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رفتارهای  بیمارگونه ی وسواس رابطه بین ذهنیت های طرحواره ای با 

 در نوجوانانفکری عملی 

 

 2*و شهربانو قهاری 1مه رو اسدالهی نیا
 

 . پیشوا-واحد  ورامین دانشگاه آزاد اسالمی،رشته روانشناسی عمومیکارشناس ارشد 1

 یران.اروان ، دانشگاه علوم پزشکی استادیار گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری و سالمت 2

 ghahhari.sh@iums.ac.ir*نویسنده ی مسئول:
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 چکیده

واس گونه وسرفتارهای بیماررابطه بین ذهنیت های طرحواره ای با هدف از تحقیق پیش رو بررسی 

 است همبستگی-توصیفی تحقیقات ازنوع پژوهشوش این می باشد.ر در نوجوانان فکری عملی

 شهرورامین متوسطه دختروپسرمقطع آموزان دانشنفر از  2800کلیه شامل آماری جامعه،

دند .برای جمع آوری در دسترس انتخاب شروش نمونه نفر به   350 بودند 95-96درسالتحصیلی

حواره ذهنیت طر( ، 1998)مادزلی عملی-فکری وسواسداده ها در این پژوهش از پرسشنامه های 

با نرم  ضریب همبستگی پیرسون( استفاده شد. داده های بدست آمده با آزمون 2008)ای یانگ 

-اس فکریتجزیه و تحلیل گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که بین اختالل وسو SPSS19افزار 

ه یافته های بدارد.با توجه ( رابطه معناداری وجود Sig.=0.000عملی با ذهنیت های طرحواره ای )

پیش  سی رابدست آمده می توان نتیجه گرفت که ذهنیت های طرح واره ای می توانند افکار وسوا

 بینی کنند.

 

 .نوجوانانوسواس فکری ،ذهنیت های طرحواره ای   واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ت که خصیصه ی اصلی آن وجود وسواس های فکری و یک اختالل اضطرابی ناتوان کننده ای اس 1عملی-اختالل وسواس فکری

ماهه این اختالل در  12شیوع اجباری های مکرر و شدیدی است که رنج و عذاب قابل مالحظه ای را برای فرد به بار می آورند ،

روانپزشکی  .)انجمندرصد است و زنان در بزرگسالی به میزان بیشتری نسبت به مردان مبتال میشوند 2/1ایالت متحده امریکا 

اختاللی نادر و به درمان مقاوم بوده و به همین دلیل ، مطالعه  1970عملی ، تا قبل از دهه –(اختالل وسواس فکری 2،2013آمریکا

کنترل شده در مورد این اختالل ، وجود نداشت ، اما در حال حاضر این اختالل چهارمین دلیل مراجعه به روانپزشک معرفی شده 

مشکالت همراه با عالئمناتوانکننده آن عملکرد میان فــردی، شــغلی و زنــدگی ( این اختالل و  2007، 3دوکاست.)سادوک و سا

(پژوهش ها 2009د)محمدی و همکاران،فــرد را مختــل نمــوده و هزینههای اقتصادیو اجتماعی فراوانی بـرای فـرد و جامعه دار

طرحواره های رهاشدگی ، نقص /شرم ، شکست و بی کفایتی ، به خوبی عالئم عملی -نشان داده اند که در اختالل وسواس فکری

طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود  (.2011و همکاران، 4این اختالل را پیش بینی می کنند.)هالند

همانگونه که از این  .داوم می یابندآسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل می گیرند و در مسیر زندگی ت

تعریف می توان فهمید، طرحواره ها شامل رفتار افراد نمی شوند، بلکه رفتار بخشی از پاسخ های مقابله ای است که از طرحواره ها 

 ومحیط نهستندکه افراددربارةخود،دیگرا باورهایی اولیه های بعبارت دیگر، طرحواره(2014.)حمیدپور و آندوز،نشات می گیرد 

.)ژانگ و گیرندمی  سرچشمه کودکی در دوران عاطفی خصوصنیازهای به اولیه نیازهای شدنن از ارضا طورمعمول دارند،وبه

 فردراتشکیل می شناختی ساختهای وپا برجاهستندواساس ثابت زندگی درطول ناسازگاراولیه های طرحواره در واقع(5،2010هه

 راپردازش دهندواطالعات دریافتی سازمان پیرامون جهان به کنندتاتجارب خودراراجع می کمک شخص هابه طرحواره این .دهند

