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Abstract
Introduction: Obsessive-compulsive disorder is a clinical syndrome, characterized by disturbing
and intrusive thoughts, images, or impulses and repetitive behaviors.
Aim: This study aimed to present a structural model for predicting the symptoms of obsessivecompulsive disorder based on religious adherence and commitment and to evaluate the mediating
role of personality function.
Method: This study was a descriptive correlational performed based on structural equation. The
statistical population consisted of people referred to clinics in districts 1, 2, 7, 8, 11, and 12 of
Tehran, Iran, during 2020-2021. A total of 378 volunteers were considered eligible for the study
based on the inclusion criteria. The data collection tools included Hodgson and Rachman’s
Obsessive- Compulsive Disorder Questionnaire (1977), Janbozorgi’s Religious Faith
Questionnaire (2009) and Personality Function Questionnaire by Janbozorgi & et al (2021). Data
analysis was performed in SPSS-28 and LISREL-8.5, using path analysis in AMOS-24, as well
as structural equation modeling.
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Results: The Square of correlations (R2) for obsessive-compulsive disorder was 0.53; therefore,
the domains of religious adherence and personality function could explain 53% of variance in
obsessive-compulsive disorder.
Conclusion: Personality function mediated the relationship between lack of religious adherence
or religious ambivalence and obsessive-compulsive disorder positively and mediated the
relationship between religious adherence and obsessive-compulsive disorder in a significant and
negative way. It is recommended that counseling centers pay attention to the clients' religious
adherence and dysfunctional religious beliefs in the treatment of obsessive-compulsive disorder.
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مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
سال نهم ،شماره 1041 ،3
صفحات1- 11 :

ارائه مدل ساختاری برای پیشبینی نشانههای اختالل وسواس فکری -عملی
براساس پایبندی مذهبی :نقش میانجیگر کارکرد شخصیت
شبنم کرمی ،1مسعود جان بزرگی ،2علیرضا آقایوسفی ،3هومن نامور

4

.1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران.
 .2استاد ،گروه روانشناسی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلJanbo@rihu.ac.ir :
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 .0استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1044/11/20 :

تاریخ پذیرش مقاله1041/42/22 :

چکیده
مقدمه :وسواس فکری -عملی یک سندروم بالینی است که به وسیله افکار ،تصاویر یا تکانههای مزاحم و رفتارهای تکراری مشخص
میشود.
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،ارائه مدل ساختاری برای پیشبینی نشانههای اختالل وسواس فکری -عملی براساس پایبندی مذهبی:
نقش میانجیگر کارکرد شخصیت بود.
روش :این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر معادالت ساختاری بود .جامعه آماری این پژوهش افراد
مراجعهکننده به کلینیکهای مناطق  11 ،8 ،7 ،2 ،1و  12تهران در سال  1311-1044بودند که از میان آنها  378نفر داوطلب و واجد
شرایط ورود به مطالعه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه وسواس فکری -عملی هاجسون و راچمن ( ،)1177پایبندی
مذهبی جان بزرگی ( )1388و پرسشنامه کارکرد شخصیت جان بزرگی و همکاران ( )1044بود .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار
 SPSSنسخه  28و لیزرل نسخه  8/1با استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه  AMOSنسخه  20و با روشهای مدلسازی معادالت
ساختاری انجام شد.

آن است که ابعاد پایبندی مذهبی و کارکرد شخصیت در مجموع  13درصد از واریانس نشانگان وسواس فکری عملی را تبیین میکند.
نتیجهگیری :کارکرد شخصیت رابطه بین نا پایبندی مذهبی و دوسوگرایی مذهبی با وسواس فکری -عملی را به صورت مثبت و رابطه
بین پایبندی مذهبی و وسواس فکری -عملی را به صورت منفی و معنادار میانجیگری میکند .پیشنهاد میشود در مراکز مشاوره به
پایبندی مذهبی و باورهای ناکارآمد مذهبی مراجعه کنندگان در درمان اختالل وسواس فکری -عملی توجه شود.
کلیدواژهها :وسواس فکری -عملی ،پایبندی مذهبی ،کارکرد شخصیت
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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یافتهها :مجموع مجذور همبستگیهای چندگانه ( )R2برای متغیر وسواس فکری -عملی برابر با  4/13بدست آمد ،این موضوع بیانگر

 3ارائه مدل ساختاری برای پیشبینی نشانههای اختالل وسواس فکری  -عملی براساس ...

اختالل وسواس فکری -عملی  ،یکی از شایعترین ،ناتوان-

وسواس فکری -عملی و از سوی دیگر ،با سبکهای

کنندهترین و مقاومترین اختالالت روانشناختی مطرح است

شناختی در ارتباط است (ویتزیگ2441 ،7؛ نلسون،

که در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت

آبراموویتز ،ویتساید و دیکون .)2442 ،8وسواس فکری-

روانی ،2از دیگر اختالالت اضطرابی جدا شده است.

