های گیری با نشانهریزی و دیدگاهمثبت، تمرکز مجدد بر برنامه

عملی رابطه دارد؛ به این معنی که این راهبردها -وسواس فکری
عملی دارند. برای -های وسواس فکریاثر منفی بر روی نشانه

توان بیان کرد که توجه و تفکر درباره تجارب یافته می تبیین این
جای تفکر درباره واقعیت تجربه و همینین نگاهی متفاوت مثبت به

بت های مثبه ارزیابی رویدادهای منفی موجب می شود فرد به جنبه
و فواید احتمالی رویداد در دراز مدت که برای وی به دنبال دارد 

ی و تنیدگی کمتری را تجربه کرده و توجه کند، در نتیجه، ناراحت
[ همین امر موجب کاهش 10آید ]تر با آن رویداد کنار میراحت
 دهند کهشود. از سویی مطالعات نشان میهای اضطراب مینشانه

تاکید بر نسبیت رویدادها در مقایسه با سایر وقایع با کارکرد بهتر 
شود که فرد  ریزی موجب میهمراه بوده و تمرکز مجدد بر برنامه

هایی که برای مواجهه با رویدادهای منفی باید برداشته درباره گام
شود توجه بیشتری نموده و استفاده از این راهبرد موجب کاهش 

 گردد. های اضطراب مینشانه
های گرایی با نشانهها نشان دادکه برونهمینین تحلیل داده

رایی گن برونعملی رابطه منفی دارد. پایین بود –وسواس فکری
رسد اختالل ها کامال قابل توجیه است، به نظر میدر وسواسی

، فردی استوسواس عامل اساسی کاهش ارتباطات انسانی و بین
چرا که افراد وسواسی تمایل شدیدی به حفی یکسانی محیط و عدم 
تغییر در محیط فیزیکی و انسانی دارند . فرد وسواسی برای حفی 

و کاهش احتمال مواجهه با تحریکات محیطی این ثبات و یکسانی 
ا افراد آمد بوکه برانگیزنده افکار و رفتار وسواسی است مانند رفت

دیگر که امکان مواجهه با میکروب، افکار مخرب جنسی، کفرآمیز 
تدریج از ارتباطات و روابط دهد، الجرم بهو تهدیدآمیز را افزایش می

یگران که متوجه وسواس فرد گریزد و در این راستا دانسانی می
شوند تمایلی به ارتباط با یک فرد وسواسی که محیط را خشک می

تدریج فرد به درون خود پناه سازد ندارند در نتیجه بهو محدود می
 . [28]شود گرایی او کاسته میبرده و از میزان برون

نژندگرایی با از سویی نتایج مدل ساختاری نشان داد که روان
ی مثبت دارد. طبق مدل عملی رابطه –های وسواس فکرینشانه

نژندگرایی به این دلیل که به پذیری استرس، رواننظری آسیب
شود، به حاالت سوگیری های منفی در توجه و حافظه منجر می

معتقدند  کروگر و همکارانشود، همینین اضطرابی منتهی می
 ای اختالالتهنژندگرایی عامل بنیادی مشترک برای نشانهروان

نیادی پذیری بنژندگرایی بیانگر عامل آسیباضطرابی بوده و روان
 [. 22برای اختالالت هیجانی است ]

نژندگرایی در روابط های پژوهش نشان داد که رواناز طرفی یافته
های انگاری با نشانهخود، نشخوارگری، فاجعهراهبردهای مالمت

در روابط راهبردهای  عملی نقش میانجی مثبت و –وسواس فکری
گیری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر پذیرش، دیدگاه

عملی  –های وسواس فکریریزی و بازارزیابی مثبت با نشانهبرنامه
[ 11] هایکند. این نتایج با یافتهنقش میانجی منفی را ایفا می

عال نژندگرایی از طریق فهمسو هستند. نکته قابل ذکر این که روان
[.  51] رساندبینی حاالت اضطرابی یاری مینگرانی به پیششدن 

گیری، تمرکز مجدد مثبت، توان بیان داشت دیدگاهاز طرفی، می
ریزی و پذیرش راهبردهای مطلوب تمرکز مجدد بر برنامه

[ و افراد حائز پایداری هیجانی از این 21جویی هیجان بوده ]نظم
ویی جهای فردی در نظمتفاوتکنند و وفور استفاده میراهبردها به

های تواند فرد را در معرض خطر بروز جنبهشناختی هیجان می
شناختی قرار دهد. به عبارتی شیوه کنار آمدن افراد با استرس آسیب