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که طرحواره های ناسازگار اولیه اثر 2017( مخبر دزفولی و همکاران )6،2010.)تیم کنند

حواره های ناسازگار با انواع اختالل وجود دارد در این با توجه به ارتباطی که بین نوع طر عملی داشتند.-مستقیمی بر وسواس فکری

در رفتارهای بیمارگونه وسواس فکری عملی رابطه بین ذهنیت های طرحواره ای با راستا هدف از انجام تحقیق پیشرو بررسی 

 می باشد. نوجوانان

 روش

 روپسرمقطعدخت آموزان دانشنفر از  2800کلیه شامل آماری جامعه، است همبستگی-توصیفی تحقیقات ازنوع پژوهشروش این 

روش نمونه گیری رت  نفر که به صو 350و نمونه مورد مطالعه شامل  بودند 95-96تحصیلی درسال شهرورامین متوسطه

( 1998)زلیماد عملی-فکری وسواسدردسترس انتخاب شدند می باشدجهت جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های 

ن و رگرسیون ضریب همبستگی پیرسو(  استفاده گردید ، داده های بدست آمده با آزمون 2008)ای یانگ ذهنیت طرحواره و 

 تجزیه و تحلیل گردید. SPSS19و با نرم افزار  چندگانه

 ابزار پژوهش

 درموردنوع منظورپژوهش به ونوراچمن هاچس توسط پرسشنامه این(:1980)مادزلی عملی-فکری وسواس پرسشنامه-الف

 عالوه پرسشنامه. این است(بله،خیر)ایه پاسخدوگزینه بسته پرسش30است،دارای شده طراحی افرادوسواسی مشکالت وحیطه

 ساناویو.میدهد دست به تکرار،تردیدودقت وکندی بازبینی،شستن،تمیزکردن برای فرعی گرایی،چهارنمره وسواس کلی نمره بریک

                                                           
1- Obsessivecompulsive disorder 
2-American Psychiatric Association 

3-Sadock&Sadock 

4-Haaland 

5- Zhang& He 

6-Thimm 
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 وآزمون آزمون بین شده محاسبه پایایی ضریب .آورد دست درصدبه70پادو وآزمون مادزلی آزمودنی کل نمرات بین همبستگی

 همگراآن وروایی 84/0را آزمون کل پایایی ضریب(1376)دادفر درایران(7،1977راچمنو  هاچسون) )r= 89/0 (است مجددباالبوده

 .آورد دست به87/0براون یل اجباریی وسواس بامقیاس

عبارت دارد و آزمودنی باید در یک 124نامه یک ابزار خودگزارشی است که این پرسش(:2008)ذهنیت طرحواره ای یانگ -ب

.طبق تحقیقات انجام شده توسط ای میزان موافقت یا مخالفت خود  با هر یک از عبارات را مشخص سازددرجه6مقیاس لیکرت 

که از طریق آلفای کرونباخ به دست ( در مورد پایایی این آزمون ، همبستگی درونی خرده مقیاس ها ، 2005و همکاران) 8لوبستال

می باشد همچنین اینکه این آزمون دارای روایی افتراقی مناسب و روایی همگرای متوسطی  %89% با میانگین  96% تا  76آمده از 

ش ( در پژوهشی جهت برآورد پایایی ، از روش محاسبه همبستگی درونی )آلفای کرونباخ( و رو1394می باشد.حنایی و همکاران )

 می باشد.  %90باز آزمون استفاده نمود که آلفای کرونباخ به دست آمده -آزمون

 یافته ها

( %54نفر دختر) 189اد سال قرار داشته و از این تعد 20 – 15نفر بود که در دامنه سنی  350تعداد آزمودنی ها در پژوهش شامل 

 49( ، %28ه ریاضی )نفر در رشت 97و از لحاظ رشته تحصیلی  متاهل %5مجرد و  %95( بوده و از نظر تاهل %46نفر پسر ) 161و 

ه تحصیل می باشند. ب( مشغول %1نفر در رشته هنر) 3( و %57نفر در رشته علوم انسانی ) 201(، %14نفر در رشته علوم تجربی )

 تایه شده اسیر ارزر جدول برای بررسی رابطه بی متفیر وابسته و مستقل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایح ان د

 جدول 1- میانگین و انحراف استاندارد متغیر های ذهنیت های طرح واره ای و رفتارهای بیمارگونه وسواسی

