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 خالصه 

س عملي بر اسا -پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری اختالل وسواس فكری  مقدمه:

و اضطراب  هیجاني تنظیميهای دفاعي، خودهای دلبستگي، مكانیزمهای ناسازگار اولیه، سبکطرحواره

 ده است.انجام ش

مبتالیان به اختالل وسواس  بین نفر از از 390همبستگي تعداد  –در این مطالعه توصیفي  روش کار:

 گیریروش نمونه به 1398تهران در سال  شهر روانشناختي مشاوره مراکز به کننده عملي مراجعه -فكری 

 پرسشنامه کوتاه زلي، نسخهماد جبری -گیری پرسشنامه های وسواسيانتخاب شد. ابزار اندازه در دسترس

آندرز  دفاعي مكانیزم هایپرسشنامه ، ن هازن و شیوربزرگساال پرسشنامه سبک دلبستگيیانگ،  طرحواره

 اضطراب صفت–حالت  پرسشنامهو همكاران، پرسشنامه خودتنظیمي هیجاني هافمن و کاشدان، 

 افزار آموسنرم ساختاری و با استفاده از معادالت یابيها از روش مدلبود. برای تحلیل داده  اسپیلبرگر

 .استفاده شد

ی های دلبستگي با میانجیگرهای ناسازگار اولیه و سبکتحلیل داده ها نشان داد که طرحواره نتایج:

ر اختالل تقیم معناداری بهای دفاعي، خودتنظیمي هیجاني و اضطراب اثرات مستقیم و غیرمسمكانیزم

 عملي داشتند.-وسواس فكری

 که سه متغیر دهديمهای تجربي نشان نتایج تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از داده: گیرینتیجه

طرحواره  ي وعمل-یس فكروسوااختالل با در رابطه  ضطرابیجاني و اه يمیتنظخود ي،های دفاعمزمكانی

 کنند.نقش میانجي را ایفا مي يهای دلبستگو سبک یهناسازگار اول یها

های دلبستگي، های ناسازگار اولیه، سبکهعملي، طرحوار-اختالل وسواس فكری  کلمات کلیدی:

 اضطراب. وهای دفاعي، خودتنظیمي هیجاني، مكانیزم
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 مقدمه 

به صورت گروه مختلفي  OCD 1عملي -اختالل وسواس فكری 

کند، که شامل افكار مزاحم، آداب مي از عالئم بروز پیدا

های عملي هستند. این وسواسي، اشتغاالت ذهني و وسواس

های عملي یا فكری عودکننده، ناراحتي شدیدی برای وسواس

 دیدگاه از عملي - فكری کند، اختالل وسواسفرد ایجاد مي

 است کننده ناتوان و نوروتیک ناهمگن، مزمن، اختاللي بالیني

 OCD علت(. 1اند )کرده توجه به آن متخصصان ازدیرب از که

های کامالً مشخص نیست. عوامل ژنتیكي، محیطي و ناهنجاری

 تواند منجر بههای عصبي مغز ميکارکردی در انتقال دهنده

OCD  (. 2)شود 

 -یكي از متغیرهای اساسي که با اختالل وسواس فكری      

 اعتقاد اولیه است. بههای ناسازگار عملي ارتباط دارد طرحواره

 بدین دارند، ابعادی حالت ها( طرحواره3)( 2003) یانگ و براون

 فرق یكدیگر با ذهن در فعالیت گستره و شدت نظر از که معنا

 هاموقعیت از بیشتری باشد شمار شدیدتر طرحواره چه هر. دارند

های ناسازگار اولیه طرحواره (.4) کنند فعال را آن توانندمي

ای در مورد های شناختي هستند که شامل باورهای هستهمتغیر

شوند و پردازش اطالعات بیروني را به مسیری خود و دیگران مي

( نشان 2018نتایج تحقیق شریعت زاده )دهند. ناکارآمد سوق مي

 تقریبا تمام طرح های ناسازگار اولیه در ارتباط با عالئم  داد که

OCD ( 5معنادار هستند .)ضائي و مخبر دزفولي صادقي، ر

( در یک پژوهش بر مبنای مدل ساختاری نشان دادند که 1395)

های ناسازگار اولیه از طریق میانجیگری مدل آنها طرحواره

فراشناخت و شناخت ناکارآمد اثر مستقیم و معناداری بر وسواس 

عملي داشتند و فراشناخت و شناخت ناکارآمد اثر -فكری 

(. 6عملي داشتند ) –ر وسواس فكری غیرمستقیم و معناداری ب

های ( در پژوهشي نشان داد که طرحواره1393امامي عزت )

بریدگي /طرد؛ خودگرداني / عملكرد مختل ؛ محدودیت مختل، 

دیگر جهتمندی و گوش بزنگي بیش از حد و بازداری بواسطه 

                                                           
1. Obsessive – Compulsive Disorder 

های اضطراب تنظیم هیجاني نقش مثبت و معنادار در نشانه

 (. 7اجتماعي دارند )

عملي ارتباط  -متغیر دیگری که با اختالل وسواس فكری     

 این دلبستگي سبک از های دلبستگي است. هدفدارد، سبک

 ایجاد را مراقب فرد با نزدیكي و امنیت فرد احساس در که است

 معتقد وکودك مادر ارتباط اهمیت بر تاکید در 2بالبي  .نماید

 است ضروری کودك رواني سالمت برای که چهآن است

 وی جانشین یا مادر با مداوم وگرم صمیمي ارتباط یک تجربه

 هارنجوریروان اشكال از بسیاری که است معتقد او  .است

 ثبات عدم یا و مادرانه مراقبت از کودك محرومیت حاصل

پیوند ضـعیف بـا (. 8است ) مفهوم دلبستگي با کودك رابطه

با همساالن منحرف شخص ي باعث همراه امكان داردوالدین 

ات مشكالت و انحراف بروز توانـد باعثیشود که به نوبة خود م

میرصادقي، بهرامي، اسكندری، برجعلي و (. 39) رفتاری شود

های ( از پژوهش خود نتیجه گرفتند که سبک1396فرخي)

های فرزندپروری با میانجیگری کیفیت روابط دلبستگي بر شیوه

ابراین در این پژوهش سه تا از موضوعي اثر مستقیم دارد. بن

( در 1396(. پاکوفته )9های پژوهش جاری دخالت دارند )متغیر

های دلبستگي ایمن نتایج تحقیق خود گزارش داد سبک

همبستگي منفي معناداری با باورهای وسواسي دارد در صورتي 

که در فرضیه دوم نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مسیر در مدل 