عملی ،اختاللی روانشناختی است که مشخصهی اصلی آن،

وسواس ،دربرگیرندهی فکر یا احساسی عودکننده و اجبار

وسواس با احساس گناه بیمارگونه دربارهی مسائل اخالقی

رفتاری آگاهانه ،نظیر شمارش ،وارسی یا اجتناب است که

یا مذهبی است .این اختالل اغلب با انجام اجباری اعمال

به منظور کاهش اضطراب انجام میگیرد .اگرچه انجام

اخالقی یا مذهبی همراه است و احساسی بسیار ناراحت-

اعمال اجباری به نیت کاستن اضطراب ،با وسواس فکری

کننده و غیرسازشی در بیمار ایجاد میکند (ابراموویتز،

همراه است؛ اما همیشه منجر به کاهش آن نمیگردد

فرانکلین ،شوارتز و فار2442 ،1؛ فالون ،والش ،سادیک،

(سکر .)2424 ،3اختالل وسواس فکری -عملی ،اختاللی

سائود و لوکاسیک.)1114 ،14

روانی است که با افکار وسواسی یا اجبار به انجام کاری و

دین ،نظام اعتقادی سازمانیافتهای است که با مجموعهای

یا هر دو مشخص میشود (کومار و سومانی.)2424 ،0

از آیینها ،اعمال و شیوهی پاسخدهی به موقعیتهای

مبتالیان به این اختالل چنین حس میکنند که مجبورند

زندگی مشخص میگردد (روپاسیتگا و چیلتون.)2411 ،11

برای خنثیکردن یا خاموشکردن افکار وسواسی،

مذهب نیز از نظر مؤلفهها و اثرات روانشناختی ،سازهی

رفتارهای خاصی مانند تمیزکردن را مرتباً و به اجبار انجام

پیچیدهای است که کارکردهای مختلفی دارد (آهرینفیلد،

دهند (چاکرابورتی و کارماکار .)2424 ،1نتایج بررسیها

مولر ،هویت و لیندل -جاکوبسن .)2418 ،12دورکیم

13

نشان داده که حدود  2درصد از افراد به صورت جدی

( )1121کارکردهای مثبتی برای مذهب قائل شده و آن را

درگیر وسواس فکری -عملی هستند؛ با این وجود ،ممکن

چسب اجتماعی و شکل مهم کنترل اجتماعی در جهان

است عالئم خفیف شیوع بسیار باالتری در جامعه داشته

مدرن میداند (وندر زندن .)1113 ،10پایبندی مذهبی،11

باشد (آبراموتز و جاکوبی .)2410 ،2در نظریههای شناختی

سازهای ناظر بر پذیرش شناختی ،هیجانی و رفتاری نسبت به

مطرح پیرامون تبیین اختالل وسواس فکری -عملی ،بر

مذهب است .پایبندی مذهبی میتواند نگرش فرد نسبت به

نقش باورهای شناختی مختلف و ارتباط میان آنها ،به

دنیا را تغییر داده ،توانایی تطابق با شرایط ناگوار ،استرسزا

عنوان عوامل اصلی بروز این اختالل ،تأکید شده است

و پیشبینیناپذیر را در وی افزایش دهد (مکیلوین ،نلسون،

(پورفرج عمران ،بخشی پور و محمود علیلو .)1311 ،نتایج

استوارت و استوارت .)2418 ،12دین و مذهب از اساسی-

تحقیقات اخیر نشان داده که در مبتالیان به اختالل وسواس

7

1

1

- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
- Personality Inventory for DSM-5
- Seçer
4
- Kumar & Somani
5
- Chakraborty & Karmakar
6
- Abramowitz & Jacoby
2
3

- Witzing
8
- Nelson, Abramowitz, Whiteside & Deacon
9
- Abramowitz, Franklin, Schwartz & Furr
10
- Fallon, Walsh, Sadik, Saoud & Lukasik
11
- Rupasingha & Chilton
12
- Ahrenfeldt, Moller, Hvidt & Lindahl-Jacobsen
13
- Durkheim
14
- Vander Zanden
15
- Religious adherence
16
- Macilvaine, Nelson, Stewart & Stewart
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مقدمه

فکری -عملی ،مذهب از یک سو با نظام نشانهشناختی

مسعود جان بزرگی و همکاران

0

به خود دیده؛ بهطوریکه هرگز خارج از آن نزیسته و دامن

صفات شخصیتی مرضی بیمارگون (مالک  )Bنیز در پنج

از آن برنکشیده است .پایبندی به ارزشها و آموزههای

حوزهی گستردهی عاطفهی منفی ،7دلگسستگی ،8تضاد

دینی مبتنی بر ویژگیها و نیازهای فطری ،تأمینکنندهی

ورزی ،1نابازداری 14و روانگسسته خویی 11سازماندهی

آرامش ،سالمت روان ،بهزیستی و شادکامی دینداران است

شدهاند (انجمن روانپزشکان آمریکا2413 ،؛ اسبک و

(بادی و صالحی .)1311 ،میکائیلی بارزیلی و همکاران

اچبورا .)2411 ،12از آنجا که تا کنون هیچ تحقیقی

( )1314در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که درمان

کارکرد شخصیت افراد مبتال به وسواس فکری -عملی را

اسالمی در کاهش عالئم اختالل وسواس فکری -عملی

به طور مستقیم مورد مطالعه قرار نداده و پژوهش حاضر

مؤثر است .مرتضائیفر و همکاران ( )1311در مطالعهای

برای اولین بار پیرامون این موضوع به انجام رسیده است،

دریافتند که هر دو روش درمانی شناختی -رفتاری و

تنها به ذکر چند مطالعه دربارهی مؤلفههای کارکرد

معنوی -مذهبی با تأکید بر آموزههای مذهبی ،در کاهش

شخصیت اکتفا شد .خسروی و همکاران ( )1311در

وسواس فکری -عملی اثربخش بوده؛ اما تفاوت معناداری

پژوهشی تحت عنوان «مقایسهی کیفیت روابط صمیمانه و

میان اثربخشی آنها بر کاهش شدت نشانگان وسواس

تجربهی خشم میان فردی در افراد مبتال به اختالل وسواس

فکری -عملی در زنان مبتال به وسواس شستشو بدست

فکری -عملی ،اضطراب فراگیر و گروه بهنجار» چنین

نیامد.

