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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.
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چکیده
مقدمه :هدف این پژوهش تعیین نقش راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان و رواننژندگرایی و برونگرایی در نشانه های وسواس فکری-
عملی بود.
روش :این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی بود که در راستای آن 011 ،نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه خوشهای چندمرحله ای
انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان ( ،)CERQپرسشنامه شخصیتی نئو ( )NEO-FFIو
پرسشنامه مادزلی و برای تحلیل دادهها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته ها :تحلیل دادهها نشان داد که راهبردهای بازارزیابی مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،دیدگاهگیری به واسطه برونگرایی به صورت
منفی و راهبردهای مالمت خود ،نشخوارگری به واسطه برونگرایی به صورت مثبت تغییرات نشانه های وسواس فکری -عملی را پیشبینی
میکنند .عالوه بر این راهبردهای مالمت خود ،نشخوارگری ،فاجعهانگاری به واسطه رواننژندگرایی به صورت مثبت و راهبردهای پذیرش،
بازارزیابی مثبت ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی و دیدگاهگیری به واسطه رواننژندگرایی به صورت منفی تغییرات نشانههای
وسواس فکری -عملی را پیشبینی میکنند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان به واسطه رواننژندگرایی و برونگرایی میتوانند
درقالب یک مدل پیشبینیکننده نشانههای وسواس فکری-عملی در جمعیت غیربالینی باشند .این یافتهها تلویحات عملی در مداخالت بالینی
دارد.
کلید واژهها :راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان ،رواننژندگرایی ،برونگرایی ،وسواس فکری-عملی
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اختتتتتتتتتالل وستتتتتتواس فتتتتکتتتتری–عتتتتمتتتتلتتتتی
( )Obsessive Compulsive disorderیتتکتتی از انتتواع
اختالالت ا ضطرابی ا ست که در آن ،افکار و سوا سی به طور دائم
عودکننده بوده و اجبارها شامل ا ضطرارهایی ه ستند که یا موجب
اتالف وقت شده و یا باعث پریشانی و ضرر و زیان میگردند [.]1
بانون و همکاران معتقدند افراد و سوا سی -اجباری (افکار ،تکانهها
یا تجستتتمهای مکرر و مقاوم که بصتتتورت مزاحم و نامتناستتتب
توصتتیم میشتتوند و اضتتطراب یا پریشتتانی قابل توجهی ایجاد
می کنند) که همراه با اجبارها ( رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی
که در جهت پیشتتگیری یا کاهش اضتتطراب ،پریشتتانی ناشتتی از
وسواسها هستند) رخ میدهند ،رنج میبرند [.]2
در توضیح این اختالل ،استکتی ،فارست ،هیوم و ویلیام معتقدند
اختالل  OCDاساسا اختالل در پردازش شناختی و هیجانی است،
که در آن اشخاص افکار ،عقاید ،تصاویر ذهنی و تکانههای
ناخواسته مزاحمی را تجربه میکنند که در آنها ایجاد تشویش
کرده و حذفشان مشکل است[ .]5شواهد جدید مربوط به
اختالالت اضطرابی نشان میدهد که مشکل در نظمجویی هیجان،
ممکن است عامل مهمی در این اختالل باشد[]0
ستتییتی ،آکرمن و ایزارد معتقدند نظم جویی هیجان یک اصتتل
استتاستتی در شتتروع ،برانگیختن و ستتازماندهی رفتار ستتازگارانه و
همینین جلوگیری از هیجان های منفی و رفتارهای ناستتازگارانه
محسوب میشود [ .]3این سازه یک مفهوم پیییده است که طیم
گستتترده ای از فرایندهای زیستتتی ،اجتماعی ،رفتاری و شتتناختی
هشیار و ناهشیار را در بر میگیرد[ .]6به لحاظ نظری ،راهبردهای
نظمجویی هیجان مانند پذیرش هیجان ،ممکن استتتت به افرادی
که از نظر هیجانی آستتتیبپذیر هستتتتند اجازه دهد که در زمان و
مکان کنونی باشند و در نتیجه به جای آن که واکنشی بیش از حد
و اضتتطرابی به موقعیت نشتتان دهند (به عنوان فاجعهآمیز کردن)،
درک عینی تری از میزان ت هد ید بدستتتت آور ند .مبتنی بر این
دیدگاه ،چنین عنوان شده ا ست که راهبردهای نظمجویی هیجان
با تغییر دادن واکنش افراد به حالتهای اضتتتطرابی و رویدادهای
زندگی ،سعی در تعدیل ا ضطراب دارند[ .]7نظمجویی هیجان ،زیر
مجموعه کوچکی از یک ستتازه وستتیع به نام کفایت هیجانی بوده
[ ]8و مشتتتمل بر راهبردهایی استتت که باعث کاهش ،حفی و یا
افزایش هیجانی می شتتتوند [ ]1و به نحوه تفکر افراد پس از بروز
یک تجربه منفی یا واقعه آ سیبزا اطالق می شوند.از این رو نظم
جویی شتتتناختی هیجان در فرآیندهای بههنجار و نابههنجار نقش
ا سا سی دا شته و در برابر محرک های منفی و تجارب ناخو شایند،
از عوامل مهم فرآیند مقابله محسوب می شود .گارنفسکی ،کراج و
ا سپینهاون معتقدند راهبردهای نظمجویی شناختی متفاوت بوده و
عبارتند از :مالمت خویش)( ( Self-blameستتترزنش خود به
خاطر رخدادی که اتفاق افتاده استتتت) ،پذیرش ()acceptance
(رضتتتایت دادن به آنیه که اتفاق افتاده استتتت) ،نشتتتخوارگری

