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 خالصه 

های دلبستگي های ناسازگار اولیه و سبکغیرمستقیم طرحواره تأثیرمطالعه حاضر با هدف تعیین  مقدمه:

 های دفاعي انجام شد.عملي و با میانجي گری مكانیزم –بر اختالل وسواس فكری 

یابي معادالت ساختاری بود.جامعه روش پژوهش از نوع همبستگي با تكیه بر مدل کار:روش

اکز مشاوره عملي مراجعه کننده به مر –آماری پژوهش شامل افراد مبتال به اختالل وسواس فكری 

نفر از این افراد  390بودند. تعداد  1398اختي شهر تهران در بازه زماني ابتدا تا انتهای سال روانشن

 -یكرفنامه وسواس  پرسشها گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهبه روش نمونه

(، 1998، یانگاولیه ) ناسازگار یهاطرحواره پرسشنامه، (1977، هاجسون و راچمني )مادزل يعمل

ی دفاعي )اندروز و ها( و پرسشنامه مكانیزم1987، هازان و شاوری دلبستگي )هاپرسشنامه سبک

 ( بود.1993همكاران، 

اختاری نشان داد سبا استفاده از روش همبستگي پیرسون و مدلیابي معادالت ها تجزیه و تحلیل داده نتایج:

–ی دفاعي با اختالل وسواس فكری های دلبستگي و مكانیزمهاهای ناسازگار اولیه، سبکبین طرحواره

ی هاهای ناسازگار اولیه با مكانیزمی دلبستگي و طرحوارهها(. بین سبکp <01/0عملي رابطه وجود دارد )

های س طرحوارهعملي بر اسا -(. همچنین، مدل اختالل وسواس فكری p <01/0دفاعي رابطه وجود دارد )

 های دفاعي از برازش مناسب برخوردار است.و مكانیزم های دلبستگيسبک ناسازگار اولیه،

ستگي سبک دلبراهبرد مقابله هیجان مدار، من، ایسبک دلبستگي نتایج نشان داد که گیری:نتیجه

همچنین  باشند. مانزای افسردگي پس ازتوانند پیش بین مناسبي برای مي مدار راهبرد مقابله مساله، اضطرابي

 دارای بیشترین اثر است. ،  ایمن سبک دلبستگيمتغیر 

عملي،  –های دلبستگي، وسواس فكری های ناسازگار اولیه، سبکطرحوارهکلمات کلیدی: 

 های دفاعيمكانیزم

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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مقدمه