دریافتند که در بُعد کیفیت روابط ،میانگین نمرات

کارکرد شخصیت ،یکی از عواملی است که میتواند در

آزمودنیها تنها در زیرمقیاس حمایت اجتماعی با

ایجاد وسواس فکری -عملی مؤثر باشد .شخصیت ،سازه-

یکدیگر تفاوت معنادار داشت .میانگین نمرهی حمایت

ای مهم در مقابل موقعیتهای استرسزا است؛ زیرا می-

اجتماعی در گروه مبتال به اضطراب فراگیر با گروه

تواند انواع راهبردهای مورد استفاده برای مقابله با این

بهنجار تفاوت داشت .در مقیاس کلی خشم ،میانگین

موقعیتها را تعیین نماید (سگرسیروم و اسمیت2411 ،1؛

نمرهی گروه مبتال به اضطراب فراگیر بیشتر از گروه

ملنداز ،ساتورس و دلهوم .)2424 ،2در پنجمین ویرایش

بهنجار بود .در زیرمقیاس انگیختگی ،نمرات هر دو گروه

راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانپزشکی ،به-

بالینی ،بیشتر از گروه بهنجار بود و تجربهی درونی خشم

منظور ارزیابی ابعاد شخصیت و اختالالت ،سیاههی

نیز در افراد مبتال به وسواس فکری -عملی بیشتر بود.

شخصیت و به منظور متمایز ساختن پنج سطح اختالل

اولبر 13و همکاران ( )2418چنین عنوان کردند که توانایی

(عدم اختالل تا اختالل شدید) ،مقیاس سطوح کارکرد

همدلی ،عاملی مؤثر در بازداری رفتارهای وسواس

شخصیت ارائه شده است (انجمن روانپزشکان آمریکا،

4

 .)2413سطح کارکرد شخصیت (مالک  )Aبه معنای
آشفتگی در کارکردهای فردی (هویت 3و خود راهبری)0
1

- Segerstrom & Smith
- Melendez, Satorres & Delhom
3
- Identity
2
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- Selfdirection
5
- Empathy
6
- Intimacy
7
- Negative Affectivity
8
- Detachment
9
- Antagonism
10
- Disinhabition
11
- Psychoticism
12
- Esbec & Echeburúa
13
- Olber
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ترین و مهمترین نهادهایی است که جامعهی بشری تاکنون

راهبری )0و بین فردی (همدلی 1و صمیمیت )2است.

 1ارائه مدل ساختاری برای پیشبینی نشانههای اختالل وسواس فکری  -عملی براساس ...

فکری -عملی در دوران کودکی و نوجوانی است و

دیپلم ،متعهد به پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه ،فرد

پیشرفت کافی آن ،مکانیسمهای عاطفی و شناختی را فعال

مصرف داروی روانپزشکی نداشته باشد (از جمله

کرده ،به فرد امکان میدهد تا احساسات دیگران را

داروهای آنتی سایکوتیک مثل هالوپریدول ،فلوفنازین،

درک ،دیدگاه آنها را پذیرفته و نسبت به درد و رنج

کلوزاپین ،ولپروات سدیم و االنزاپین) ،درصورتیکه فرد

افراد پاسخگو باشد .همدلی پایین ،احتمال نشانگان

داروهای نامبرده را مصرف نمیکند تشخیص سایکوز یا

وسواس فکری -عملی را افزایش میدهد؛ زیرا فردی که

بایپالر نیز از درمانگر خود نگرفته باشد ،سن بین  18تا 24

از حس همدلی ،چندان بهرهای نبرده باشد ،بدون ارزیابی

سال ،داوطلب بودن برای همکاری در پژوهش .معیارهای

تأثیر رفتارش بر احساس دیگران عمل میکند.

خروج نیز شامل :عدم همکاری و یا بیانگیزگی در ادامه

اختالل وسواس فکری -عملی یکی از مشکالت سالمت

شرکت در پژوهش بود .برای انجام مطالعه موجود ،پس

روان است که ساالنه هزینههای اقتصادی و اجتماعی

از اخذ مجوزهای الزم و انجام هماهنگیهای اولیه با

هنگفتی بر جامعه تحمیل میکند؛ چنانکه سازمان

مسئولین مراکز مشاوره و رواندرمانی مناطق ،8 ،7 ،2 ،1

بهداشت جهانی ،این اختالل را دهمین وضعیت ناتوان-

 11و  12شهر تهران ،پژوهشگر به این مراکز جهت

کنندهی پزشکی در نظر گرفته است .با توجه به

نمونهگیری مراجعه کرده و پس از توافقات اولیه و جلب

کاستیهای موجود در ادبیات پژوهشی مربوطه و اینکه

رضایت آنها برای همکاری ،شرایط و ویژگیهای افراد

هنوز مطالعهای در این خصوص در ایران و جهان انجام

نمونه مورد نیاز برای پژوهش ذکر شد .سپس پژوهشگر با

نشده ،پژوهش حاضر با هدف ارائهی مدلی ساختاری

هر یک از مراجعهکنندگان معرفی شده بعد از بررسی

برای پیشبینی نشانههای وسواس فکری -عملی براساس

پرونده مصاحبه و پس از جلب رضایت آنها برای

پایبندی مذهبی ،با میانجیگری کارکرد شخصیت ،انجام

همکاری در پژوهش براساس مالکهای نسخه پنجم

شد.

راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی مصاحبه
تخصصی انجام گرفت .بعد از انجام مصاحبه و تائید

مطالعه حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ شیوه

وسواس فکری -عملی مادزلی و کارکرد شخصیت

گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر

توسط شرکت کنندگان تکمیل شد .جهت تجزیهوتحلیل

معادالت ساختاری است .جامعه آماری این پژوهش شامل

دادهها در بخش آمار توصیفی از گزارش فراوانی،

افراد مراجعهکننده به کلینیکهای روانشناسی مناطق ،2 ،1

میانگین و انحراف معیار و همچنین برای بررسی

 11 ،8 ،7و  12شهر تهران در سال  1311-1044بودند .از

فرضیههای مطرح شده از ماتریسهای کوواریانس یا

این جامعه آماری تعداد  378نفر مراجعهکننده به مراکز

همبستگی و یک مجموعه معادالت رگرسیون بین متغیرها

مشاوره و روان درمانی انتخاب شدند .مالکهای ورود

تدوین و از تحلیل مسیر برای ارزیابی مدل فرضی به

به پژوهش شامل :دارا بودن حداقل سطح تحصیالت
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روش

تشخیص روانپزشک ،پرسشنامههای پایبندی مذهبی،

مسعود جان بزرگی و همکاران

2

کمک نسخه نرمافزار  SPSSنسخه  28و لیزرل 1نسخه

بیمارستان مادزلی 14 ،بیمار وسواسی را از  14بیمار روان

 8/1با استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه AMOS

نژند به خوبی تفکیک کرده است .تحلیل محتوای بعدی

استفاده شد.

پاسخهای  144بیمار ،که منعکس کننده چهار نوع مشکل
وسواس (وارسی ،تمیزی ،کندی و شک وسواسی) در

ابزار

بیماران بود ،مشخص کرد .پایایی و اعتبار آزمون
2

 1388طراحی شد که شامل  24سؤال است .این آزمون

نمونههای بالینی کشورهای مختلف تائید شده است .به

رفتارهای مذهبی را در موقعیتهای بالینی و پژوهشی

عنوان مثال ساناویو ( )1188همبستگی بین نمرات کل

میسنجد و متغیرهای مذهبی را در مداخلههایی که به نوعی

آزمودنی مادزلی و آزمون پادوآ  4/74بدست آورد.

از روشهای مذهبی استفاده میکنند ،کنترل مینماید .این

ضریب آلفای کرونباخ بین آزمون و آزمون مجدد باالتر

آزمون سه عامل (پایبندی مذهبی ،دو سوگرایی و ناپایبندی

از حد مجاز بوده است (( )r=4/81راجمن و هاجسون،0

مذهبی) را مورد سنجش قرار میدهد .مقیاس پرسشنامه به

1177؛ به نقل از ترنر و بیدل .)1112 ،1در ایران دادفر

صورت  1درجهای لیکرت از خیلی موافقم ( )1تا خیلی

( )1372ضریب پایایی کل آزمون را  4/80و روایی

مخالفم ( )1درجهبندی شده است .ضریب آلفای کرونباخ

همگرا آن با مقیاس وسواس اجباری ییل -براون 4/87

کل آزمون برابر  4/812و ضریب همسانی درونی عامل

بدست آورد.

پایبندی درونی  ،4/878ضریب همسانی درونی عامل-

پرسشنامه کارکرد شخصیت  :پرسشنامه کارکرد شخصیت

گذاری  4/278و ضریب همسانی درونی عامل ناپایبندی

شخصیت توسط جان بزرگی و همکاران در سال 1044

مذهبی  ،4/721گزارش شده که همگی نشان دهنده اعتبار

طراحی شد که شامل  122سؤال و از دو بخش تشکیل

باالی این پرسشنامه میباشد (جان بزرگی .)1388 ،همچنین

شده است .بخش اول شامل  11سؤال که  0کارکرد

برای محاسبه روایی مالک ،نیز صورت اولیه این آزمون

شخصیت :هویت ،خود راهبری ،صمیمیت و همدلی و

قبل از تحلیل عاملی با آزمون جهتگیری مذهبی آلپورت

بخش دوم شامل  71سؤال است که  1رگه پاتولوژیک

 4/07گزارش شده است که در سطح ( )p<4/441معنادار

شخصیت :روان گسسته خویی ،دل گسستگی ،نا بازداری،

است (جان بزرگی.)1388 ،

عاطفهپذیری منفی و تضاد ورزی را میسنجد .هر مؤلفه

پرسشنامه وسواس فکری -عملی مادزلی :3این پرسشنامه

پرسشنامه دارای  0گزینه (کامالً نادرست ،تا حدودی

توسط هاجسون و راچمن در سال  1177به منظور پژوهش

درست ،تقریباً درست ،کامالً درست) و نمرهگذاری آن

در مورد نوع و حیطه مشکالت وسواسی تهیه شده است.