(( )ruminationتفکر درباره احستتاستتات و افکار وابستتته به آن
ر خداد) ،تمرکز م جدد مث بت (( )positive refocusingتفکر
درباره مستتتائل خوشتتتایند به جای تفکر درباره آن رخداد واقعی)،
تمرکز مجدد بر برنامهریزی (( )refocus on planningتفکر
در باره این که با آن ر خداد چگو نه می توان برخورد کرد و چه
قتتدم هتتایتتی متتی تتتوان بتترداشتتتتت) ،بتتازارزیتتابتتی متتثتتبتتت
(( )positive reappraisalافکار مربوط به الحاق معانی مثبت
بتته آن رختتداد بر حستتتتب رشتتتتد فردی) ،دیتتدگتتاه پتتذیری
(( ) putting into perspectiveافکار مربوط به نستتبی بودن
ر خداد در م قایستتتته با ستتتتایر ر خداد ها) ،فاج عه ان گاری
(( )catastrophizingافکار مربوط به تاکید آشکار بر مصیبتبار
بودن تجر به) و مال مت دیگران (( )other-blameستتترزنش
دیگران به خاطر رخدادی که اتفاق افتاده است) [.]11
بررسی ها حاکی از آن است که راهبردهای فاجعه انگاری ،مالمت
خویش و نشخوارگری با سطوح باالی اضطراب مرتبط بوده در
صورتیکه از سویی ،تمرکز مجدد ،ارزیابی مجدد مثبت و برنامهریزی
با سطوح پایین اضطراب مرتبطاند .پژوهشها نشان می دهد
نشخوارگری به عنوان مهمترین پیشبینیکننده نشانههای
اضطراب است [ .]11آلدوا و هوکسما و ویزر دریافتند که پذیرش با
اضطراب ارتباط معناداری نداشته و برآورد مجدد با اضطراب ،ارتباط
کمی دارد .راهبردهای سازگارانهتر مانند تمرکز مجدد مثبت و
بازارزیابی مجدد به طور منفی با اضطراب مرتبط هستند [ .]12در
پژوهشی دیگر مشخص شد که راهبردهای ناسازگارانه
نشخوارگری ،مالمت خود ،مالمت دیگران ،فاجعه انگاری با
اضطراب رابطه مثبت و معنادار دارند؛ در حالیکه راهبردهای پذیرش،
دیدگاهگیری ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی و ارزیابی مجدد مثبت
رابطه معنادار و منفی با اضطراب دارند .از بین راهبردهای مذکور،
نشخوارگری بیشترین توان پیشبینیکنندگی را برای نمرات
اضطراب نشان میدهد [ .]15با این حال ،آلدوا و هوکسما و ویزر
دریافتند که پذیرش با اضطراب ارتباط معناداری نداشته و ارزیابی
مجدد با اضطراب ارتباط کمی دارد [ .]12همینین نتایج مطالعه
کارتی و همکاران ،بر روی کودکان مضطرب نشان داد که کودکان
مبتال به اختالل اضطرابی ،پاسخهای هیجانی منفی را به طور
شدیدتری تجربه میکنند و ارزیابی مجدد مثبت به طور موثرتری
هیجانات منفی را هم در کودکان مضطرب و هم غیر مضطرب
کاهش می دهد [.]10
در بازنگری پژوهشهای مربوط به نظمجویی هیجان ،گروس اشاره
نمود که تفاوتهای فردی در تعدیل هیجان در هر یک از مراحل
تولید هیجانها مشاهده میشود [ .]11از سویی ،ویژگیهای
شخصیتی به عنوان مولفههای مهم در تعدیل هیجانها و
نظمجویی آنها مطرح شده که در این رابطه ،به نقش رواننژند
گرایی ( )N( )Neuroticismو برونگرایی ()Extraversion
( )Eتاکید فراوان شده است .توضیح اینکه تمایل عمومی به تجربه
عواطم منفی چون ترس ،غم ،عصبانیت ،احساس گناه بعد
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رواننژندگرایی را تشکیل داده در صورتیکه جامعهگرا بودن ،دوست
داشتن مردم ،با جرات بودن ،فعال ،پرانرژی و پرحرف بودن از
صفات برونگراها است [ .]13این دو ویژگی شخصیتی راهبردهای
مقابلهای را تحت تاثیر قرار داده به نحوی که افراد رواننژندگرا در
برخورد با تجربهی منفی بیشتر از راهبردهای مالمت خویش و
دیگران ،پذیرش ،نشخوارگری ،دیدگاهگیری و فاجعهانگاری
استفاده میکنند؛ در حالیکه افراد پایدار هیجانی از راهبردهای
تمرکز مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامهریزی استفاده میکنند.
رواننژندگرایی با راهبرد ناسازگارانه مالمت خود همبستگی مثبت
دارد .در این راستا بوالند و کاپلیز دریافتند که روان نژندگرایی با
بازارزیابی مثبت همبستگی منفی دارد [ .]11از سویی کالرک و
واتسون بیان کرده اند رواننژندگرایی با اضطراب مرتبط است [.]16
در مطالعهای دیگر برونگرایی پایین با اضطراب مرتبط بوده و
رواننژندگرایی باال با اضطراب ارتباط داشت [ .]17در مطالعهای