 N 
Mean Std. Deviation 

85/36 350 ذهنیت های طرح واره های  103/11  

09/47 350 افکاروسواسی  100/8  

 

 جدول 2-ضریب همبستگی رابطه بین متغیر های ذهنیت های طرح واره ای و رفتارهای بیمارگونه وسواسی

 ذهنیت های طرح واره ای  افکاروسواسی 

 

  ذهنیت های طرح واره ای

 **0/509 1  ضریب معناداری

Sig (2-tailed)  0/000 

 350 350 تعداد

 

 بحث و نتیجه گیری

رابطه معناداری وجوددارد .  فکری عملی    ارگونه وسواسنتایج بدست آمده نشان داد که بین ذهنیت طرحواره ای و رفتاهای بیم

( که نشان داد طرحواره های ناسازگار شرم ، انزوای اجتماعی و شکست ، در 2014این نتایج با یافته های پژوهش کیم و همکاران )

( مبنی بر این که تمام 2016گودرزی و همکاران)بیماران وسواسی نسبت به افراد بهنجار به طور معناداری بیشتری هستند و نیز  با 

عملی از افراد بهنجار به طور معنارداری باالتر است و با یافته های باوی و -طرحواره های ناسازگار اولیه در گروه وسواس فکری

ان نیز افزایش می عملی دانشجوی-( که نشان داد با افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه ، اختالل وسواس فکری1392همکاران )

( در پژوهشی تحت عنوان پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه با عالئم 1394یابد و همچنین با یافته ی مطالعات خسروانی)

                                                           
7-Hodgson&Rachman 

8-Lobbestael 
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عملی دانشجویان دختر و –اجباری دانشجویان به این نتیجه رسید که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و وسواس فکری -وسواسی

طرحـواره هـای ناکارآمد نیز ازجمله همبستههـای مطـرح شده ( مبنی بر اینکه 2014دارد و با پژوهش های کیم)پسر رابطه وجود 

 د در یک راستا می باشد.جبـری می باش-در ارتباط بـا عالئم وسواسی 

ود به این نتیجه خ( را نیز تایید می کنند ، آنان در پژوهش 2011همچنین یافته های این پژوهش،  نتایج هالند و همکاران)

ین اختالل اهای رهاشدگی ، نقص /شرم ، شکست و بی کفایتی ، به خوبی عالئم  عملی طرحواره-رسیدند که اختالل وسواس فکری

 را پیش بینی می کنند.

 از کلیه افرادی که در مطالعه شرکت کردند سپاسگزاریمتقدیر و تشکر:

 منابع

ا ی ناسازگار اولیه ببررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و طرحواره ها(1392ر.) باوی ، س؛ مسعودی فر، م؛رضایی،س؛طیب ، ع-

 .9-24(، 16) 5، فصلنامه علوم رفتاری، جباری دانشجویان دانشگاه آزاد اهوازا -عالئم وسواسی

 ایهبکسو یکآزارودک ی هتجربوارهای،طرح ایهذهنیت( ،1394ی پور رودسری،ع ؛ اکبری ، ا )حنایی،ن ؛ محمود علیلو،م ؛ بخش-

 1394 وبهار تابستان دوم سال وبیست شاهددانشگاه شناسی وبالینی شخصیت روان،مرزی شخصیت تاللاخدر تگیدلبس

 .101-118.صص 12 شماره جدیددوره

فق های کنفرانس جهانی ا، جویاناجباری دانش -پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه با عالئم وسواسی ( 1394خسروانی ،م )-

 (1394سال:(نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی 

ه آنها با افراد بهنجار، پایان نامه جبری و مقایس-( ، بررسی همبودیاختاللهای شخصیت در بیماران وسواسی1376ادفر،م )د-
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The Relationship between Schema Modes and   Obsessions in Adolescents  
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Abstract  

Objective: The aim of this study was to examine the relationship between schema modes, and obsessions 

in adolescences.  

Method: this is a descriptive-correlation research. Statistical population consisted of all of high school 

students in Varamin during academic year of 2017 and 350 members were selected convenient sampling 

method. To collect data, Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI) (1998), Yung’s Schema 

Modes Questionnaire (2008) were used. The obtained data were analyzed using Pearson Correlation 

Coefficient through SPSS19 Software. 

Findings: results showed   there is a significant relationship   between two groups. 

Conclusion: There is a relation between schema modes and   obsession. 
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