براساس طیف لیکرت انجام میشود .در این پژوهش تنها

این پرسشنامه شامل  34ماده که  11ماده با کلید درست و

از سؤاالت بخش اول پرسشنامه استفاده شد به این علت

 11ماده با کلید نادرست میباشد و در اعتباریابی اولیه در

که هدف پژوهشگر تنها خرده مقیاسهای هویت ،خود

1

4

2

5

- Lisrel
- Religious Adherence Questionnaire
3
- Madzley Obsessive-Compulsive Disorder Questionnaire
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پرسشنامه پایبندی مذهبی  :توسط جان بزرگی در سال

وسواسی مادزلی در مطالعات انجام شده بر روی

 7ارائه مدل ساختاری برای پیشبینی نشانههای اختالل وسواس فکری  -عملی براساس ...

راهبری ،صمیمیت و همدلی بود .در مطالعه جانبزرگی و

شرکتکنندگان زیر دیپلم 112 ،نفر ( )%01/3دیپلم22 ،

همکاران ( )1044ضرایب آلفای کرونباخ ویژگی مورد

نفر ( )%2/1فوق دیپلم 104 ،نفر ( )%37لیسانس و  11نفر

سنجش هویت ،خود راهبری ،صمیمیت ،همدلی برای

( )%0فوق لیسانس و باالتر بود .در نهایت  17نفر ()%21/7

بررسی پایایی نمرات آزمونهای فرعی به ترتیب ،4/71

از شرکتکنندگان مجرد 210 ،نفر ( )%27/2متأهل و 27

 ،4/71 ،4/21 ،4/23بود .الزم به ذکر است که برای کل

نفر ( )%11/7از همسر خود جدا شده بودند یا همسر آنان

پرسشنامه نیز مقدار ضریب آلفا  4/78محاسبه شد.

فوت شده بود .جدول  1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب
همبستگی بین ابعاد پایبندی مذهبی (پایبندی ،دوسوگرایی

یافتهها

و ناپایبندی) ،مؤلفههای کارکرد شخصیت (هویت،

در این پژوهش از  378مراجعه کننده  112نفر ()%04/2

صمیمیت ،همدلی و خودراهبری) و نشانگان وسواس

مرد و  222نفر ( )%11/8زن بودند .میانگین و انحراف

فکری -عملی (وارسی ،شستشو ،کندی/تکرار و

استاندارد سن شرکتکنندگان به ترتیب  33/38و 1/23

شک/وظیفهشناسی) را نشان میدهد.

سال بود .میزان تحصیالت  01نفر ( )%14/8از

جدول  1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق
 .1پایبندی مذهبی -
پایبندی
 .2پایبندی مذهبی -
دوسوگرایی
 .3پایبندی مذهبی -
ناپایبندی
 .4کارکرد شخصیت -
هویت
 .5کارکرد شخصیت -
 .کارکرد شخصیت -
همدلی
 .7کارکرد شخصیت -
خود راهبری
 .8نشانگان وسواس -
وارسی
 .9نشانگان وسواس -
شستشو
 .11نشانگان وسواس -
کندی/تکرار

معیار

5

18/11

12/81

-

17/44

12/37

**- 4/38

-

03/12

1/11

**- 4/33

**4/03

-

81/17

13/22

**4/32

- 4/41

- 4/14

-

31/42

8/32

**4/34

*- 4/11

**- 4/17

**4/30

-

31/21

7/88

**4/32

**- 4/32

**- 4/20

**4/02

**4/17

-

37/28

2/30

**4/27

**- 4/20

**- 4/18

**4/31

**4/21

**4/28

-

2/47

1/27

**- 4/27

**4/32

4/41

**- 4/34

**- 4/30

**- 4/21

**- 4/21

-

2/81

1/71

**- 4/22

**4/30

4/40

**- 4/22

**- 4/32

**- 4/17

**- 4/23

**4/11

-

0/13

1/01

**- 4/21

**4/02

*4/11

**- 4/24

**- 4/21

**- 4/11

**- 4/31

**4/32

**/02
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صمیمیت

میانگین

انحراف

1

2

3

4

7

8

9

11

مسعود جان بزرگی و همکاران
 .11نشانگانوسواس -
شک/وظیفهشناسی

3/17

**- 4/30

1/32

**4/08

**- 4/18

4/42

**- 4/27

**- 4/38

**- 4/18

**4/00

**4/12

8

**4/10

*

** P>4/41و P>4/41
جدول  1نشان میدهد که پایبندی مذهبی به صورت منفی

مرحله ،ابتدا به ارزیابی چگونگی برازش مدل اندازهگیری

و دوسوگرایی مذهبی به صورت مثبت و در سطح

با دادههای گردآوری شده و در ادامه به ارزیابی

معناداری  4/41با مؤلفههای وسواس فکری -عملی

چگونگی برازش مدل ساختاری با دادهها میپردازد .در

همبستهاند .گفتنی است که ناپایبندی مذهبی تنها با مؤلفه

این روش برای ارزیابی چگونگی برازش مدل

کندی/تکرار وسواس فکری -عملی آن هم به صورت

اندازهگیری تحلیل عاملی تأییدی و برای ارزیابی

مثبت و در سطح معناداری  4/41همبسته بود .همچنین

چگونگی برازش مدل ساختاری با دادهها روش مدلیابی

همه مؤلفههای کارکرد شخصیت به صورت منفی و در

معادالت ساختاری به کار گرفته میشود .چگونگی

سطح معناداری  4/41با مؤلفههای وسواس فکری -عملی

برازش مدل اندازهگیری با استفاده از تحلیل عاملی

همبسته بودند.