دیگر مشخص شد که رواننژندگرایی و نشخوارگری با اضطراب
رابطه مثبت دارد و رواننژندگرایی با میانجیگری نشخوارگری با
اضطراب مرتبط است [.]18
مبتنی بر آنیه عنوان شد ،چنین برداشت میشود که افراد مبتال به
وسواس فکری–عملی در استفاده از راهبردهای نظمجویی شناختی
هیجان تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند .از سویی این راهبردها
گاه در نقش عوامل علی موجب تشدید عالیم این اختالل میشوند.
از طرفی در فرآیند اثرگذاری این راهبردها بر وسواس فکری-عملی
عوامل شخصیتی نقش واسطهای دارند و این عوامل قادرند به
عنوان تعدیلکننده این روابط عمل کنند که در این میان نقش
برونگرایی و رواننژندگرایی برجستهتر است .از این رو سوال
اساسی این پژوهش این است که آیا برونگرایی و رواننژندگرایی
نقش میانجی مابین راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان و
اختالل وسواس فکری – عملی را دارد؟

روش

جهت جمعآوری ویژگیهای جمعیتشناختی افراد شرکتکننده در
پژوهش استفاده شد و حاوی سواالتی از قبیل جنسیت ،سن،
تحصیالت ،بومی و غیربومیبودن بود.

طرح پژوهش حاضتر توصتیفی– همبستتگی استت .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تبریز در
سال تح صیلی  11-12بود که از این جامعه ،نمونه ای  011نفری
با استتتفاده از روش نمونهگیری خوشتتهای چند مرحلهای انتخاب
شدند .در این را ستا ابتدا دان شکده (دان شکده روان شنا سی و علوم
تربیتی ،دانشتتکده کشتتاورزی ،علوم انستتانی ،علوم پایه ،مهندستتی
عمران) به تصتتتادف انتخاب و هم دانشتتتجویان این کالسها به
عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شدند .تو ضیح اینکه در انتخاب
نمونهها از فرمول مک کال n = (zσ/€)2استتفاده شتد که
در آن  nحجم نمونه برای ستتتطح مطلوب دقت € ،حجم اثرz ،
سطح اطمینان و  σانحراف معیار نمرات در جامعه بودند که مبتنی
بر این فرمول و بر استتتاس شتتتاخص های  σ=111 ،z=1/16و
 €=11تعداد نمونه  011نفر برآورد گردید [.]11
پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی :از این پرسشنامه

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

( :)Cognitive emotion regulation questionnaireبرای
اندازهگیری راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان ،از پر س شنامه
نظمجویی شناختی هیجان استفاده شد که گارنفسکی و همکاران
آن را به منظور ارزیابی نحوه تفکر افراد بعد از تجربه رخدادهای
تهدیدکننده یا استتترسزای زندگی ابداع کردهاند .این پرستتشتنامه
دارای  56عبارت استتت که نحوه پاستتخ به آن براستتاس مقیاس
درجهبندی لیکرت ،در دامنهای از ) 1هرگز( تا ) 3همیشتتته( قرار
دارد.راهبرد های منفی و راهبرد های مث بت هر یک نمره ای دارد،
نمره هر راهبرد از طریق جمع نمرات داده شتتتده به هر یک از
عبارات تشتتکیلدهنده آن راهبرد به دستتت می آید و می تواند در
دام نه ای از  0تا  21قرار بگیرد .از جمع کل نمرات  56ع بارت،
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نمره کلی به دستتتت میآید و میتواند در دامنهای از  56تا 181
قرار بگیرد .پا یایی کل راهبرد های «مث بت»« ،منفی» « ،کل
شناختی» با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر ،1/11
 1/15 ،1/87بهدستتتت آمده استتتت [ .]21از طرفی ،پایایی آن در
ایران با ا ستفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل شناختی 1/82
گزارش شتتده استتت .روایی آن از طریق همبستتتگی میان نمره
راهبردهای منفی با نمرات اف سردگی و ا ضطراب پر س شنامه 28
ستتوال ستتالمت عمومی بررستتی شتتده و به ترتیب ضتترایبی برابر
 1/53و  1/57به د ست آمده ا ست که هر دو در سطح P>1/11
معنادار بودند [.]11
پر س شنامه شخ صیتی نئو :فرم تجدید نظرشتده پرستشتنامه
 )NEOPI-R( NEOپنج عامل اصتتلی شتتخصتتیت و شتتش
خصتتوصتتیت در هر عامل را اندازه می گیرد که در ستتال 1183
توستتط پائول تی .کوستتتا و روبرت آر .مک کری تهیه شتتده بود.
پر س شنامه  NEOمقیاس های تجربه شدهای برای اندازهگیری
صفات ( Nرواننژندگرایی)( E ،برونگرایی) و )Openness( O
(انعطتتاف پتتذیری) داشتتتتت امتتا برای دوعتتامتتل دیگر یعنی
( )Agreeableness( Aدلتتتتپتتتتذیتتتتر بتتتتودن) و
( )Conscientiousness( Cباوجدان بودن) مقیاس های کلی
داشت .پرسشنامه  NEOPI-Rاین نارساییها را با اضافه کردن
مقیاسهایی برای صفات فرعی دو عامل  Aو  Cبرطرف میکند.
ایتتن پتترستتتتشتتتتتنتتامتته فتترم دیتتگتتری بتته نتتام
 )Neo Five-Factor Inventry( NEO-FFIدارد که یک
پرسشنامه  61سوالی است و برای ارزیابی پنج عامل شخصیت به
کار میرود .هر یک از عوامل اصتتلی  NEOPI-Rشتتامل شتتش
مقیاس ا ست که صفات آن عامل را اندازهگیری میکند .ضریب
آلفای گزارش شتتده توستتط مک کرا و کاستتتا  1/70تا  1/81با
میانگین  1/81بوده استتت .در ایران نیز حقشتتناس [ ]16بر روی
نمونه  312نفری جمعیت شیراز به این نتایج رسید :ضرایب آلفای