دلبستگي ایمن و ناایمن بر  دهد سبکن ميپژوهش جاری نشا

 (.10جبری تاثیر معناداری دارد )-اختالل وسواسي

ای نشان داد که پیوستگي قوی بین ( در مطالعه2018)3فیتزجرالد

اضطراب دلبستگي و رفتار اطمینان بخش وجود دارد.و افرادی 

که دارای دید منفي نسبت به خود هستند، بیشتر در معرض 

ی ابتال به رفتارهای ایمني بخش افراطي قرار دارند آسیب پذیر

( در پژوهش خود نشان دادند 2017و همكاران ) 4(. نیكول11)

عملي -که سبک دلبستگي پیش بیني کننده وسواس فكری 

 (.12کند )باشد ، اما واکنش پذیری استرس را پیش بیني نميمي

                                                           
2. Bowlby, John 
3. Fitzgerald, Kate Margaret 
4. Nicole & et al. 



 
 و  همكاران  سیدحسین فلسفی                                                                     مدل ساختاری اختالل وسواس فکری   -3210 

 

 -ریاختالل وسواس فك با مرتبط شناختي روان عامل دیگر   

 دفر به دفاعي هایمكانیزم. است دفاعي هایمكانیزم عملي،

 و دروني تهدیدهای و کند مقابله اضطراب با که کندمي کمک

 لیلبد دفاعي هایمكانیزم(. 13) برساند حداقل به را بیروني

 اندرم و رواني اختالالت پردازیمفهوم در که ایویژه اهمیت

 وهشيپژ و بالیني توجه مورد دارند پویشيروان دیدگاه از آنها

 ویژگي دو دفاعي هایمكانیزم(. 14)اند گرفته قرار خاصي

 کنند،مي تحریف یا انكار را واقعیت اینكه، اول دارند؛ مشترك

 هایمكانیزم (.15) کنندمي عمل ناهشیار سطح در اینكه، دیگر و

(، دفاعي بر اساس میزان پختگي به سه گروه پخته)رشد یافته

ایج نت. (36)شوند آزرده تقسیم مي)رشد نایافته(، و روانناپخته

 ( نشان داد که بین تجربه1396پژوهش شمسعلي و همكاران )

نفي معناداری عملي رابطه م-هیجاني با عالئم وسواس فكری 

-های دفاعي با عالئم وسواس فكری وجود دارد و بین مكانیزم

سراج  (.16عملي رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

گوید میزان استفاده از ( در نتایج پژوهش خود مي1392)خرمي

 وبتال یرمسبک دفاعي رشد نایافته در گروه مبتال بیشتر از گروه غ

دگي فسرامیزان استفاده از سبک روان آزرده نیز در مبتالیان به 

 بیشتر از گروه وسواس و غیرمبتال بود عالوه بر آن مشخص

ي های دفاعر استفاده از برخي مكانیزمها دگردید که بین گروه

 (.17تفاوت معناداری وجود دارد )

 هر در هیجانيتنظیمي متغیرخود از دیگر عوامل مورد بررسي،    

 زندگي، در مهمي نقش هیجانات از مناسب استفاده. است فرد

 و هافمن باور به و دارد انسان هایموفقیت و کار تحصیل،

 توانایي ها،انسان هایقابلیت ترینممه از یكي( 2010) 1کاشدان

 هایموقعیت الزامات با متناسب شانهیجانات سازگاری و تنظیم

 هیجانيخودتنظیمي( 2006) 2رایدر باور به .(18) است خاص

 و رفتارها و هاتكانه کنترل دروني، هایحالت کنترل به تمایل

من و هاف. (19است ) هدف به رسیدن برای معیارها با آن انطباق

های های عاطفي را به جای روش( سبک2003) 3نیز دیویدسون

های عاطفي را به تنظیم هیجاني به کار بردند. آنها سبک

                                                           
1. Hofmann and Kashdan 
2. Ridder 
3 . Davidson, R. J.  

طبقه بندی کردند  6و تحمل 5، سازگاری4های پنهانكاریسبک

( در پژوهشي نشان 1391قمری گیوی و همكاران )(. 18)

ازداری و عملي در ب –دادندکه افراد مبتال به وسواس فكری 

بازشناختي هیجاني بطور معناداری ضعیف تراز افراد سالم عمل 

(. 20مي کنند و همچنین تخریب بیشتری از خود نشان میدهند )

بین طرح واره  ( نشان دادند که 1392طالع بكتاش و همكاران)

های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختي هیجان در افراد 

جبری و عادی تفاوت معني داری  مبتال به اختالل وسواسي

در پژوهش خود  (2018)7برمن، شاو و ویلهلم(. 21وجود دارد )

نشان دادند که یک رابطه خاص بین مشكالت تنظیم هیجاني و 

 (.22ابعاد افكار غیر قابل کنترل و افكار وسواسي وجود دارد )

 محوری ایپدیده بلكه است شایعي بیماری تنها نه اضطراب     

 گرفته شكل آن حول زیادی پزشكيروان نظریات که است

 و پزشكيروان هاینظریه در "اضطراب" اصطالح بنابراین. است

 مختلف مكاتب و اعصاب علوم بر متمرکز تحقیقات در نیز

 نقش رفتاری،-شناختي اصول تاثیر تحت شناسيروان و فكری

ترین واکنش به یک عامل فشار رواني رایجدارد.  محوری

اب است. منظور ما از اضطراب هیجان ناخوشایندی است اضطر

کنیم؛ نگراني، تشویش، که معموالً با این کلمات توصیف مي

های مختلف آن که همه با شدت است احساساتي ،تنش، و ترس

( نشان 2016و همكاران) 8پژوهش الن (.23) کنندرا تجربه مي

منفي دارد داد که دلبستگي ایمن با اختالالت اضطرابي ارتباط 

(24 .) 

های یادشده فوق، تحقیقاتي که هر پنج متغیر با توجه به پژوهش

مورد بررسي این پژوهش را در اثر خود گنجانده باشند یافت 

نشد .و نهایتا دو یا سه متغیر مشابه مورد بررسي قرار گرفته است. 