تأییدی ،نرمافزار  AMOSنسخه  20و برآورد بیشینه

برای آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از روش تحلیل

احتمال ارزیابی شد .جدول  2شاخصهای برازندگی مدل

مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .این روش در دو

اندازهگیری را نشان میدهد.

جدول  2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری

مجذور کای

10/14

-

درجه آزادی مدل

11

-

2/df

2/87

کمتر از 3

GFI

4/121

< 4/14

AGFI

4/130

< 4/814

CFI

4/171

< 4/14

RMSEA

4/471

> 4/48

جدول فوق نشان میدهد که همه شاخصهای برازندگی

( )β=4/828و کوچکترین بار عاملی متعلق به نشانگر

حاصل از تحلیل عاملی تأییدی از برازش قابلقبول مدل

شک/وظیفه شناسی ( )β=4/224بود .بدین ترتیب با توجه

اندازهگیری با دادههای گردآوری شده حمایت میکنند

به اینکه بارهای عاملی همه نشانگرها باالتر از  4/32بود،

،GFI=4/121

میتوان گفت همه آنها از توان الزم برای اندازهگیری

(،2/df=2/87

،CFI=4/171

 AGFI=4/103و  .)RMSEA=4/471در مدل

متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردار بودند.

اندازهگیری بزرگترین بار عاملی متعلق به نشانگر همدلی
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شاخصهای برازندگی

مدل اولیه

نقطه برش

 1ارائه مدل ساختاری برای پیشبینی نشانههای اختالل وسواس فکری  -عملی براساس ...

در مدل ساختاری فرض شده بود که ابعاد پایبندی

(،N=372(=84/11

،)2)df=37

مذهبی هم به صورت مستقیم و هم با میانجیگری کارکرد

،CFI=4/170

شخصیت با نشانگان وسواس رابطه دارد .برای آزمون

 .)RMSEA=4/412بدین ترتیب چنین نتیجهگیری شد

مدل مزبور روش مدلیابی معادالت ساختاری به کار

که مدل ساختاری پژوهش با دادههای گردآوری شده

گرفته شد .نتایج نشان داد که شاخصهای برازندگی

برازش دارد .جدول  3ضرایب مسیر در مدل ساختاری را

حاصل از تحلیل از برازش قابل قبول مدل ساختاری با

نشان می دهد.

دادههای

گردآوری

شده

حمایت

،GFI=4/122

،2/df=2/18

AGFI=4/132

و

میکنند

جدول  3ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری
مسیر

مستقیم

غیر مستقیم

کل

ضریب مسیر

سطح

استاندارد

معناداری

ناپایبندی مذهبی کارکرد شخصیت

- 4/180

4/401

- 4/172

4/441

دوسوگرایی مذهبی کارکرد شخصیت

- 4/241

4/438

- 4/211

4/441

پایبندی مذهبی کارکرد شخصیت

4/310

4/401

4/371

4/441

ناپایبندی مذهبی نشانگان وسواس

4/414

4/442

4/477

4/133

دوسوگرایی مذهبی نشانگان وسواس

4/401

4/447

4/084

4/441

پایبندی مذهبی نشانگان وسواس

- 4/422

4/441

- 4/221

4/441

کارکرد شخصیت نشانگان وسواس

- 4/432

4/447

- 4/284

4/441

ناپایبندی مذهبی نشانگان وسواس

4/442

4/442

4/408

4/441

دوسوگرایی مذهبی نشانگان وسواس

4/447

4/442

4/473

4/441

پایبندی مذهبی نشانگان وسواس

- 4/414

4/443

- 4/140

4/441

ناپایبندی مذهبی نشانگان وسواس

4/411

4/442

4/121

4/411

دوسوگرایی مذهبی نشانگان وسواس

4/412

4/447

4/112

4/441

پایبندی مذهبی نشانگان وسواس

- 4/432

4/441

- 4/328

4/441

متغیرها

ضریب مسیر
غیر استاندارد

خطای معیار

مذهبی ( )β=4/121 ،P>4/41و دوسوگرایی مذهبی

بین ناپایبندی مذهبی ( )β=4/408 ،P>4/41و دوسوگرایی

( )β=4/112 ،P>4/41با وسواس فکری -عملی مثبت و در

مذهبی ( )β=4/473 ،P>4/41با وسواس فکری -عملی

سطح  4/41معنادار است .همچنین ضریب مسیر کل بین

مثبت و در سطح  4/41معنادار است .همچنین جدول فوق

پایبندی مذهبی و وسواس فکری -عملی منفی و در سطح

نشان می دهد که ضریب مسیر غیر مستقیم بین پایبندی

 4/41معنادار بود ()β=-4/328 ،P>4/41؛ و ضریب مسیر

مذهبی و وسواس فکری -عملی منفی و در سطح 4/41

بین کارکرد شخصیت و نشانگان وسواس فکری -عملی

معنادار است ( .)β=-4/140 ،P>4/41براساس مطالب فوق

منفی و در سطح  4/41معنادار است (-4/284 ،P>4/41

میتوان گفت کارکرد شخصیت رابطه بین ناپایبندی
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مذهبی و دوسوگرایی مذهبی با وسواس فکری -عملی را

کند .شکل  1مدل ساختاری پژوهش در تبیین رابطه بین

به صورت مثبت و رابطه بین پایبندی مذهبی و وسواس

ابعاد پایبندی مذهبی ،کارکرد شخصیت و نشانگان وسواس

فکری -عملی را به صورت منفی و معنادار میانجیگری می

فکری -عملی را نشان میدهد.