کتترونتتبتتاخ بتترابتتر ،A=1/71 ،O=1/37 ،E=1/71 ،N=1/81
 C=1/85و اعتبار آزمون– آزمون مجدد در فاصتتتله  6ماه برابر
 A=1/6 ،O=1/76 ،E=1/70 ،N=1/35به دست آمده است .در
نمرهگذاری برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجهبندی پنج
رتبهای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا  0ا ست .برای برخی از
جمله ها این نمره گذاری از کامالموافقم تا کامالمخالفم به ترتیب
صفر تا  0تعلق میگیرد و برای برخی برعکس [.]21
پرسشنامه وسواس–عملی مادزلی :این پرسشنامه توسط
هاجسون و راچمن ( )1117به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه
مشکالت وسواس تهیه شده است .این پرسشنامه شامل  51ماده
است که نیمی از آنها با کلید درست و نیمی با کلید غلط بوده در
اعتباریابی اولیه توانسته است  31بیمار وسواسی را از  31بیمار
وسواسی به خوبی تفکیک نماید؛ همینین این پرسشنامه در تحلیل
محتوایی پاسخهای  11بیمار 0 ،مولفه عمده را که منعکسکننده 0
نوع مشکل وسواسی در بیماران بود مشخص نمود [ .]22این 0
مولفه عبارتند از :وارسی ،تمیزی ،کندی و شک وسواسی که چهار
مقیاس فرعی را تشکیل میدهد ،با استفاده از یک روش نمرهگذاری
ساده میتوان یک نمره وسواس کلی و چهار نمره فرعی به دست
آورد .ضریب پایایی با روش بازآزمایی  1/81بوده است [.]25

یافته ها
در جدول  1میانگین و انحرافاستاندارد متغیرهای مورد مطالعه در
بین دو جنس زن و مرد گزارش شده است.
منتتدرجات جتتدول  1نشتتان متتیدهتتد میتتانگین مالمتتتختتود،
پذیرش ،نشتخوارگری ،دیتدگاه گیتری ،فاجعته ستازی و وستواس
فکتتری -عملتتی در زنتتان بیشتتتر از متتردان استتت .از طرفتتی
میتتانگین تمرکتتزمجتتددمثبتتت ،تمرکتتز مجتتدد بتتر برنامتتهریتتزی،
بازارزیتتتتابی مثبتتتتت ،مالمتتتتتدیگتتتتران ،بتتتترونگرایتتتتی و
رواننژندگرایی در مردان بیشتر از زنان است.

جدول  .1میانگین و انحرافاستاندارد راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان ،وسواس فکری-عملی ،رواننژندگرایی و برونگرایی در زنان و مردان
مردان
میانگین

زنان

انحراف استاندارد

میانگین

کل

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

مالمت خود

11/1511

5/51750

11/1816

5/11307

11/1602

5/17617

پذیرش
نشخوارگری
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
بازارزیابی مثبت
دیدگاه گیری
فاجعه سازی
مالمت دیگران
وسواس فکری – عملی
روان نژندگرایی
برونگرایی

11/8111
12/6011
12/6311
10/6711
15/0211
11/8111
1/3711
8/3111
1/8711
23/1616
21/1111

5/18676
5/26731
0/21166
5/57863
5/61131
5/78166
0/18551
5/21151
0/78362
8/31208
6/06815

12/1816
15/1151
11/3361
15/7837
12/8061
11/1610
11/1753
1/1351
11/6161
22/2073
21/5151

5/13653
5/36133
5/82865
5/32311
5/13718
5/03531

11/1811
15/1168
11/1237
10/1803
15/1013
11/1026
1/1616
8/1538
11/5311
25/2181
21/3530