روانشناختي جدی و فراگیر که به عنوان  اختالالتازجمله 

 اختالالتترین و مقاومترین کننده ترین، ناتوانیكي از شایع

 1عملي-فكری وسواس اختاللباشد، ميمطرح  روانشناختي

، تصاویر هاتكانهافكار، . وسواس فكری شامل است

عودکننده و مداوم است که به شكلي مزاحم و ناخواسته 

شوند. اجبار شامل رفتارهای تكراری یا اعمال ذهني ميتجربه 

است که فرد خود را ملزم به انجام آنها در پاسخ به وسواس 

فكری یا براساس اصولي خاص که باید با دقت انجام شوند، 

؛ ترجمه 2013، 2)انجمن روان پزشكي آمریكا داندمي

 احساسوسواس دربرگیرنده فكر یا (. 1397سیدمحمدی، 

، شمارشعودکننده و اجبار رفتاری آگاهانه و عودکننده نظیر 

، یا اجتناب است که باعث افزایش اضطراب در فرد وارسي

ش ال، حال آنكه هرچند انجام اعمال اجباری در تشودمي

گیرد، ميفكری انجام  وسواسراب همراه با اضط کاستنبرای 

و  3)آرنولد گرددميشدن این اضطراب منجر ن مبه ک همیشه

درصد  3عملي،  –(. اختالل وسواس فكری 2018همكاران، 

دهد و اغلب ميقرار  تأثیراز افراد را در طول عمر خود تحت 

شغلي و کیفیت زندگي  –باعث اختالل در عملكرد اجتماعي 

علت  (.1399و همكاران، ميشود )به نقل از ابوالقاسميافراد 

عوامل رسد مياین اختالل همچنین مشخص نیست اما به نظر 

های کارکردی در انتقال ژنتیكي، محیطي و ناهنجاری

 وسواس اختالل تواند منجر بههای عصبي مغز ميدهنده

از جمله (. 2017، 4و پیتنگر )گرونرد نشو عملي-فكری

عملي ارتباط دارد،  -با اختالل وسواس فكری  متغیرهایي که

احساسات و است که به  5ی ناسازگار اولیههاطرحواره

تفاسیر،  و اشاره داردی نادرستي هااعتقادات و فرض

 دهندميقرار  تأثیررا تحت  افرادرفتارهای  وها ادراک

(. نتایج 1398؛ ترجمه حمیدپور و اندوز، 2003، 6)یانگ

                                                           
1 Obsessive – Compulsive Disorder (OCD) 

2 American Psychiatric Association 

3 Arnold, P. D. 

4 Gruner, P., & Pittenger, C. 

5 Early maladptive Schimas 

ی ناسازگار اولیه با هاطرحوارهبین اند دادهمطالعات نشان 

رابطه وجود دارد  عملي-فكری وسواس اختاللعالئم 

مخبردزفولي  ؛1392باوی و همكاران،  ؛2017)شریعت زاده، 

 7؛ کیم1394حسنوند عموزاده و عقیلي،  ؛1395و همكاران، 

 وسواس اختاللبیماران مبتال به (. همچنین 2014و همكاران، 

های ناسازگار نمرات باالتری را در طرحواره عملي-فكری

؛ 1392آورند )طالع بكتاش و همكاران، مياولیه به دست 

؛ 1395؛ گودرزی و همكاران، 1390اسماعیلي و سهرابي، 

از آنجاکه اختالل وسواس فكری (. 2016یوسفي و همكاران، 

گیرد، به نظر ميعملي در دسته اختالالت اضطرابي قرار  –

ی دلبستگي ناایمن در افراد مبتال به این هارسد، سبکمي

(. 1387شود )احدی و همكاران، مياختالل بیشتر مشاهده 

 يتیشخص يژگیو کی يدلبستگ( 1987) 8زان و شاورهاازنظر

 يدر زندگ يروابط منف يقابل توجه زانیاست که به م داریپا

توان سبک مياست که  يبدان معن نیا ؛بردمي نیرا از ب یبعد

فرد با افراد  کیاز روابط نزد یفرد را از برداشت و يدلبستگ

و افراد را در یكي از سه دسته سبک  استنباط کرد مهم زندگي

زندگي ایمن و ناایمن )اجتنابي و دوسوگرا( قرار داد. 

ای نشان داد که پیوستگي قوی ( در مطالعه2018) 9فیتزجرالد

دلبستگي و رفتار اطمینان بخش آنگونه که در  بین اضطراب

شود، وجود دارد. ميعملي مشاهده  -اختالل وسواس فكری 

های ( در نتایج تحقیق خود نشان داد سبک1396پاکوفته )

دلبستگي ایمن همبستگي منفي معناداری با باورهای وسواسي 

( نشان 2018دارد. در همین راستا، داداش زاده و همكاران )

ی دلبستگي بیماران مبتال به وسواس فكری هابین سبک دادند

عملي و افراد سالم تفاوت معني داری وجود دارد. همچنین  -

مداخالت مبتني بر طرحواره، بیانگر اثربخشي این رویكرد 

عملي  –درماني در کاهش عالیم اختالل وسواس فكری 

6 Young, J. E.  

7 Kim, J. E. 

8 Hazan, C., & Shaver, P. 

9 FitzGerald, K. M. 
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 كارانفاطمه ندائي و هم         اولیه

؛ رضوان و همكاران، 1397)دانای سیج و همكاران، اند بوده

ی ها(. با توجه به اینكه هر اختالل رواني با مكانیزم2013

( بنابراین 2004، 1شود )باند و پریميدفاعي خاصي مشخص 

ممكن است مشخصه تعداد ها استفاده بیش از حد از دفاع

و همكاران، ميخرزیادی از اختالالت رواني باشد )سراج

عملي زا نیز شامل  –( که اختالل وسواس فكری 1393

 3ی دفاعيهامزمكانی( 1986) 2شود. بر اساس نظر فرویديم

منابع ناهشیاری هستند که ذهن برای حفاظت فرد از احساسات 

شود، ميایجاد  ناهشیاری که توسط منابع بیروني و دروني

 هدف آنها حفظ احساس امنیت رواني بهو  کندمياستفاده 

هشیار محدود کردن تجارب  تحریف شناختي و ایجاد وسیله

؛ ترجمه گوهری راد و 1964)فروید،  ی منفي استهاهیجان

در را های دفاعي مكانیزم( 1976) 4(. وایالنت1395جوادی، 

بندی  طبقه 7و رشدیافته 6رنجور، روان5مقوله رشدنایافته سه

دفاعي را  مز( بیست مكانی1993) و همكاران 8اندروزکرد. 

( تقسیم 1976وایالنت )ی هامشخص و در سه مقوله از مقوله

ی دفاعي رشد یافته عبارتند از هامكانیزمبندی کردند. 