شکل  1مدل ساختاری پژوهش مربوط به پژوهش

همبستگیهای چندگانه ( )R2برای متغیر وسواس فکری-

تحقیق نوری ،موسوی و جدیری ( )1317و قلی پور و

عملی برابر با  4/13بدست آمده است ،این موضوع بیانگر

جوانمرد ( )1317همسو بود .تحقیق نوری ،موسوی و

آن است که ابعاد پایبندی مذهبی و کارکرد شخصیت در

جدیری ( )1317نشان داد که پایبندی به مذهب و کسب

مجموع  13درصد از واریانس نشانگان وسواس فکری-

هویت ،تأثیرات مشابهی در کارآمدی خانواده ایفا

عملی را تبیین میکند.

میکنند .قلی پور و جوانمرد ( )1317در پژوهشی با عنوان
ارتباط نشانههای اختالل وسواس فکری -عملی با

بحث

سبکهای هویتی و کمالگرایی در زنان دریافتند که

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل ساختاری برای پیشبینی

نشانههای وسواس فکری-عملی با هویت همبستگی

نشانههای اختالل وسواس فکری -عملی براساس پایبندی

مستقیم دارد .متعهد بودن نسبت به ارزشها و اهداف در

مذهبی :نقش میانجیگر کارکرد شخصیت بود .نتایج

زندگی و پایبندی به ارزشهایی که منشأ الهی و دینی

حاکی از آن بود که بین هویت با ناپایبندی مذهبی و

دارند باعث موفقیت فرد در زندگی میشود .این افراد

دوسوگرایی مذهبی رابطه مثبت و با پایبندی مذهبی رابطه

اهل ذکر و مناجات با خداوند هستند که باعث میشود در
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شکل فوق نشان میدهد که مجموع مجذور

منفی را در وسواس فکری -عملی دارد .این یافته با نتایج

 11ارائه مدل ساختاری برای پیشبینی نشانههای اختالل وسواس فکری  -عملی براساس ...

میدانند فقط با یاد خداوند دلها آرامش پیدا میکند.

میانجامد .به عبارتی هرچه دوسوگرایی و ناپایبندی

همچنین نتایج نشان داد که هویت ،سهم باالیی در پیش-

مذهبی باالتر باشد ،میزان صمیمیت بین آنها نیز کاهش

بینی تغییرات نشانههای وسواس فکری -عملی در زنان

یافته و در نتیجه وضعیت وسواس فکری -عملی نیز

دارد؛ بنابراین افرادی که پایبندی مذهبی باال و هویت

افزایش چشمگیری خواهد یافت.

باالیی دارند ،از لحاظ وسواس فکری -عملی در سطح

به عالوه نتایج حاکی از آن بود که همدلی با پایبندی

پایینتری قرار دارند؛ که باید متذکر شد پایبندی به

مذهبی رابطه منفی در وسواس فکری -عملی دارد که این

مذهب و کسب هویت ،تأثیرات مشابهی در کاهش

نتایج با یافتههای حنیف خان ،واتسون و حبیب )2441( 3و

وسواس فکری -عملی ایفا میکنند.