5/16587
5/07080
5/11167
5/01371
5/87255
5/36005
5/83536
5/17515
0/81605
8/21215
6/58156
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5/66857
5/10160
0/10311
7/18576
6/55171
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مندرجات جدول  5نشتتان میدهد که راهبردهای بازارزیابی مثبت،
تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،دیدگاهگیری بهوا سطه برونگرایی به
صتتورت منفی و راهبردهای مالمتخود ،نشتتخوارگری بهواستتطه
برونگرایی به صورت مثبت تغییرات ن شانههای و سواس فکری-
عملی را پیشبینی میکنند .عالوه بر این راهبردهای مالمتخود،
نشتتخوارگری ،فاجعهانگاری بهواستتطه رواننژندگرایی به صتتورت
مثبت و راهبردهای پذیرش ،بازارزیابی مثبت ،تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجتدد بر برنتامته ریزی و دیتدگتاه گیری بته واستتتطته
رواننژندگرایی به صتتتورت منفی تغییرات نشتتتانههای وستتتواس
فکری -عملی را پیشبینی میکنند.

در راستتتای تحلیل دادههای جمعآوریشتتده با استتتفاده از روش
تحلیل م سیر ،ابتدا پیشفرض همخطی چندگانه مورد برر سی قرار
گرفت .جهت بررستتی این پیشفرض از شتتاخص ( VIPعوامل
تورم واریانس) استتتتفاده شتتتد .از آنجا که مقدار این شتتتاخص در
هم متغیرهتتای مورد مطتتالعتته کمتر از  6بود و هیچ یتتک از
همبستگیهای ساده از  81درصد باالتر نبود و از طرفی همبستگی
ساده بین متغیرهای پیشبین از ترکیبی بزرگتر نبود و نیز هیچیک
از مقادیر ویژه به عدد صفر نزدیک نبود لذا چنین ا ستنباط شد که
مهمترین پیشفرض تحلیل رگرستتیون چندمتغیره (تحلیلمستتیر)
محقق شده است.

جدول  .2ماتریس کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه
وسواس فکری-عملی

مالمت دیگران

مالمت خود

نشخوارگری

پذیرش

بازارزیابی مثبت

تمرکز مجدد مثبت

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

5/06
2/11 1/31
1/61 1/08
-1/37 -1/02
2/10 1/21
-1/61 -2/56

دیدگاه گیری

5/26
0/13 -1/72
1/72 1/62
1/63 1/35
1/31 1/71
-1/01 -1/61
1/62 1/00
-1/71 -2/16

فاجعه انگاری

5/16
1/11
-1/37
-1/56
-1/67
-1/31
-1/13
1/76
-1/61
2/26

2/72
-1/06
-1/32
-1/01
-1/58
-1/11
1/31
-1/72
1/28

برون گرایی

5/12
وسواس فکری– عملی
1/11
مالمتدیگران
2/10
مالمتخود
2/61
نشخوارگری
1/12
پذیرش
-1/32
بازارزیابی مثبت
-1/63
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامهریزی 1/53
-1/12
دیدگاهگیری
5/71
فاجعهانگاری
-1/82
برونگرایی
1/11
رواننژندگرایی

2/82
1/12
1/27
-1/01
-1/65
-1/32
-1/01
-1/51
1/18
-1/37
1/85

روان نژند گرایی

متغیرها

5/10
2/81 -1/62
5/11 -1/11 2/31
0/12 -1/62 2/22 -1/01

جدول  .4مسیرهای علی غیرمستقیم متغیرها
متغیر مستقل

مالمتدیگران
مالمتخود
نشخوارگری
فاجعهانگاری
پذیرش
بازارزیابی مثبت
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
دیدگاهگیری

متغیر میانجی

متغیر وابسته

ضریب β

t

سطح معناداری

برونگرایی
رواننژندگرایی
برونگرایی
رواننژندگرایی
برونگرایی
رواننژندگرایی
برونگرایی
رواننژندگرایی
برونگرایی
رواننژندگرایی
برونگرایی
رواننژندگرایی
برونگرایی
رواننژندگرایی
برونگرایی
رواننژندگرایی
برونگرایی
رواننژندگرایی

وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی
وسواس فکری -عملی

-1/15
1/15
1/172
1/11
1/175
1/11
1/13
1/11
-1/16
-1/11
-1/17
-1/18
-1/13
-1/11
-1/11
-1/18
-1/11
-1/17

-1/11
1/12
1/86
2/21
1/82
2/16
1/01
2/25
-1/08
-2/12
-1/10
-2/12
-1/02
-2/11
-2/21
-2/11
-2/21
-1/18

NS
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NS
P<1/13
P<1/13
P<1/13
P<1/13
NS
P<1/13
NS
P<1/13
P<1/13
P<1/13
NS
P<1/13
P<1/13
P<1/13
P<1/13
P<1/13
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جدول  .4شاخصهای برازندگی مسیرهای علی()1
مدل شماره1

RMSEA

𝟐𝑿

df

𝑿𝟐 /df

CFI

GFI

AGFI

P

1/10

182

116

3

1/17

1/18

1/17

1/15

بررسی شاخصهای برازش مسیرهای علی ( )1و برازندگی جدول
( )0نشان داد که مدل علی ( )1از شاخص های برازش نسبتا
مطلوبتری برخوردار است و لذا مدل ( )1در تبیین تغییرات متغیرهای
وابسته توان بهتری دارد .بنابراین می توان نتیجه گرفت مدل ()1
برازش بهتری با مدل نظری دارد.