ناگفته نماند که نگاه این پژوهش از منظر روانكاوی است و 

تحقیقات مذکور با دیدگاه تئوری روانكاوی به هیچكدام از 

پژوهش حاضر در جمعیت ایراني و با لحاظ  اند.موضوع نپرداخته

                                                           
4. Concealing 
5. adjusting 
6. tolerating 
7 . Berman, Noah Chase; Shaw, Ashley M.; Wilhelm, 

Sabine 
8  .Ellen & et al. 
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 -های روانشناختي مربوط به اختالل وسواس فكری همبسته

عملي درصدد ارائه مدلي برای شناسائي ارتباطات بین متغیرهای 

ل دخیل در این اختالل است. با توجه به رشد میزان اختال

وسواسي جبری در جامعه کنوني ما، و نیم نگاهي به این امر که 

آمار مشخصي از موجودیت آشكار و پنهان آن وجود ندارد، 

ضرورتا تاکید صاحب نظران بر باال بردن آگاهي تخصصي از 

این اختالل، ما را بر آن داشت که موضوع پژوهش را بر اختاللي 

محسوس ه علميپایه گذاری کنیم که ضرورت آن در جامع

است. از آن جائي که در این پژوهش تاثیر متغیرهای روانكاوی 

عملي بیشتر مد نظر بوده است، در  -در اختالل وسواس فكری 

های نظر است نهایتا در مدل ساختاری از این منظر نیز فرضیه

 پژوهش تبیین شوند. 

 

 روش کار

ت یابي معادالپژوهش حاضر از نوع همبستگي و از نوع مدل

جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتالء به ساختاری است. 

اختالل وسواس مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختي شهر 

نفر  390بود.تعداد 1398تهران در بازه زماني ابتدا تا انتهای سال 

از این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای 

استفاده شد که   1یمز استیونسج از نظرات تعیین حجم نمونه

یابي معادالت شناسي مدلمعتقد است بطور کلي در روش

مشاهده به ازای  15تا  5تواند بین ساختاری تعیین حجم نمونه مي

شود. و از آنجائي که در گیری شده، تعیین ميهر متغیر اندازه

متغیر )پارامتر( در تدوین مدل دخالت دارند و  27این پژوهش 

اند لذا برای ها از دو گروه زن و مرد تشكیل شدهدنيآزمو

 نفر در نظر گرفته شد.  390اطمینان بیشتر حجم نموده 

آورده شده  1ها در جدول شناختي نمونههای جمعیتویژگي

 است.
 

 هاشناختي نمونهویژگیهای جمعیت .1جدول
 درصد فراواني  

دهندگانسن پاسخ سال 26تا  20   72 5/18  

                                                           
1 . Stevens, James 

سال 33 تا 27  125 1/32  

سال 40تا  34  105 9/26  

سال 47تا  41  55 1/14  
سال و باالتر 48  33 5/8  

 سطح تحصیالت
3/23 91 دیپلم و زیر دیپلم  

3/49 192 لیسانس  
لیسانس و فوق

 باالتر

107 4/27  

1/34 133 مجرد وضعیت تاهل  

9/65 257 متأهل  

2/49 192 مرد جنسیت  

8/50 198 زن  

 100 390 کل 

 

 ها:  در این مطالعه از پرسشنامهابزارهای گردآوری داده

های دلبستگي، های ناسازگار اولیه، پرسشنامه سبکطرحواره

 های دفاعي، پرسشنامه خودتنظیمي هیجاني،پرسشنامه مكانیزم

ستفاده اجبری مادزلي -آزمون اضطراب، و پرسشنامه وسواسي

 شد.

:  (YSO-SF) یانگ ارهطرحو پرسشنامه کوتاه نسخه-1

( طراحي 3( )1994این پرسشنامه توسط یانگ و براون )

 آیتم بود. به منظور ساختن 205شده فرم اولیه دارای 

تم در آی 75آزموني کوتاهتر، فرم کوتاه این پرسشنامه  با 

ان در مطالعه ولبرن، و همكار (.25طراحي شد ) 1998سال 

ه فرم کوتاه گان 15(، کلیه خرده مقیاس های 2002)

وبي پرسشنامه طرحواره از همساني دروني کافي تا بسیار خ

 76/0 برخوردار بودند. آلفای کرونباخ کلیه طرحواره ها از

 امه بهمحاسبه شد. همچنین پایایي فرم کوتاه پرسشن 93/0تا 

ین ا. روایي و پایایي محاسبه گردید 64/0روش بازآزمایي 

 بدست 77/0و  74/0 پرسشنامه در پژوهش حاضر به ترتیب

 (.25آمد )

ن هازن و بزرگساال پرسشنامه سبک دلبستگی -2

در پرسشنامه سبک دلبستگي : (AAI) (1987) :شیور

توسط هازن و شیور طراحي شده که دارای  1987سال 

های دلبستگي مقیاس سبک(. 26سوال است  ) 15

هازن و شیور شامل سه سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي، 

ایمن و سبک دلبستگي ناایمن سبک دلبستگي 
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این مقیاس در ایران توسط دوسوگرای اضطرابي است. 

( بر روی پرستاران 1383رحیمیان بوگر و همكاران )

های دولتي شهر اصفهان هنجاریابي شده است.  بیمارستان

گویه است که به هر یک از سه  15این پرسشنامه دارای 

گویه تعلق  5سبک دلبستگي، ایمن، اجتنابي و دوسوگرا 

درجه ای  5گذاری در مقیاس لیكرت (. نمره27گیرد )مي

سوالي این مقیاس در  15گیرد. در ایران، فرم صورت مي

 (.28دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابي شده است )

و همکاران:  آندرز دفاعی هایمکانیزمپرسشنامه  -3

ه کسؤالي میباشد  40، یک ابزار هایمكانیزمپرسشنامه 

 تنظیم شد .این 1993در سال  ط آندرز و همكارانتوس

عامل رشد  3مكانیزم دفاعي را در  20پرسشنامه 

 ا ازریافته)پخته(، رشد نایافته)ناپخته( و روان آزرده 

ین یكدیگر مورد بازشناسي و تفكیک قرار داده است . ا

 1385پرسشنامه در ایران توسط حیدری نسب در سال 

 نامهرار گرفته است. این پرسشمورد بررسي وهنجاریابي ق

ن ایراودر کشورهایي چون ژاپن، فرانسه ، برزیل ، پرتقال 

س در مقیا این پرسشنامهمورد ارزیابي قرارگرفته است 

امه در این پرسشنگذاری میشود.  ای نمره درجه 9لیكرت 

 2ین هر فرد در هر یک از مكانیزم های دفاعي نمره ای ب

انیزم های هرکدام از مكآورد، در به دست مي 18تا 

فاده فرد بیشتر شود، به معني است 10دفاعي که نمره فرد از 

 از آن مكانیزم است.

پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی هافمن و  -4

پرسشنامه خودتنظیمي هیجاني هافمن و کاشدان: 

سوال است. و دارای سه مولفه  20( شامل 2010کاشدان )

تحمل است که  یا خرده مقیاس پنهانكاری، سازشكاری و

(. در پژوهش 18سوال دارند ) 5و  7، 8به ترتیب 

( برای تعیین روایي این پرسشنامه از 1392کارشكي )

روایي محتوایي، تحلیل مولفه های اصلي و روایي سازه 

تحلیل عاملي استفاده شد. روایي محتوایي و سازه این 

(.  برای سنجش پایایي 29پرسشنامه با سه عامل تایید شد )

ن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان ضریب آ

آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های پنهان کاری، 

و پایایي  50/0و  75/0، 70/0سازش و تحمل به ترتیب 

به دست آمد. که در مجموع حاکي از  81/0کل برابر 

های روایي و پایایي قابل قبول این مقیاس شاخص

نامه خودتنظیمي هیجاني بر باشد. پاسخگویي به پرسشمي

 شد.بادرجه ای مي 5اساس طیف  لیكرت 

–حالت  پرسشنامهپرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر:  -5

سوال تشكیل شده که  40 از  اسپیلبرگر اضطراب صفت

 20و  سوال اول حالت اضطراب )اضطراب آشكار( 20

اضطراب )اضطراب آشكار( را مورد  سوال دوم رگه

اضطراب دو نوع است: اضطراب  .دهد.سنجش قرار مي

به  يتیاست که از موقع يجانیواکنش ه کی: حالت

 کی :کند. اضطراب صفتتفاوت مي گرید تیموقع

و شدت واکنش  ياست که فراوان يتیشخص يژگیو

 نیکند و از اشخص نسبت به فشار را منعكس مي يجانیه

وجود دارد. اضطراب  یمردم تفاوت آشكار نینظر ب

که  يتیموقع يژگیاست نه و شخص یصهیصفت، خص

در پژوهش خاني پور و شخص با آن روبه روست. 

( ضریب همساني آین آزمون به شیوه 1390همكاران )

. اعتبار آن به (30) به دست آمد 66/0آلفای کرونباخ 

ویان و روش همساني دروني در کار با بزرگساالن، دانشج

 –، به روش آزمون 86/0 – 95/0فراخواندگان ارتش 

و برای دانشجویان  77/0 آموزان دانش برای بازآزمون

گزارش شده است. در هنجاریابي آزمون در ایران  70/0

 اضطراب رگه مقیاس برای بازآزمون –اعتبار آزمون 

ضریب آلفای کرونباخ برای حالت  86/0تا  65/0

 .(31د )محاسبه ش 92/0اضطراب 

پرسشنامه جبری مادزلی: -پرسشنامه وسواسی -6

توسط هاجسون و راچمن  جبری مادزلي-وسواسي

( به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشكالت 1977)

ماده،  30وسواسي تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 

با کلید نادرست است و در با کلید درست و نیمينیمي

بیمار وسواسي را  50تان مادزلي، اعتباریابي اولیه در بیمارس

http://ravanrahnama.ir/index/test/
http://ravanrahnama.ir/index/test/
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 تحلیل. است کرده تفكیک خوبي به نژندتیمار روان 50از 

بیمار، چهار جزء عمده را  100 هایپاسخ بعدی محتوای

که منعكس کننده چهار نوع مشكل وسواسي در بیماران 

بود، مشخص کرد. این چهار جزء عبارتند از: وارسي، 

یي و اعتبار آزمون پایا. و شک وسواسي تكرارتمیزی، 

 کشورهای بالیني هایوسواسي مادزلي بر روی نمونه

همبستگي  1مثال ساناویو عنوان به. است شده تائید مختلف

 70/0 را 2مادزلي و آزمون پادوآ پرسشنامهبین نمرات کل 

 این پایایي( 1976) استكتي ایران در (.32) بدست آورد

 ضریب( 1376) دادفر و 85/0 بازآزمایي روش به را ابزار

 مقیاس با آن همگرای و روایي84/0 را آزمون کل پایایي

آورد  بدست 87/0  براون – ییل اجباری وسواس

(33،34).  

 

 روش اجرا و مالحظات اخالقی

د قرار ها در اختیار افراها، پرسشنامهدر روش اجرا، بعد از انتخاب نمونه

در پژوهش توانستند کنندگان در صورت تمایل ميگرفت، شرکت

 نامه کتبي و شفاهي دریافت شد. بهشرکت کنند و همچنین رضایت

ها نامهشرکت کنندگان گفته شد که نیازی به ذکر نام خود در پرسش

 ندارند. مالکهای ورود به پژوهش شامل مراجعه به مراکز و

بدون هیچ  98در طول سال  بالیني تهران-های روانشناسيکلینیک

وج از پژوهش شامل عدم تمایل به دامنه سني، و مالك خر

 داركهمكاری و ارایه اطالعات ناکامل بود. همچنین با ارائه م

ق تحقیق به دانشكده پزشكي بروجرد کد اخالق با شناسه اخال

IR.IAU.B.REC.1398.005  دریافت گردید. که در وبگاه سامانه

های زیست پزشكي نیز قابل مشاهده کمیته ملي اخالق پژوهش

 است.

 