. پیشاپیش نگری، شوخ طبعي و فرونشاني واالیش،

ی دفاعي رشدنایافته عبارتند از دلیل تراشي، هامكانیزم

گذار به  فرافكني، انكار، همه کارتواني، ناارزنده سازی،

سازی، خیال پردازی اوتیستیک، الیه سازی،  جسمانيعمل، 

ی هامكانیزم. پرخاشگری منفعالنه، جابجایي و مجزا سازی

عبارتند از دیگر دوستي کاذب، تشكل  رنجوردفاعي روان

)به نقل از کاظمیان و  واکنشي، عقالني سازی و ابطال

مطالعات پیرامون رابطه بین  (.1397، الحسینيابوالمعالي

عملي تایید  – فكری با اختالل وسواس ی دفاعيهامكانیزم

کننده رابطه معنادار بین این متغیر بوده است )شمسعلي و 

و مي(. مطالعه سراج خر1396؛ پاکوفته، 1396همكاران، 

( نیز نشان داد 1387( و احدی و همكاران )1393)همكاران 

عملي و افراد بهنجار در  –بین افراد مبتال به وسواس فكری 

                                                           
1 Bond, M., & Perry, J. C. 

2 Freud, S. 

3 Defense mechanisms 

4 Vaillant, G. E. 

5 Immature 

استفاده از سبک دفاعي رشدنایافته و رشدیافته تفاوت وجود 

ی دفاعي هادهد که مكانیزم نشان ميهمچنین شواهد دارد. 

)میكائیلي و  گیرد ی دلبستگي شكل ميهاتحت تأثیر سبک

و  9ماهون؛ مک1396؛ رنجبری و همكاران، 1399موالیي، 

( نیز 1399(. نتیجه مطالعه شباني و ساماني )2005همكاران، 

ی ناسازگار اهطرحواره بر اساس ی دفاعيهامكانیزمنشان داد 

 قابل پیش بیني است. اولیه

رسد مطالعه ای ميپس از بررسي مطالعات انجام شده، به نظر 

اشد بکه تمام متغیرهای مورد بررسي را در اثر خود گنجانده 

یافت نشد. همچنین، نگاه این پژوهش از منظر روانكاوی 

است و هیچكدام از تحقیقات مذکور با دیدگاه تئوری 

اند. از سویي دیگر، پژوهش موضوع نپرداخته روانكاوی به

های روانشناختي حاضر در جمعیت ایراني و با لحاظ همبسته

رائه مدلي اعملي درصدد  -مربوط به اختالل وسواس فكری 

الل برای شناسائي ارتباطات بین متغیرهای دخیل در این اخت

معه، است. با توجه به رشد میزان اختالل وسواسي جبری در جا

ز ورتا تاکید صاحب نظران بر باال بردن آگاهي تخصصي اضر

ر این اختالل، محقق را بر آن داشت که موضوع پژوهش را ب

اختاللي پایه گذاری نماید که ضرورت آن در جامعه 

 محسوس است. از این رو این فرضیه مورد بررسي قرارميعل

های های ناسازگار اولیه و سبکگرفته است که طرحواره

ی عملي و با میانجي گر –دلبستگي بر اختالل وسواس فكری 

 غیرمستقیم دارد.  تأثیرهای دفاعي مكانیزم

 روش

یابي معادالت پژوهش حاضر از نوع همبستگي با تكیه بر مدل

ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتال به 

عملي مراجعه کننده به مراکز  –اختالل وسواس فكری 

وره روانشناختي شهر تهران در بازه زماني ابتدا تا انتهای مشا

نفر از این افراد به روش نمونه  390بودند. تعداد  1398سال 

ی ورود به پژوهش هاگیری در دسترس انتخاب شدند. مالک

6 Neurotic 

7 Mature 

8 Andrews, G. 

9 McMahon, C. 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-o-Title-ot-desc/
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تهران در  های روانشناسيشامل مراجعه به مراکز و کلینیک

م تمایل و مالک خروج از پژوهش شامل عد 1398طول سال 

به همكاری و ارایه اطالعات ناکامل بود. پژوهشگر پس ارائه 

مدارک تحقیق به دانشكده پزشكي بروجرد و سپس دریافت 

، به مراکز IR.IAU.B.REC.1398.005کد اخالق با شناسه 

 برقراری ضمن مشاوره روانشناختي تهران مراجعه کرد و

 هایگویه به گویي پاسخ نحوه پژوهش، هدف اولیه، ارتباط

داد.  توضیح کنندگانشرکت برای اختصار به را آزمون هر

 نیاز که شد گفته کنندگانشرکت به پژوهش، اجرای از قبل

 ابتدای در همچنین، .ندارندها پرسشنامه در خود نام ذکر به

 اطالعات، ماندن محرمانه خصوص در متني پرسشنامه

 شرکت شد. از نوشته پژوهش در شرکت آزادی و رازداری

 رضایت شكل بدین و بخوانند را آن که شد خواسته کنندگان

به ها ابزار گردآوری داده .شد دریافت شفاهي نیز و کتبي

 شرح زیر بود.