بحث
تحلیل دادههای مدل مسیرهای علی نشان داد که راهبرد
«نشخوارگری» با وسواس فکری– عملی در جمعیت غیربالینی
رابطهی مثبت دارد .این یافته با یافتههای [ ،]15[ ،]11[ ،]5همسو
است .ماگینی و همکاران نشان دادهاند که عالیم وسواسی با
نشخوار فکری روابط تنگاتنگ دارند [ .]24در این راستا مطالعه
لیندی و همکاران حاکی از آن است که نشخوار فکری یکی از
ویژگی های شناختی بیماران وسواسی است که بهصورت جرو
بحثهای درونی بیپایان با خود که برخی اوقات در مورد مسائل
جزئی و پیشپاافتاده و گاهی درباره یک مساله فلسفی الینحل بروز
میکند [.]25از سویی کاوانگ عنوان میکند که بیماران وسواسی
نمیتوانند توجه خود را از عالیم ادراک شده برجسته برگیرند و در
واقع قادر نیستند جلوی افکار ناخوانده مزاحم را بهطور موثر بگیرند
و لذا این افکار به صورت نشخواری عالیم وسواسی را تشدید
میکند [.]21
از طرفی تحلیل دادهها نشان داد که بین راهبرد فاجعه انگاری با
وسواس فکری– عملی رابطهی مثبت وجود دارد .این یافته با

یافتههای [ ]15[ ،]11[ ،]5همسو است .مطابق با نظر شوارتز و
کلور شروع تفکر وسواسی زمانی تهدیدبرانگیز تجربه میشود که
باورهای فراشناختی درباره معنای تفکرات راهاندازی شوند .زمانی
که این باورها فعال شوند ،این ارزیابی را فرا میخوانند که تفکرات
خطرناکند ،بنابراین به احساس ترس /اضطراب و گناه /ناراحتی
منجر میگردد .همینین این احساسها به عنوان نشانه بیشتر برای
واقعی بودن مرتبط با افکار مزاحم است .در نتیجه ،فرآیندهای
فراشناختی ،راهبرد خاصی را برای مقابله با تهدید ادراک شده فعال
میسازند .بیماران وسواس فکری -عملی افکار و پدیده های حافظه
را به گونه منفی ارزیابی میکنند و با ارزیابی های فاجعه آمیز درباره
هجوم افکار منفی ،چرخههای معیوب افکار وسواسی و اجبارها
تشدید میشوند [،]26
از طرفی تحلیل دادهها نشان داد که راهبرد مالمت خود با وسواس
فکری– عملی راب طه مث بت دارد .این یاف ته با یاف ته های [،]12
[ ]6[ ،]10همسو است .در خصوص نقش سرزنش خود در حاالت
اضتتطرابی میتوان عنوان کرد شتتناخت و عاطفه و رفتار کامال در
تعامل با یکدیگر هستند و لذا بهکارگیری سرزنش خود ،قادر است
ادراکتتات خودکتتارآمتتدی فرد را کتتاهش داده و تغییر عملکرد
سی ستمهای شناختی (از قبیل حافظه ،توجه و ه شیاری) موجب
دستپاچگی فرد در موقعیتهای مبهم گردد.
همینین تحلیل دادهها نشان داد که راهبرد مالمت دیگران بر روی
وسواس تاثیر مثبت داشت .با توجه به اینکه یکی از باورهای
وسواسی ،کمالگرایی/عدم قطعیت است یعنی باور مربوط بهاینکه
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کامل و مشخص بودن امری ضروری و محتمل است و نیز
باورهایی درباره ناتوانی در مقابله با عدم کمال و ابهام است [،]26
بنابراین میتوان بیان کرد که افراد وسواسی زمانی که اتفاق
ناخوشایندی برایشان اتفاق میافتد بهخاطر اینکه اطرافیان بهدلیل
عدم کمال و مسئولیت مقصر این اتفاق تلقی میشوند لذا آنها را
سرزنش میکنند.
همینین یافتههای پژوهش نشان داد که راهبرد بازارزیابی با
نشانههای وسواس فکری– عملی رابطه منفی دارد .این یافته با
یافتههای [ ،]21[ ،]10[ ،]12همسو است .گروه کاری شناختواره
های وسواسی -اجباری عنوان میکنند در اختالل وسواس فکری–
عملی ارزیابیهای منفی افکار مزاحم و ناخواسته ،در سه حوزه
اهمیت تفکرات؛ (ارزیابیهایی که به وجود و معنای تفکرات
تهدیدبرانگیز اشاره داشته یا از نظر شخصی اهمیت دارد) ،کنترل
تفکرات؛ (ارزیابیهایی که بر ضرورت کنترل تفکرات به منظور
جلوگیری از پیامدهای تهدیدبرانگیز مرتبط اشاره می کنند) و
مسئولیت؛ (ارزیابیهایی که اشاره میکنند اگر تفکرات تداوم یابد
فرد مسئول حوادث منفی خواهد بود) بهوقوع میپیوندند که به
تشدید عالیم منتهی میشوند [.]27
از طرفی یافتههای پژوهش نشان داد که راهبرد پذیرش با
نشانههای وسواس فکری– عملی رابطه منفی دارد که این یافته با
یافته های [ ]10همسو است .در این راستا میتوان بیان نمود که
مدلهای رفتاری– شناختی وسواس فکری– عملی ،بیان میکنند
که تالشهای ناموفق در کنترل تفکرات ناخواسته در شکلگیری
و تداوم اختالل ،نقشی تعیینکننده دارند [ .]28از طرفی لیهی معتقد
است که پذیرش یک فکر مزاحم و بهعبارت دیگر ،برخورد
ذهنآگاهانه ( )mindfulnessبا یک فکر مزاحم ،گوشبهزنگی و
سرکوبی را حذف نموده و میتواند به فرد اجازه دهد تا باورهایی را
که به دلیل حالتهای اضطراب درونی حفی کردهاند مورد آزمایش
قرار دهد .به طور مشابه ،پذیرش عدم قطعیت ،میتواند نیاز به
نگرانی برای یافتن راه حلهای کامل و کمالگرایانه را کاهش دهد
[.]28
همینین تحلیل دادهها نشان داد که راهبردهای تمرکز مجدد
مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی و دیدگاهگیری با نشانههای
وسواس فکری-عملی رابطه دارد؛ به این معنی که این راهبردها
اثر منفی بر روی نشانههای وسواس فکری-عملی دارند .برای
تبیین این یافته میتوان بیان کرد که توجه و تفکر درباره تجارب
مثبت بهجای تفکر درباره واقعیت تجربه و همینین نگاهی متفاوت
به ارزیابی رویدادهای منفی موجب می شود فرد به جنبههای مثبت
و فواید احتمالی رویداد در دراز مدت که برای وی به دنبال دارد
توجه کند ،در نتیجه ،ناراحتی و تنیدگی کمتری را تجربه کرده و
راحتتر با آن رویداد کنار میآید [ ]10همین امر موجب کاهش
نشانههای اضطراب میشود .از سویی مطالعات نشان میدهند که
تاکید بر نسبیت رویدادها در مقایسه با سایر وقایع با کارکرد بهتر
همراه بوده و تمرکز مجدد بر برنامهریزی موجب می شود که فرد