 تایجن

های توصیفي متغیرهای پژوهش را گزارش شاخص 2جدول 

 کند.مي

                                                           
1 . Sanavio 
2 . Padua 

 وهشهای توصیفي متغیرهای پژشاخص 2جدول 

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

04/77 بریدگی و طرد  79/18  787/0-  540/0-  

55/59 عملکرد مختل  75/15  661/0-  024/0  

های مختلمحدودیت  26/36  04/8  393/0-  710/0-  

98/35 دیگر جهتمندی  47/7  200/0  316/0  

ازحدگوشبزنگی بیش  04/34  26/7  031/0-  014/0  

09/102 اضطراب  72/25  421/0  072/0  

75/15 دلبستگی ایمن  47/3  170/0-  411/0  

78/31 دلبستگی ناایمن  60/7  509/0-  284/0-  

تراشیدلیل  49/12  80/3  520/0-  203/0-  

24/10 فراافکنی  06/5  241/0  09/1-  

64/10 انکار  54/4  200/0  601/0-  

78/9 همه کار توانی  26/3  311/0-  420/0-  

سازی نا ارزنده  62/11  21/4  075/0-  745/0-  

23/12 گذرا به عمل  86/3  391/0-  14/1-  

39/10 بدنی سازی  100/4  224/0-  869/0-  

پردازی اوتیستیکیالخ  52/9  65/4  170/0  942/0-  

30/01 الیه سازی  89/3  556/0-  651/0-  

60/11 پرخاشگری منفعالنه  35/4  305/0-  719/0-  

70/10 جابجایی  69/4  501/0-  956/0-  

76/10 مجزا سازی  29/4  586/0-  539/0-  

81/2 بازبینی  09/2  968/0  752/0  

35/3 شستن  00/3  619/0  02/1-  

92/3 تکرار  48/2  755/0  014/0  

53/3 تردید  69/2  495/0  612/0-  

زگاریسا  25/22  65/6  211/0  35/1  

کاریپنهان  14/20  58/6  265/0  936/0-  

24/14 تحمل  91/4  77/1  569/0  

  3های تدوین مدل ساختاریبررسی مفروضه

بررسي مفروضه همخطي چندگانه بین متغیرهای  -1

 مستقل

مستقل یرهایمتغ ینچندگانه ب يمفروضه همخط.  3جدول   

 Tolerance VIF متغیر

ردبریدگی و ط  230/0  35/2  

398/0 عملکرد مختل  51/2  

های محدودیت

 مختل
448/0  24/2  

                                                           
  3 . قبل از تحلیل دادهها مقادیر پرت وارسي و از فرآیند تحلیل حذف گردیدند.             
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دیگر 

 جهتمندی
237/0  21/2  

گوش بزنگی 

ازحدبیش  
232/0  30/1  

643/0 دلبستگی ایمن  56/1  

دلبستگی 

 ناایمن
309/0  24/3  

 

چندگانه  يمخطمفروضه همربوط  3جدول طور که نتایج همان

یز نهم خطي چندگانه  مفروضه، نشان داد مستقل یرهایمتغ ینب

( بررسي شدند و Toleranceو ) (VIFهای مربوط به )در ردیف

 درنتیجه همبستگي چندگانه خطي بین متغیرهای مستقل یافت

تر از بزرگ VIFیا کمتر و مقادیر  Tolerance 01/0مقادیر نشد )

  ه است(.دهنده همخطي چندگاننشان 10

 ماتریس   پژوهش:ماتریس همبستگي بین متغیرهای  -2

ارائه  4پژوهش در جدول  متغیرهای بین همبستگي

شده است. جهت بررسي ماتریس همبستگي بین 

متغیرهای پژوهش از روش همبستگي پیرسون استفاده 

 شد.

 ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش . 4جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر

سبک 

دلبستگي 

 ایمن

1      

سبک 

دلبستگي 

 ناایمن

**422/0

- 

1     

طرحوار

ه های 

 ناسازگار

**208/0

- 

**317/0  1    

455/0** اضطراب

- 

**502/0  **360/0  1   

 مكانیسم

 دفاعي

**260/0

- 

**497/0  **459/0  **493/0  1  

اختالل 

 وسواس

**284/0

- 

**542/0  **571/0  **497/0  **647/0  1 

تنظیم 

 هیجاني

**180/0  **283/0

- 

**275/0

- 

**188/0

- 

**404/0

- 

**469/0

- 

 **(01/0 ≥P) 

مربوط به ماتریس همبستگي   4که از نتایج جدول  طورهمان

بین متغیرهای پژوهش مشاهده شد کلیه متغیرهای پژوهش با 

دارند. بنابر این  (P≤ 01/0)** معناداریكدیگر رابطه همبستگي 

ها با استفاده از معادالت همبستگي مورد نیاز برای ادامه تحلیل

 فراهم است.ساختاری 

های ساختاری به یابي معادلهدر پژوهش حاضر از روش مدل 

های هم خطي بودن و نرمال بودن فرضشرط برقراری پیش

توزیع چند متغیری و برای نشان دادن روابط مستقیم و غیر 

مورد تحلیل قرار   1افزار آموسها با نرممستقیم استفاده شد. داده

 مدلي 2اول مرتبه تأییدی عاملي لتحلی نتایج به توجه باگرفت. 

 ناسازگار های طرحواره شامل رابطه بین که شد تدوین فرضي

 واسطهعملي به-با وسواس فكری های دلبستگيسبک و اولیه

های یمي هیجاني و مكانیزمتنظخود اضطراب، میانجي نقش

 مدل برازش بررسي پي در بخش این در. است دفاعي بوده

 افزارنرم با استفاده از معادالت ساختاریتحلیل  از تحقیق، اصلي

اول  مرتبه تأییدی عاملي تحلیل نتایج به توجه با آموس و

شكل پژوهش در  فرضي مدل درشده مشاهده متغیرهایعنوان به

 .است شده ارائه 1

                                                           
1 . Amos 
2 . First Order Confirmatory Factor Analysis 
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 مدل فرضي پیشنهادی پژوهش شامل رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه  1شكل 

 

مدل نكاتي در این مورد به شرح زیر به پیچیدگي  با توجه

 ذکر است.قابل

باتوجه به پیچیدگي مدل و تعداد متغیرهای  -1

از مدل  1شده در این مدل جهت رعایت اصل امساكمشاهده

این روش با  در ( استفاده شد.Item Parcelingسؤال )بندی بسته

سنجي موجود، هر دسته از گویه ها های روانتوجه به ویژگي

شود. از مزایای این ( در نظر گرفته ميparcelبسته )یک  عنوانبه

روش رعایت اصل امساك، جلوگیری از پیچیدگي مدل و 

های ها با مدل است. با توجه به ویژگيبرازش بهتر داده

های بسته برای متغیرهای سبک 3های موجود تعداد پرسشنامه

ه دلبستگي، سبک دفاعي رشد نایافته و اضطراب در نظر گرفت

 (.2008)ماتسوناگا، شد

                                                           
1 . Parsimony 

جهت بررسي نقش میانجي متغیرها و محاسبه مقادیر  -2

ضرب حاصل یبضراسطح معناداری در این پژوهش از روش 

معروف است استفاده شد. آزمون سوبل  2که به آزمون سوبل

بر همان  یرمستقیم،اثر غ یبجهت انجام استنباط در مورد ضرا

است. اثر  يمبتن یمرات مستقاث یاستنباط مورد استفاده برا یهنظر

در جامعه  یرمستقیمبرآورد خاص نمونه از اثر غ یک یرمستقیمغ

قرار دارد. با داشتن  یریگنمونه یانساست که در معرض وار

 یعاستاندارد و با فرض نرمال بودن توز یاز خطا یبرآورد

آن به دست  یبرا یمقدار معنادار یک توانيم یریگنمونه

 ینرمال برا یناز تخم توانيدر آزمون سوبل م يطورکلآورد. به

 یرابطه استفاده کرد. با داشتن برآورد خطا داریيمعن يبررس

صفر را در مقابل فرض  یهفرض توانيم یرمستقیماستاندارد اثر غ

                                                           
2 . Sobel 
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به  یراز رابطه ز Zمقدار  یگردعبارتمخالف آزمون کرد. به