 نیا ی:مادزل یعمل -ینامه وسواس فکر پرسش

( به منظور 1977) 1جسون و راچمنهانامه توسط پرسش

شده  هیته يمشكالت وسواس طهیپژوهش در مورد نوع و ح

 ماریب 50 ،يمادزل مارستانیدر ب هیاول يابیاست. در اعتبار

کرده  کیتفك يبه خوب ژندن-روان  ماریت 50را از  يوسواس

چهار جزء  مار،یب 100های پاسخ یبعد یمحتوا لیاست. تحل

در  يعمده را که منعكس کننده چهار نوع مشكل وسواس

اند از چهار جزء عبارت نیا بود، مشخص کرد. مارانیب

ی مربوط هاعبارت .تردید وسواسيو  یکند ،شستشو ،يوارس

-28-15-22-6به هر خرده مقیاس بدین شرح است: وارسي )

-13-5-9-19-1-24-21-17(، شستشو )20-26-14-8-2

-7(، تردید )25-4-29-23-8-16-2(، کندی )27-4-26

که (. نمره گذاری بدین صورت است 3-30-12-11-10-18

گیرد. نمره ميتعلق  0و خیر نمره  1به هر جواب بله نمره 

 -5 -9 - 19 -24 -21- 17 -15-22گذاری برای جمالت 

به صورت منفي  2-16-8-23-29-25-11-18- 27 -13

با  باطنامه فقط دو پرسش در ارت پرسش نیمتأسفانه ااست. 

                                                           
1 Hodgson, R. J., & Rachman, S. 

و شدت  يناتوان زانیم نی( دارد. همچنیافكار )وسواس فكر

ها قرار دارد، آن يت را که در برابر گستردگمشكال

مبتال به وسواس  مارانیتواند بمي نیسنجد. با وجود انمي

 صیرنجور تشخ اشخاص روان ریرا از سا عملي – یفكر

 يمادزل يعمل-ینامه وسواس فكر پرسش يدهد. به طور کل

 یهاتوان آن را همراه با روشو ساده است که مي دیمف یابزار

 یویژه برانامه به پرسش نیمعمول سنجش به کار گرفت. ا

است. در  دیدرمان مف یاجرا جهیدر نت راتییتغ يابیارز

( نشان داد 1997جسون و راچمن )هامار،یبا چهل ب يپژوهش

حساس  يدرمان راتیینامه نسبت به تغ پرسش نیکه نمره کل ا

- ینامه وسواس فكر . کالً ثابت شده است که پرسشستا

درمانگران و پژوهشگران در  یبرا يابزار مناسب يمادزل يعمل

 یاست برا يخوب لهیوس نیاست. همچن يدرمان امدیرابطه با پ

انواع مختلف  يآگه شیو پ ریس ،يسبب شناس يبررس

 (.1385 نبوی،) يهای وسواسشكایت

 کوتاه نسخهاولیه:  ناسازگار یهاطرحواره پرسشنامه

اولیه به وسیله یانگ  ناسازگار یهاطرحواره پرسشنامه

 75خودگزارشي است و  نامه پرسش این( ساخته شد. 1998)

کند؛ واره ناسازگار اولیه را ارزیابي ميطرح 15گویه دارد که 

(، رهاشدگي و بي ثباتي 5تا  1محرومیت هیجاني )جمالت 

تا  11اعتمادی و بدرفتاری )جمالت (، بي10تا  6)جمالت 

(، نقص 20تا  16اجتماعي و بیگانگي )جمالت (، انزوای 15

(، 30تا  26(، شكست )جمالت 25تا  21و شرم )جمالت 

پذیری (، آسیب35تا  31کفایتي )جمالت وابستگي و بي

(، خود تحول 40تا  36نسبت به ضرر یا بیماری )جمالت 

 46(، اطاعت )جمالت 45تا  41نایافته و گرفتاری )جمالت 

(، بازداری هیجاني )جمالت 55تا  51ت (، ایثار )جمال50تا 

(، معیارهای سرسختانه و عیب جویي افراطي 60تا  56

تا  66(، استحقاق و بزرگ منشي )جمالت 65تا  61)جمالت 

تا  71( و خویشتن داری و خود انضباطي ناکافي )جمالت 70

واره در پنج حوزه بریدگي و طرد، طرح 15(. این 75

ی مختل، دیگر هامحدویت خودگرداني و عملكرد مختل،
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 كارانفاطمه ندائي و هم         اولیه