درباره گامهایی که برای مواجهه با رویدادهای منفی باید برداشته
شود توجه بیشتری نموده و استفاده از این راهبرد موجب کاهش
نشانههای اضطراب میگردد.
همینین تحلیل دادهها نشان دادکه برونگرایی با نشانههای
وسواس فکری– عملی رابطه منفی دارد .پایین بودن برونگرایی
در وسواسیها کامال قابل توجیه است ،به نظر میرسد اختالل
وسواس عامل اساسی کاهش ارتباطات انسانی و بینفردی است،
چرا که افراد وسواسی تمایل شدیدی به حفی یکسانی محیط و عدم
تغییر در محیط فیزیکی و انسانی دارند  .فرد وسواسی برای حفی
این ثبات و یکسانی و کاهش احتمال مواجهه با تحریکات محیطی
که برانگیزنده افکار و رفتار وسواسی است مانند رفتوآمد با افراد
دیگر که امکان مواجهه با میکروب ،افکار مخرب جنسی ،کفرآمیز
و تهدیدآمیز را افزایش میدهد ،الجرم بهتدریج از ارتباطات و روابط
انسانی میگریزد و در این راستا دیگران که متوجه وسواس فرد
میشوند تمایلی به ارتباط با یک فرد وسواسی که محیط را خشک
و محدود میسازد ندارند در نتیجه بهتدریج فرد به درون خود پناه
برده و از میزان برونگرایی او کاسته میشود [.]28
از سویی نتایج مدل ساختاری نشان داد که رواننژندگرایی با
نشانههای وسواس فکری– عملی رابطهی مثبت دارد .طبق مدل
نظری آسیبپذیری استرس ،رواننژندگرایی به این دلیل که به
سوگیری های منفی در توجه و حافظه منجر میشود ،به حاالت
اضطرابی منتهی میشود ،همینین کروگر و همکاران معتقدند
رواننژندگرایی عامل بنیادی مشترک برای نشانههای اختالالت
اضطرابی بوده و رواننژندگرایی بیانگر عامل آسیبپذیری بنیادی
برای اختالالت هیجانی است [.]22
از طرفی یافتههای پژوهش نشان داد که رواننژندگرایی در روابط
راهبردهای مالمتخود ،نشخوارگری ،فاجعهانگاری با نشانههای
وسواس فکری– عملی نقش میانجی مثبت و در روابط راهبردهای
پذیرش ،دیدگاهگیری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر
برنامهریزی و بازارزیابی مثبت با نشانههای وسواس فکری– عملی
نقش میانجی منفی را ایفا میکند .این نتایج با یافتههای []11
همسو هستند .نکته قابل ذکر این که رواننژندگرایی از طریق فعال
شدن نگرانی به پیشبینی حاالت اضطرابی یاری میرساند [.]51
از طرفی ،میتوان بیان داشت دیدگاهگیری ،تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجدد بر برنامهریزی و پذیرش راهبردهای مطلوب
نظمجویی هیجان بوده [ ]21و افراد حائز پایداری هیجانی از این
راهبردها بهوفور استفاده میکنند و تفاوتهای فردی در نظمجویی
شناختی هیجان میتواند فرد را در معرض خطر بروز جنبههای
آسیبشناختی قرار دهد .به عبارتی شیوه کنار آمدن افراد با استرس
و تجربههای منفی با صفات شخصیتی همبسته بوده و افراد بهطور
خودکار از راهبردهایی استفاده میکنند که با صفت شخصیتی غالب
آنها متناسب باشد [ .]11بر این اساس میتوان بیان کرد که
رواننژندگرایی استفاده از راهبردهای سازگارانه را تحت تاثیر قرار
میدهد.
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از طرفی تحلیل دادههای کاستا و مک کری نشان داد که
برونگرایی ،اثر راهبرد ارزیابی مجدد مثبت ،بازارزیابی مثبت،
دیدگاهگیری و تمرکز مجدد مثبت بر نشانههای وسواس فکری–
عملی را افزایش میدهد .برای تبیین این یافته میتوان بیان کرد
که برونگرایی با صمیمیت ،جمعگرایی ،قاطعیت و هیجان مثبت
رابطه دارد [ .]21از سوی دیگر چون برونگرایی با سبکهای
مقابلهای کارآمد مانند ارزیابی مجدد مثبت ارتباط دارد و همینین
افراد برونگرا بهدلیل ویژگیهای شخصیتی ،بیشتر از این راهبردها
استفاده میکنند و کمتر مستعد نگرانی هستند بنابراین میتوان بیان
کرد که این ویژگی شخصیتی باعث افزایش استفاده از این راهبرد
میشود که به نوبه خود نشانههای اضطراب را کاهش میدهد.
از طرفی نتایج نشان داد که برونگرایی اثر راهبرد مالمت خود بر
نشانههای وسواس فکری– عملی را کاهش میدهد .در این راستا
میتوان بیان کرد که مالمتخود از جمله راهبردهای نامطلوب
نظمجویی هیجان است [ ]21و کاستا و مک کری معتقدند از آنجا
که برونگرایی بهدلیل ویژگیهایی مانند جمعگرایی ،فعال بودن،
حراف و اهل گفتگو بودن ( )21موجب کاهش نشخوارگری،
مالمتخود و افزایش عزت نفس میگردد و لذا به نوبه خود باعث
کاهش نشانههای اضطراب شده و همینین باعث کاهش استفاده
از راهبردهای نامطلوب میگردد و به همین علت ،کاهش استفاده
از راهبردهای ناسازگار و برخورداری از ویژگی برونگرایی موجب
کاهش نشانههای اضطراب میگردد.
در نهایت تحلیل دادهها نشان داد که مدل تجربی ( )1برازش
بهتری با مدل نظری دارد که در تبیین این یافته میتوان بیان
داشت دو ویژگی شخصیتی برونگرایی و رواننژندگرایی در رابطه
میان راهبردهای شناختی نظمجویی هیجان و نشانههای وسواس