 :آیديدست م

 
 جربيهای تاستفاده از دادهنتایج تحلیل معادالت ساختاری با 

های و سبک یهناسازگار اول یطرحواره هاکه  دهديمنشان 

 یانجيواسطه نقش مبه يعمل-یبا وسواس فكر يدلبستگ

طه دارد؛ راب يهای دفاعمزو مكانی یجانيه میاضطراب، تنظ

رازش بهای شاخص نیترمهمنتایج مربوط به برخي از  نیبنابرا

 ت.ارائه شده اس 5در جدول 

 

 ساختاری معادالت مدل برازشهای شاخص. 5 جدول

 پس از اصالح پژوهش

 نام شاخص

میزان 

کفایت 

 برازش

 مطلوبیت

 يبیریشه خطای میانگین مجذورات تقر

(RMSEA) 
090/0 

کمتر از 

1/0 

 879/0 (NFI) ششاخص نرم شده براز
باالتر از 

90/0 

باالتر از  901/0 (CFI) يقیتطب ششاخص براز

90/0 

 900/0 (GFI) شبراز نیكویيخص شا
باالتر از 

90/0 

 897/0 (AGFI) شدهیلتعد شبراز نیكویيشاخص 
باالتر از 

90/0 

 

ازمند ها نشان داد جهت برازش بهتر مدل نیبرون داد تتحلیل داده

ه برقراری کوواریانس بین متغیرهای دلبستگي ایمن، طرحوار

ری راست و با برقهای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگي ناایمن ا

های برازش بهبود نسبي کوواریانس بین این متغیرها شاخص

 شده مجدد اجرا شد. نتایج حاصل ازیافتند و سپس مدل اصالح

 برازش شده منر استثنای شاخصحاکي از آن است به 5جدول 

(NFI) اند و مدل ها در حد مطلوب گزارش شدهتمامي شاخص

سبي بیت نو ازآنجاکه مقادیر مطلوها برازش مناسبي دارد با داده

ای هههستند بیانگر این است که رابطه خطي بین متغیرها و ساز

 و شده استانداردمكنون وجود دارد. در ادامه ضرایب مسیر 

 . خطاهای هر نشانگر در مدل ارائه شده، گزارش گردیده است
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 تحلیل معادالت ساختاری  مدلشده  استاندارد ضرایب .2 شكل

است، به  1از نوع بازگشتي 2 پژوهش در شكل شدهارائه  لمد

طرفه هستند. در مدل اولیه ی مسیرها یکهیکلاین معني که 

واسطه به يهای دلبستگو سبک یهناسازگار اول یهاطرحواره

بر  يهای دفاعمزو مكانی یجانيه میاضطراب، تنظ یانجينقش م

اینكه در مدل توجه به  ؛ باتأثیر دارد اختالل وسواس جبری

تحلیل مسیر آزمون شده مسیرهای بین متغیرهای مكنون همان 

های پژوهش هستند، در ادامه اثرات مستقیم و غیرمستقیم فرضیه

 شود.گزارش مي  7و  6در جدول 

 

متغیرهای اثرات مستقیم  یمعنادار و بیضرا . 6جدول 

 عملي-یرفكاختالل وسواس  پژوهش بر
متغیر  مستقلمتغیر 

 هوابست

 β نوع اثر
 استانداردشده

 یخطا

 استاندارد

 معناداری

طرحواره 

های 

ناسازگار 

 اولیه

اختالل 

وسواس 

-فكری

 عملي

 001/0 006/0 25/0 مستقیم

سبک 

دلبستگي 

 ایمن

اختالل 

وسواس 

-فكری

 عملي

 025/0 106/0 -16/0 مستقیم

سبک 

 يدلبستگ

 یمنانا

اختالل 

وسواس 

-فكری

 عملي

 045/0 039/0 12/0 مستقیم

های مكانیزم

 دفاعي

اختالل 

وسواس 

-فكری

 عملي

 001/0 057/0 34/0 مستقیم

خودتنظیمي 

 هیجاني

اختالل 

وسواس 

-فكری

 عملي

 001/0 016/0 -27/0 مستقیم

اختالل  اضطراب

وسواس 

-فكری

 عملي

 017/0 150/0 18/0 مستقیم

                                                           
1 . Recursive 

متغیرهای میانجي اثرات غیرمستقیم  یمعنادار و بیضرا 7جدول 

 عملي-یرفكسواس اختالل و بر
متغیر  مستقلمتغیر

 وابسته

ضریب  نوع اثر متغیر میانجي

 مسیر

خطای 

 معیار

Z معناداری سویل 

های طرحواره

 ناسازگار اولیه

اختالل 

وسواس 

-فكری

 عملي

خودتنظیمي 

 هیجاني

غیر 

 مستقیم

055/0 007/0 05/8 001/0 

غیر  اضطراب

 مستقیم

032/0 99/1 019/0 233/0 

ی هامكانیزم

 دفاعي

غیر 

 مستقیم

109/0 018/0 86/5 001/0 

سبک دلبستگي 

 ایمن

اختالل 

وسواس 

-فكری

 عملي

خودتنظیمي 

 هیجاني

غیر 

 مستقیم

029/0 62/0 47/0 64/0 

غیر  اضطراب

 مستقیم

081/0 038/0 14/2 032/0 

های مكانیزم

 دفاعي

غیر 

 مستقیم

102/0 028/0 97/1 049/0 

سبک دلبستگي 

 ناایمن

ل اختال

وسواس 

-فكری

 عملي

خودتنظیمي 

 هیجاني

غیر 

 مستقیم

054/0 097/0 554/0 578/0 

غیر  اضطراب

 مستقیم

077/0 065/0 19/1 234/0 

های مكانیزم

 دفاعي

غیر 

 مستقیم

143/0 059/0 42/2 015/0 

 