جهت مندی و گوش به زنگي بیش از حد و بازداری قرار 

(. هر گویه روی پیوستار 1391گیرند )اکبری و همكاران، مي

طور کامل در مورد من نادرست به»شش درجه ای )یک= 

پاسخ «( کندطور کامل مرا توصیف ميبه»تا شش= « است

واره مقیاس نشانگر طرحشود. نمره باال در یک خرده داده مي

( همساني دروني 2001و همكاران ) 1ناسازگار است. والر

گزارش دادند. به عالوه همساني دروني برای  96/0مقیاس را 

بود. پایایي بازآزمایي  80/0باالتر از ها خرده مقیاسميتما

به دست آمد. در ایران  82/0تا  5/0هم بین ها خرده مقیاس

و  62/0-90/0فارسي این پرسشنامه آلفای کرونباخ نسخه 

به دست آمد )اکبری و همكاران،  94/0ثبات دروني آن 

1391.) 

 این پرسشنامه ی دلبستگی:هاپرسشنامه سبک

بر این فرض تنظیم  و ساخته شد (1987) زان و شاورهاتوسط

-های دلبستگي کودکهایي از سبکشده است که مشابهت

 15سالي نیز یافت. این ابزار شامل توان در بزرگمراقب را مي

، 2)جمالت  نوع سبک دلبستگي اجتنابي که سه است جمله

، 12، 9، 6، 3)جمالت اضطرابي دوسوگرا یا ، (14، 11، 8، 5

. سنجدمي( را 13 ،10، 7، 4، 1)جمالت و ایمن ( 15

تا  1خیلي کم=ای، از درجهپنجگذاری از نوع لیكرت نمره

این پرسشنامه نمره کل ندارد و گیرد. انجام مي 5خیلي زیاد=

 5ها به ترتیب حداقل و حداکثر نمره برای همه خرده مقیاس

اعتبار آزمون از طریق محاسبه پایایي آن توسط است.  25و 

دست آمده به  4/0پیرسون برابر  r بازآزمون معادل -آزمون

در تحقیقي که (. 1990، 3؛ فیني و نالر1995، 2)بالدوین است

نفری انجام 100روی یک نمونه  (1383) توسط پاکدامن

آزمون، به ترتیب برای باز-آزمونگرفت، اعتبار آن توسط 

، و 56/0، 72/0دلبستگي اضطرابي، اجتنابي و ایمن، برابر 

گزارش شده  79/0و میزان آلفای کرونباخ نیز،  37/0

تگي بین دو آزمون در روش بازآزمایي ضریب همبس .است

آلفای کرونباخ  (.1388 )احدی، به دست آمده است 92/0

 گزارش شده است.  68/0 (1392)در مطالعه تاج و همكاران 

                                                           
1 Waller, G. 

2 Baldwin, M. W. 

نخستین بار در این مقیاس  ی دفاعی:هاپرسشنامه مکانیزم

توسط باند و همكاران به منظور بررسي  1983سال 

 88ی دفاعي در افراد بهنجار تدوین شد. این مقیاس هامكانیزم

کرد. مبنای ميمكانیزم دفاعي را وارسي  24آیتم داشت و 

 ها ساخت این مقیاس بر اساس الگوی سلسله مراتبي دفاع

( 1993همكاران )سوالي آن توسط اندروز و  40است و نسخه 

مكانیزم دفاعي را در سه سطح دفاع  20تدوین شد که 

سنجد. ميرنجور رشدیافته، دفاع رشدنایافته و دفاع روان

سطح دفاع  38-35-30-26-25-4-3-2ی هاسوال

سطح دفاع  40-32-28-24-21-7ی هارشدیافته، سوال

-14-13-12-11-10-9-8-6-5-1ی هارنجور و آیتمروان

15-16-17-18-19-20-22-23-27-29-31-33-34-

سنجد )سینها و ميسطح دفاع رشدنایافته را  36-37-39

درجه  9ی این مقیاس در یک طیف ها(. آیتم2004واتسون، 

ای از کامال مخالف تا کامال موافق درجه بندی شده است و 

بایست موافقت خود را با هریک از عبارات ميهر آزمودني 

(. 1385تعیین کند )حیدری نسب، ی دفاعي هایا سبک

ی ها( برای هنجاریابي مقیاس مكانیزم1385حیدری نسب )

دفاعي در نمونه غیربالیني مورد مطالعه قرار داد و آلفای 

و  50/0رنجور ، دفاع روان55/0کرونباخ برای دفاع رشدیافته 

بدست آمد. در مطالعه جواهری و  72/0دفاع رشدنایافته 

نیز آلفای کرونباخ برای دفاع رشدیافته ( 1391همكاران )

به  68/0و دفاع رشدنایافته  58/0رنجور ، دفاع روان61/0

 دست آمد.