طور های منفی با صفات شخصیتی همبسته بوده و افراد بهو تجربه
الب غ کنند که با صفت شخصیتیخودکار از راهبردهایی استفاده می

توان بیان کرد که [. بر این اساس می11ها متناسب باشد ]آن
نژندگرایی استفاده از راهبردهای سازگارانه را تحت تاثیر قرار روان
 دهد. می
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نشان داد که  کاستا و مک کریهای از طرفی تحلیل داده
گرایی، اثر راهبرد ارزیابی مجدد مثبت، بازارزیابی مثبت، برون

 –های وسواس فکریو تمرکز مجدد مثبت بر نشانهگیری دیدگاه
ن کرد توان بیادهد. برای تبیین این یافته میعملی را افزایش می

گرایی، قاطعیت و هیجان مثبت گرایی با صمیمیت، جمعکه برون
های گرایی با سبک. از سوی دیگر چون برون[21]رابطه دارد 

ارتباط دارد و همینین ای کارآمد مانند ارزیابی مجدد مثبت مقابله
ا های شخصیتی، بیشتر از این راهبردهدلیل ویژگیگرا بهافراد برون

توان بیان کنند و کمتر مستعد نگرانی هستند بنابراین میاستفاده می
کرد که این ویژگی شخصیتی باعث افزایش استفاده از این راهبرد 

 دهد. های اضطراب را کاهش میشود که به نوبه خود نشانهمی
گرایی اثر راهبرد مالمت خود بر از طرفی نتایج نشان داد که برون

دهد. در این راستا عملی را کاهش می –های وسواس فکرینشانه
خود از جمله راهبردهای نامطلوب توان بیان کرد که مالمتمی

معتقدند از آنجا  کاستا و مک کری[ و 21جویی هیجان است ]نظم
ودن، گرایی، فعال بهایی مانند جمعل ویژگیدلیگرایی بهکه برون

موجب کاهش نشخوارگری،  (21)حراف و اهل گفتگو بودن 
گردد و لذا به نوبه خود باعث د و افزایش عزت نفس میخومالمت

های اضطراب شده و همینین باعث کاهش استفاده کاهش نشانه
گردد و به همین علت، کاهش استفاده از راهبردهای نامطلوب می

گرایی موجب از راهبردهای ناسازگار و برخورداری از ویژگی برون
 گردد. های اضطراب میکاهش نشانه

( برازش 1ها نشان داد که مدل تجربی )ایت تحلیل دادهدر نه
یان توان ببهتری با مدل نظری دارد که در تبیین این یافته می

طه نژندگرایی در رابگرایی و روانداشت دو ویژگی شخصیتی برون
های وسواس جویی هیجان و نشانهمیان راهبردهای شناختی نظم

ند. توضیح اینکه کنعملی نقش میانجی را ایفا می -فکری
جویی هیجان متاثر از صفات شخصیت بوده و راهبردهای نظم

دارند شیوه کنار آمدن افراد با استرس و بیان می حسنی و همکاران
های های منفی با صفات شخصیتی همبسته بوده و سبکتجربه

 .[11]جویی هیجان در سالمت عمومی نقش مهمی دارند نظم
 

 گیرینتیجه
پژوهش حاضر نشان دادند که راهبردهای شناختی های یافته
توانند گرایی مینژندگرایی و برونواسطه روانجویی هیجان بهنظم

عملی  -های وسواس فکریکننده نشانهبینیدرقالب یک مدل پیش
ها تلویحات عملی در در جمعیت غیربالینی باشند. این یافته

توان به ژوهش میهای این پمداخالت بالینی دارد. از محدودیت
عالوه این گزارشی بودن ابزارهای این پژوهش اشاره نمود، بهخود

های غیربالینی بوده و جامعه مورد مطالعه در مورد افراد حائز نشانه
دهد. در این راستا، پیشنهاد مطالعه را دانشجویان تشکیل می

های بالینی شود که این پژوهش بر روی افراد حائز نشانهمی
هایی غیر از دانشجویان انجام عملی و سایر گروه -فکری وسواس

شود که با تغییر مدل نظری، نقش گیرد. همینین پیشنهاد می
های جویی شناختی هیجان بر روی ویژگیراهبردهای نظم

شخصیتی به عنوان متغیرهای وابسته مورد مطالعه قرار گیرد . 
رد بررسی قرار ای نیز ترسیم و موهای آشیانهعالوه بر این مدل

 گیرد.
 

بهمن آقای جا دارد از زحمات همسر مهربانم؛  تشکر و قدردانی:
زمانی و کلیه عزیزانی که در تکمیل این کار پژوهشی یاری 

رساندند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم. 
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