 گیریبحث و نتیجه

در مدل  2طبق شكل  در ابتدای بحث بایستي اذعان داشت که

عملي با چهار پارامتر اصلي -ل وسواس فكریارائه شده، اختال

 شود که عبارتند از : بازبیني، شستشو، تكرار و تردید.تعریف مي

 قالب عملي در-این چهار الگوی اصلي اختالل وسواس فكری

 بیماران، بیش اغلب و دارد گوناگون اشكال یا ذهني و رفتاری

وارسي هستند. بازبیني و  دارا را اجبارها این از نوع یک از

 به ترسهای مستقیم بطور بازبیني، مورد مربوط به موقعیت های

میشوند. این ترس همواره شكل افراطي  مربوط وسواسي مبتالیان

 به باید بلكه نیست، کافي وارسي یكبار آنان نظر دارد و از

 پاکیزگي و شستشو (35)دهند.  انجام را کار این مكرر دفعات

است. مبتالیان برای  وسواسي تشریفات بالیني شكل مشهورترین

 کردن تمیز تشریفات و شستشوها فرار از هر نوع آلودگي به

 از بسیاری هایدست روی کلي طور پردازند. بهمي وسواسي

 هایشستن های آشكارنشانه شستشو، وسواس به مبتال بیماران

 بافت به توجه با ما کشور (. در36وجود دارد. ) افراطي و مكرر
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 نیز نجاست نام به شستشو از وسواس اییرگونهز آن مذهبي

ترین الگوی دارد. تكرار شایع باالیي شیوع میزان که دارد وجود

تكراری  وسواسي و افكار وسواس فكری و ذهني است. این

 را آنها بیمار که است پرخاشگرانه یا جنسي عمل نوعي درواقع

 تكرار خواندن، دعا اعداد، ذهني داند. شمارشمي سرزنش قابل

 و معین دیداری تصاویر تجسم معین، عبارات و ذهني کلمات

 وسواس از تشریفات نمونه ای قبیل، این از دیگری ذهني مطالب

 از بودن یكي (. تردید یا نامصمم37هستند) فكری تكراری

 وسواس به مبتال بیماران از بسیاری در که است خصوصیاتي

تصمیم  مشكل حاد، موارد در میشود که  اضطراری مشاهده

 عمده هایتصمیم در فقط نه بیمار، موجب میشود موثر گیری

غیرفعال بماند.  نیز روزمره پاافتاده پیش امور مورد در حتي بلكه

 همیشه و داشته گونهوسواس نفس به اعتماد عدم بیماراني چنین

 1گناه احساس چیزی یا ارتكاب کردن فراموش بخاطر

 (.38کنند)مي

ناسائي ناسازگار اولیه را در پنج حوزه ش هاییانگ طرحواره

 کند که در مدل این پژوهش نیز این پنج حوزه بعنوان پنجمي

. چرا های ناسازگار اولیه مورد استفاده قرار گرفته استطرحواره

ربي ی تجهانتایج تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از دادهکه 

های و سبک یهناسازگار اول یطرحواره هاکه  دهديمنشان 

 يعمل-یبا وسواس فكر ي بعنوان متغیرهای مستقل دلبستگ

، يهای دفاعمزمكانیسه متغیر باقیمانده یعني  و بعنوان متغیر وابسته

کنند. را ایفا مي یانجينقش م اضطرابو  یجانيه يمیتنظخود

 یدگي وهای ناسازگار اولیه عبارتند از : برپنج پارامتر طرحواره

های مختل، دیگر جهتمندی و ، محدودیتطرد، عملكرد مختل

گوش بزنگي بیش از حد. که گودرزی و همكاران در سال 

ا زه رو مخبر دزفولي و همكاران در همان سال این پنج حو 1395

 نیز بعنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار دادند. 

دلبستگي که مبدع آن جان بالبي بوده به دو نوع اصلي یعني 

در  بندی شده است. و دلبستگي ناایمن تقسیمدلبستگي ایمن 

با طراحي آزمایشي بنام موقعیت ناآشنا  1973پژوهشي در سال 

که بسیار معروف است دلبستگي ایمن )والد جایگاهي امن برای 

                                                           
1 . Feel guilty 

اکتشاف محیط اطراف است( و دلبستگي ناایمن )کودك نسبت 

اهمیت است یا در بازگشت والد رفتاری به حضور والد بي

های دفاعي با پارامتر مكانیزم(.39) انه دارد( را ارائه دادخصم

های ارائه شده به دوازده عدد تقلیل پیدا کرده و توجه به جواب

اند که عبارتند از بعنوان پارامترهای مدل مورد استفاده قرار گرفته

سازی، کارتواني، ناارزندهتراشي، فرافكني، انكار، همه: دلیل

سازی، پردازی اوتیستیک، الیهسازی، خیالگذرا به عمل، بدني

 سازی.پرخاشگری منفعالنه، جابجائي و مجزا

اری، ازگسخودتنظیمي هیجاني بنابر تعریف ابتدائي به سه پارامتر 

بندی شده است. در واقع سه نوع کاری و تحمل تقسیمپنهان

دهد و هر سه سبک عاطفي را در افراد مورد بررسي قرار مي

ا روانكاوی دارد چرا که بنوعي شخصیت افراد ر مولفه جنبه

دهد. سازگاری با محیط بیرون مثال در مورد هدف قرار مي

شوم. يمروابط بین فردی و یا در درون مثال من خیلي سریع آرام 

کردن  کاری در روابط فردی یا اجتماعي مثال توانائي پنهانپنهان

 د.نات قوی خوخشم. تحمل مثال توانائي تحمل آشفتگي یا هیجا

، (1397) دانای سیج و همكارانهای های این مطالعه با یافتهیافته

طالع بكتاش (، 1393عزت )( ، امامي1395گودرزی و همكاران)

  (2014اون کیم )( و 2018شریعت زاده )(، 1392و همكاران)

سواس ول های ناسازگار اولیه با اختالمبني بر رابطه بین طرحواره

(. بدین معني 40،41،42،7،21،6وان هستند )عملي همخ-فكری

 اط باهای ناسازگار اولیه در ارتبتقریبا تمام طرحواره کهکه 

های ناسازگار و در واقع طرحواره معنادار هستند OCD عالئم 

ارد دثبت و معنادار عملي تاثیر م-اولیه بر اختالل وسواس فكری

مقادیر و از نظر مفهومي به این معنا است که با افزایش 

س سواواختالل های ناسازگار اولیه در بین افراد میزان طرحواره

 کند. يمها افزایش پیدا عملي آن-فكری

های دلبستگي و اختالل وسواس در مطالعه حاضر میان سبک

همبستگي معنادار وجود دارد یعني هم سبک دلبستگي ایمن و 

اثیر عملي ت-هم سبک دلبستگي ناایمن بر اختالل وسواس فكری

(، 2016و همكاران) 2الن هایها با یافتهمعنادار دارد. این یافته

( همخوان 1396پاکوفته )( و 2018داداش زاده و همكاران)