دلیابي با استفاده از روش همبستگي و مها تجزیه و تحلیل داده

 معادالت ساختاری انجام شد.

 هایافته

های توصیفي بیانگر سن شرکت کنندگان در دامنه  یافته

 33تا  27درصد سن بین 1/32سال،  26تا  20درصد بین 5/18

 41درصد سن بین 1/14سال،  40تا 34درصد بین 9/26سال، 

سال به باال بودند.  48درصد افراد سن  5/8سال،  47تا 

 1/34درصد متاهل و  9/65همچنین، از نظر سابقه تأهل، 

3 Feeney, J. A., & Noller, P. 

http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#10
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#33
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#34
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#34
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#35
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#35
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 3/23درصد مجرد بودند. همچنین، از نظر سطح تحصیالت، 

درصد  4/27درصد لیسانس و  3/49دیپلم،  درصد دیپلم و زیر

 8/50فوق لیسانس و باالتر بودند. همچنین، از نظر جنسیت، 

 درصد مرد بودند. 2/49درصد زن، 

، میانگین، انحراف معیار متغیرهای پژوهش 1در جدول  

 آورده شده است.

ها در میانگین و انحراف معیار و تعداد آزمودني. 1جدول 

 متغیرهای پژوهش

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 تعداد

 83/3 77/296 های ناسازگار اولیهطرحواره

390 

 90/3 16/19 سبک دلبستگي )ایمن(

سبک دلبستگي )نا ایمن  و 

 اجتنابي(
33/19 43/3 

سبک دلبستگي )دوسوگرا و 

 اضطرابي(
05/19 58/3 

 48/4 75/157 ی دفاعيهامكانیزم

–اختالل وسواس فكری 

 عملي 
74/117 18/4 

 

های های توصیفي شامل میانگین و انحراف معیار متغیرآماره

های ناسازگار اولیه، سبک دلبستگي پژوهش )طرحواره

گي )ایمن(، سبک دلبستگي )نا ایمن و اجتنابي(، سبک دلبست

ی دفاعي و اختالل ها)دوسوگرا و اضطرابي(، مكانیزم

است. به عنوان مثال  آمده 1ملي در جدول ع -وسواس فكری 

های ناسازگار اولیه به میانگین و انحراف استاتدارد طرحواره

باشد. در ادامه ضرایب همبستگي مي 83/3و  77/296ترتیب 

 آورده شده است. 2متغیرهای پژوهش در جدول 

 

 ضرایب همبستگي پیرسون متغیرهای پژوهش. 2جدول 

متغیرهای 

 پژوهش
1 2 3 4 

1- 

های طرحواره

 ناسازگار اولیه

1    

سبک  -2

 دلبستگي
325/0 r= 1   

ی هامكانیزم -3

 دفاعي
318/0r= 214/0 r= 1  

اختالل  -4

وسواس فكری 

 عملي  -

351/0r= 319/0r= 368/0r= 1 

p 0/01      
 

، نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان داد 2بر اساس جدول  

 (351/0r= ،0.01>p)های ناسازگار اولیه با که بین طرحواره

با اختالل  دار و بین سبک دلبستگيرابطه مثبت و معني

رابطه مثبت و  (319/0r= ،0.01>p)عملي –وسواس فكری 

ی دفاعي با اختالل وسواس فكری هادار و بین مكانیزممعني

دار وجود رابطه مثبت و معني (368/0r=، 0.01>p)عملي –

ها با استفاده از روش آماری تحلیل دارد. قبل از تحلیل داده

های بهنجاری چند متغیری، خطي بودن، هم مسیر ابتدا فرض

خطي چندگانه و استقالل خطاهای آزمون تایید شدند. جهت 

ها از آزمون کجي و کشیدگي بررسي نرمال بودن داده

های کجي و کشیدگي ه اینكه آمارهاستفاده شد. با توجه ب

+( بودند فرض نرمال 2( و )-2متغیرهای پژوهش همه بین )

شود. جهت بررسي هم خطي چندگانه، ها تایید ميبودن داده

( استفاده شد و VIFاز آماره تحمل و عامل تورم واریانس )