واتسون ،هود و موریس )1181( 0همسو است .پایبندی

همچنین نتایج نشان داد که صمیمیت با پایبندی مذهبی

مذهبی با ایجاد تقویت هیجانات مثبت ،مانند خوشخلقی،

رابطه منفی را در وسواس فکری -عملی دارد که با یافته

مهربانی ،توجه و آرامش ،زمینههای عاطفی و شناختی

پژوهش خلیلی ،کهساری و ستوده ( )1318در یک راستا

برای همدلی در به اشتراک گذاشتن احساسات همدالنه

است .در تبیین اینگونه میتوان بیان کرد که صمیمیت

نگرانی متعادل برای افراد دارای وسواس فکری -عملی و

دارای مصادیق ،ضوابط و محدودههای مشخصی است و

درک دیدگاه دیگران را فراهم مینماید .همچنین

در بُعد چگونگی تأثیر ،پایبندی به هرکدام از این موارد

دوسوگرایی از جمله مؤلفههای پایبندی مذهبی است که

ضروری است .عالوه بر آن ،قدرت نفوذ صمیمیت تنها

رابطه منفی با همدلی دارد که با یافتههای کیومرثی

تحت تأثیر عوامل فوق نیست ،بلکه بین آن و خداگرایی

( )1382و جان بزرگی ( )1382همسو است .در نتیجه

رابطهای دوسویه وجود دارد .نتایج حاکی از آن است که

میتوان گفت فرد دوسوگرا ،به دلیل فقدان هویت مذهبی

بدون توجه به بُعد نگرشی و معنوی نمیتوان به روابط

بهنجار ،همواره نگران و در یک حالت تردید شناختی-

صمیمانه واقعی دست یافت .همچنین صمیمیت با

عاطفی مذهبی به سر میبرد؛ به همین دلیل گاهی بین

دوسوگرایی و ناپایبندی مذهبی در وسواس فکری -عملی

کردار و رفتارش ناهماهنگی وجود دارد ،در برابر

رابطه مثبتی وجود دارد .نتایج این تحقیق با پژوهشهای

سختیها کمتحمل است ،احساس خوبی درباره خود و

نجفی ()1381؛ وندر بلک ،رابینسون ،کاسادو-کوهن و

رابطه خود با خدا ندارد ،از اعمال مذهبی خود ناراضی

یانگ )2411( 1و باتلر مارک ،استون ،اولین و گاردنر

است و تنها در سختیها به خدا پناه میبرد ،میزان

برانت )2442( 2همخوانی دارد .در تبیین این نتیجه نیز می-

ناهشیاری یا غفلت او زیاد و در زندگی دارای اشتباههای

میتوان گفت عدم گرایش به اعمال ،تفکرات مذهبی و

تکراری است .در واقع میتوان چنین گفت که همدلی

اصول سازمان یافته درونی موجب کاهش ادراک افراد در

سازهای چند بعدی است که شامل توانایی برای در

صمیمیت میگردد؛ یعنی صمیمیت و پایبندی مذهبی

نظرگرفتن دیدگاه دیگران ،احساسات همدالنه دیگر

1

3

- Vanderbleek, Robinson, Casado-Kehoe & Young
- Butler Mark, Stone, oulie & Gardner Brandt
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زندگی خود آرامش بیشتری را تجربه کنند ،چرا که

است که به کاهش عالئم وسواس فکری -عملی در افراد
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بین فردی است .ایجاد حس همدلی ،نوعدوستی ،رفع

ناپایبندی مذهبی و دوسوگرایی مذهبی با وسواس فکری-

مشکالت دیگران و رعایت حقوق آنان ،با وجود پایبندی

عملی را به صورت مثبت و رابطه بین پایبندی مذهبی و

مذهبی میسر میشود.

وسواس فکری -عملی را به صورت منفی و معنادار

همچنین نتایج نشان داد که خود راهبری با پایبندی مذهبی

میانجیگری میکند .هر پژوهشی دارای محدودیت و

رابطه منفی را در وسواس فکری -عملی دارد .این نتایج با

مشکالتی است که یکی از محدودیتهای این پژوهش

یافتههای فرضی و فرجی ( )1318و اکبری ،گلپرور و

عبارت است از :عدم همگن کردن بیماران دچار اختالل

کامکار ( )1387همسو است .خود راهبری به عنوان یک

وسواس فکری -عملی از نظر دوره بیماری و مرحله

میانجی شناختی عمل میکند ،شناخت ،افکار و احساسات

درمانی آنها .چون احتماالً افرادی که در مرحله حاد

افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،چرا که وقتی فراگیران

بیماری قرار دارند ،پاسخهایشان دارای سوگیری بوده و

در معرض رویدادهای منفی ،تجربیات جدید یا

بر نتایج آزمون تأثیرگذار باشد .این مطالعه بر روی افراد

موقعیتهای استرسزا قرار میگیرند احساس خود

مراجعهکننده به کلینیکهای روانشناسی مناطق  1و  2و 7

راهبری باال ،به آنها کمک میکند تا بتوانند آن

و  8و  11و  12تهران صورت گرفته است؛ بنابراین این

رویدادها و موقعیتها را اداره و کنترل کنند و در نتیجه

اثر تعمیم نتایج به سایر گروههای مبتال به اختالل را

خود را در برابر بسیاری از مسائل روانی محافظت کنند.

محدود میسازد .پیشنهاد میشود در مراکز مشاوره و

درحالیکه افراد با خود راهبری کم ،تفکرات بدبینانه

رواندرمانی به مؤلفههای پایبندی مذهبی بیرونی و

درباره تواناییهای خود دارند .چنین افرادی در هر

باورهای ناکارآمد مذهبی مراجعه کنندگان در درمان

موقعیتی که براساس نظر آنها از تواناییهایشان فراتر

اختالل وسواس فکری -عملی توجه شود .همچنین

باشد ،دوری میکنند و در برخورد با موقعیتهای تهدید

پیشنهاد میگردد مراکز مشاوره و رواندرمانی به

زا و استرسآور نمیتوانند عملکرد خوبی داشته باشند و

مراجعهکنندگان مربوط خدماتی در قالب کارگاههای

در نتیجه به کاهش سازگاریشان با موقعیت منجر شود .در

آموزش فرزند پروری ،پیامد شیوههای فرزند پروری سهل

مجموع عواملی همچون نگرش مثبت به دنیا و ایجاد امید

گیرانه و خودکامه و تأثیر آن بر روی انواع اختالالت از

و انگیزه ،معنا و هدف در زندگی و پذیرش راحتتر

جمله وسواس به والدین آموزش داده شود .به منظور

حوادث آسیبزا ،احساس کنترل و پیشگیری از طریق

دسترسی به نتایج معتبر پیشنهاد میشود در موقع اجرای

اعمالی همچون دعوا کردن ،استفاده از الگوهای تصمیم

پژوهش ،وضعیت روانی و جسمانی آزمودنیها کنترل و

گیری مناسب به ویژه در نامالیمات زندگی ،سازگاری

برای بررسی کامل سبکهای فرزند پروری کودکان مبتال

باالتر در افراد را تبیین میکند.

به وسواس فکری-عملی و استفاده از تمام مؤلفههای
موجود در این فضا ،پدر ،مادر ،خواهر و برادرهای این

نتیجهگیری

کودکان نیز بررسی شود.
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