فکری -عملی نقش میانجی را ایفا میکنند .توضیح اینکه
راهبردهای نظمجویی هیجان متاثر از صفات شخصیت بوده و
حسنی و همکاران بیان میدارند شیوه کنار آمدن افراد با استرس و
تجربههای منفی با صفات شخصیتی همبسته بوده و سبکهای
نظمجویی هیجان در سالمت عمومی نقش مهمی دارند [.]11

نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند که راهبردهای شناختی
نظمجویی هیجان بهواسطه رواننژندگرایی و برونگرایی میتوانند
درقالب یک مدل پیشبینیکننده نشانههای وسواس فکری -عملی
در جمعیت غیربالینی باشند .این یافتهها تلویحات عملی در
مداخالت بالینی دارد .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به
خودگزارشی بودن ابزارهای این پژوهش اشاره نمود ،بهعالوه این
مطالعه در مورد افراد حائز نشانههای غیربالینی بوده و جامعه مورد
مطالعه را دانشجویان تشکیل میدهد .در این راستا ،پیشنهاد
میشود که این پژوهش بر روی افراد حائز نشانههای بالینی
وسواس فکری -عملی و سایر گروههایی غیر از دانشجویان انجام
گیرد .همینین پیشنهاد میشود که با تغییر مدل نظری ،نقش
راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان بر روی ویژگیهای
شخصیتی به عنوان متغیرهای وابسته مورد مطالعه قرار گیرد .
عالوه بر این مدلهای آشیانهای نیز ترسیم و مورد بررسی قرار
گیرد.
تشکر و قدردانی :جا دارد از زحمات همسر مهربانم؛ آقای بهمن
زمانی و کلیه عزیزانی که در تکمیل این کار پژوهشی یاری
رساندند ،کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
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