و آماره تحمل  10، کمتر از VIFبرای همه متغییرها آماره 

د لذا مفروضه عدم هم خطي چندگانه رعایت بو 1/0بیشتر از 

شده بود. همچنین برای آزمون مفروضه استقالل خطاها از 

آزمون دوربین واتسون استفاده شد. مقدار به دست آمده در 

قرار  5/2تا  5/1و چون در طیف  12/2این پژوهش برابر با 

دارد، بیانگر رعایت مفروضه استقالل خطاهاست. با توجه به 

توان برازندگي الگوی پیشنهادی را بر ها ميفروضهرعایت م

اساس معیارهای برازندگي ارزیابي کرد. برای ارزیابي مدل 

پیشنهادی این پژوهش از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم 

استفاده شده  8ویراست  LISRELو  26ویراست  SPSSافزار 

ای جهت تدوین مدل ساختاری است. مدل پیشنهادی اولیه

ی هاعملي براساس طرحواره –ختالل وسواس فكری ل

مشاهده  1ناسازگار اولیه به دست آمده است که در نمودار 

 شود. مي



 

   یدحسین فلسفي و همكارانس                                                              های ناسازگارملي بر اساس طرحوارهع -تدوین مدل ساختاری اختالل وسواس فكری  -584

 كارانفاطمه ندائي و هم         اولیه

 
 . مدل اولیه در حالت استاندارد1نمودار 

 

 های نیكویي برازش، مدل اولیه و نهایيشاخص. 3جدول 

 نیكویي هایشاخص

 برازش

 مدل نهایي مدل اولیه

2 000/0 60/538 

Df 0 255 

 (df/2χ) - 110/2 
P - 0005/0 

CFI 00/1 99/0 

TLI - 98/0 

IFI - 99/0 

NFI - 99/0 

RMSEA 098/0 017/0 

شاخص جذر برآورد واریانس  3جدول  هایبا توجه به داده

 مدلدهد که ( نشان ميRMSEA=098/0خطای تقریب )

. جهت اصالح مدل، رابطه از به اصالح داردنی اولیه

های ناسازگار اولیه به طالق عاطفي حذف شد. مدل طرحواره

آمده است. در مدل نهایي شاخص جذر  3نهایي در نمودار 

( به دست RMSEA=017/0برآورد واریانس خطای تقریب )

باشد. مدل اصالح آمد که نشان دهنده برازش خوب مدل مي

 زیر آورده شده است.شده در 
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 مدل نهایي در حالت استاندارد. 2نمودار

 

های مربوط به برآورد ضرایب مسیر برای بررسي یافته

 ارائه شده است. 4های مستقیم در جدول فرضیه

 

 اولیه و نهایي مدل در پژوهش یمتغیرها بین مستقیم اثرات ضرایب مسیر. 4جدول 

 

 مسیر

 مدل نهایي مدل اولیه

 نوع مسیر
ضرایب مسیر 

 استاندارد 
 معناداری برآورد استاندارد  نوع مسیر معناداری

ی هاهای ناسازگار اولیه به مكانیزمطرحواره

 دفاعي
001/0 311/0 مستقیم 001/0 320/0 مستقیم  

به اختالل  ولیههای ناسازگار اطرحواره

 عملي -وسواس فكری 
001/0 259/0 مستقیم 001/0 259/0 مستقیم  

سبک دلبستگي )ناایمن و اجتنابي( به 

 ی دفاعيهامكانیزم
 001/0 289/0 مستقیم 001/0 30/0 مستقیم
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 كارانفاطمه ندائي و هم         اولیه

 سبک دلبستگي )ناایمن و اجتنابي( به اختالل

 عملي–وسواس فكری 
001/0 162/0 مستقیم 001/0 168/0 مستقیم  

سبک دلبستگي )دوسوگرا و اضطرابي( به 

 ی دفاعيهامكانیزم
 001/0 423/0 مستقیم 001/0 423/0 مستقیم

سبک دلبستگي )دوسوگرا و اضطرابي( به 

 عملي–اختالل وسواس فكری 
001/0 184/0 مستقیم 001/0 184/0 مستقیم   

ی دفاعي به اختالل وسواس فكری هامكانیزم

 عملي–
001/0 345/0 مستقیم 001/0 345/0 مستقیم   

های ناسازگار اولیه نشان داد، بین طرحواره 4های جدول یافته

(؛ β=320/0ی دفاعي رابطۀ مستقیم وجود دارد )هابا  مكانیزم

–های ناسازگار اولیه به اختالل وسواس فكری بین طرحواره

 (؛ بین سبکβ=259/0عملي رابطۀ مستقیم وجود دارد )