                                                           
2  .Ellen & et al. 
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( یعني سبک دلبستگي ایمن تاثیر منفي معنادار 24،43،10هستند )

کند دارد و با افزایش دلبستگي ایمن اختالل وسواس فروکش مي

من اختالل وسواس اوج گرفته و عالئم و با افزایش دلبستگي ناای

 شود.آن بیشتر مي

شمسعلي و  پژوهشهای های این پژوهش با یافتهیافته

( مبني 1392)سراج خرمي( و 1396پاکوفته )(، 1396همكاران)

های دفاعي بر اختالل وسواس مكانیزمبر تاثیر مثبت معنادار 

های افته(. با توجه به ی16،10،17عملي همخوان هستند )-فكری

پژوهش جاری میتوان گفت خودتنظیمي هیجاني بر اختالل 

های جبری تاثیر منفي معنادار دارد. این یافته با یافته-وسواسي

، (1396حكیمیان )( و 1396شمسعلي و همكاران )پژوهش 

همخوان هستند  ( 2015و همكاران) بایاك تارکاگلو

( 2018م)های برمن، شاو و ویلهل( ولي با یافته16،44،45)

های قمری گیوی و (. همچنین با یافته22باشد )ناهمخوان مي

( در خصوص بازداری و بازشناسي هیجاني 1391همكاران )

 (.20ناهمحوان هستند )

دهد اضطراب بر اختالل وسواس های پژوهش نشان ميیافته

های عملي تاثیر مثبت معنادار دارد. این یافته با یافته-فكری

(، همخوان بوده 1396زنگوله چي )(، 1396ان)شمسعلي و همكار

( ناهمخوان است 1388های احدی و نریماني )( و با یافته16،46)

دهد که نتایج حاصل از مينشان  هاهمچنین یافته (.47)

 یطرحواره هامسیر با استفاده از آزمون سوبل،  لیوتحلهیتجز

 يجانیهواسطه نقش میانجي خودتنظیمي یه بهناسازگار اول

(055/0 =βو مكانیزم ) يدفاعهای (108/0 =β)  بر اختالل

که این مقدار ازنظر تأثیر غیرمستقیم دارد  یجبر -يوسواس

 است.معنادار  (≤Z 58/2) با مقدار نانیاطمدرصد  99آماری با 

ای نتایج نشان داد اضطراب در این بین نقش واسطه نیهمچن

و همینطور  (1396شمسعلي و همكاران) پژوهش ندارد. بخشي از

( با این یافته همخواني دارد 1393عزت )اماميیخشي از پژوهش 

(16،7.) 

نتایج حاصل از دهد، ميپژوهش جاری نشان های یافته

مسیر با استفاده از آزمون سوبل سبک دلبستگي  لیوتحلهیتجز

( و β= 072/0اضطراب )واسطه نقش میانجي ایمن به

 یجبر -يبر اختالل وسواس (β= 102/0) يدفاعهای مكانیسم

درصد  95که این مقدار ازنظر آماری با تأثیر غیرمستقیم دارد 

نتایج نشان  نیهمچن است.معنادار  (≤Z 96/1) با مقدار نانیاطم

ای ندارد. در بین داد خودتنظیمي هیجاني در این بین نقش واسطه

 نیز تنها متغیر مكانیسم دفاعي منیناای مرتبط با سبک هامؤلفه

(143/0 =β )تأثیر غیرمستقیم دارد  یجبر -يبر اختالل وسواس

 با مقدار نانیاطمدرصد  95نیز ازنظر آماری با  که این مقدار

(96/1 Z≥)  است.معنادار 

ي جربهای تنتایج تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از داده

های و سبک یهناسازگار اول یطرحواره هاکه  دهديمنشان 

 یانجيواسطه نقش مبه يعمل-یوسواس فكربا  يدلبستگ

طه دارد. راب يهای دفاعمزو مكانی یجانيه میاضطراب، تنظ

های مزمكانیدهد سه متغیر بنابراین نتایج تحلیل مدل نشان مي

نقش میانجي را در  ضطرابیجاني و اه يمیتنظخود ي،دفاع

ا ب يهای دلبستگو سبک یهناسازگار اول یطرحواره هارابطه بین 

کنند و روابط بین سه متغیر ي را ایفا ميعمل-یسواس فكرو

 میانجي نقشي در مدل ندارند.

 

 تقدیر و تشکر

 مقطع دکتری دانشجویي در رسالة بر گرفته از مقاله این

 اشدبمي بروجرد واحد آزاد اسالمي روانشناسي عمومي دانشگاه
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 .میدار را يقدردان و

 

 تعارض در منافع

 وردنویسندگان اظهار مي دارند هیچ گونه تعارض منافعي در م

 این مقاله وجود ندارد.
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 Abstract 

Introduction: Current investigation started with the aim of compilation of 

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) structural model based on Early 

Maladaptive Schemas, Attachment styles, Mental Defenses Mechanisms, 

Emotional Self-Regulation and Anxiety. 

Material and Methods: In this study, 390 samples suffering from OCD, 

applied to consulting institutes in Tehran with purposive method based on 

27 variable (parameter) in two groups of male and female had selected to 

investigate. The measuring tools includes: Maudsley OCD Questionnaire, 

Brief Questionnaire of Yang’s Schemas, Hazan and Shavior’s Adult 

Attachment Styles Questionnaire, Andrews and others Defense Mechanisms 

Questionnaire, Hofmann and Kashdan’s Emotional Self-Regulation and 

Anxiety Spilberger’s Questionnaire, Analysis of data with the structural 

model with the help of Amos software has been completed.  

Results: The mean (SD) age of participants was 38. And in current study 

provided that assumption is linear and normalizing of multi-Parameters with 

the Amos software, analysis would take place. Result have shown that Early 

Maladaptive Schemas and Attachment Styles with mediated (interposition) 

of Defense Mechanisms, Emotion Self-Regulation, Anxiety had 

direct/indirect meaningful effects on OCD. 

Conclusion: The results of structural model analysis with the use of 

experimental data have shown that three variables Defense Mechanisms, 

Emotional Self-Regulation and Anxiety regarding OCD and Early 

Maladaptive Schemas, Attachment Styles play a mediator role.   

Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder, Early maladaptive schemas, 

Attachment styles, Mental defenses mechanisms, Emotional self-regulation, 

and Anxiety. 

 

  

 
  

 