ی دفاعي رابطۀ مستقیم هادلبستگي ناایمن و اجتنابي با مكانیزم

(؛ بین سبک دلبستگي )ناایمن و β=300/0وجود دارد )

عملي رابطۀ مستقیم –اجتنابي( به اختالل وسواس فكری 

(؛ بین سبک دلبستگي )دوسوگرا و β=168/0وجود دارد )

رد ی دفاعي رابطۀ مستقیم وجود داهااضطرابي( به مكانیزم

(423/0=β به )(؛ بین سبک دلبستگي )دوسوگرا و اضطرابي

عملي رابطۀ مستقیم وجود دارد –اختالل وسواس فكری 

(184/0=β؛ بین مكانیزم)ی دفاعي به اختالل وسواس ها

( و کلیه β=345/0عملي رابطۀ مستقیم وجود دارد )–فكری 

 بود.دار حاظ آماری معنياز ل P <01/0روابط در سطح 

داری روابط میانجي، از روش بوت استراپ تعیین معنيبرای 

 نشان داده شده است. 5استفاده شده است که نتایج در جدول 

 

 میانجي پ در بررسي مسیرهای غیر مستقیم وونتایج روش بوت استر .5جدول 

 متغیر مالک متغیر میانجي بینمتغیر پیش
 مدل نهایي مدل اولیه

 معناداری بوت استراپ معناداری بوت استراپ

های طرحواره

 ناسازگار اولیه
 ی دفاعيهامكانیزم

–اختالل وسواس فكری 

 عملي
018/0 001/0 020/0 001/0 

سبک دلبستگي 

 )ناایمن و اجتنابي(
 ی دفاعيهامكانیزم

–اختالل وسواس فكری 

 عملي
013/0 001/0 013/0 001/0 

سبک دلبستگي 

و )دوسوگرا 

 اضطرابي(

 ی دفاعيهامكانیزم
–اختالل وسواس فكری 

 عملي
015/0 001/0 017/0 001/0 

داری مسیر حاکي از معني 5های اطمینان جدول فاصله

های ناسازگار اولیه با اختالل وسواس غیرمستقیم طرحواره

باشد ی دفاعي ميهاعملي با نقش میانجي  مكانیزم -فكری 

(018/0 =β )01/0 سطح  که در> P دارحاظ آماری معنياز ل 

بود. همچنین، مسیر غیرمستقیم سبک دلبستگي )ناایمن و 

عملي با نقش میانجي  -اجتنابي( با اختالل وسواس فكری 

 که در( β= 013/0باشد )دار ميی دفاعي معنيهامكانیزم

بود. همچنین، مسیر  اردحاظ آماری معنياز ل P <01/0 سطح 

غیرمستقیم سبک دلبستگي )ناایمن و اجتنابي( با اختالل 

ی دفاعي هاعملي با نقش میانجي مكانیزم -وسواس فكری 

از  P <01/0 سطح  که در( β= 015/0باشد )دار ميمعني

بود. در فواصل مذکور به علت قرار  دارحاظ آماری معنيل
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مسیر غیرمستقیم یاد شده نگرفتن صفر در این فواصل، رابطه 

 شود.دار تلقي ميمعني

 

 بحث و نتیجه گیری

های غیرمستقیم طرحواره تأثیرمطالعه حاضر با هدف تعیین 

های دلبستگي بر اختالل وسواس ناسازگار اولیه و سبک

های دفاعي در افراد عملي و با میانجي گری مكانیزم –فكری 

عملي مراجعه کننده به  –مبتال به اختالل وسواس فكری 

نشان ها مراکز مشاوره روانشناختي شهر تهران انجام شد. یافته

های ناسازگار اولیه و اختالل وسواس فكری بین طرحوارهداد 

شریعت عملي رابطه وجود دارد. این یافته همسو با مطالعه –

(، مخبردزفولي و 1392(، باوی و همكاران )2017زاده )

( و کیم 1394نوند عموزاده و عقیلي )حس(، 1395همكاران )

ی هاطرحوارهبین ( بود مبني بر اینكه 2014و همكاران )

رابطه  عملي-فكری وسواس اختاللناسازگار اولیه با عالئم 

طالع بكتاش و همكاران وجود دارد. همچنین نتیجه مطالعه 

(، گودرزی و همكاران 1390(، اسماعیلي و سهرابي )1392)

( نشان داد بیماران مبتال 2016( و یوسفي و همكاران )1395)

نمرات باالتری را در  عملي-فكری وسواس اختاللبه 

آورند که همسو با ميهای ناسازگار اولیه به دست طرحواره

توان گفت ميیافته  مطالعه حاضر است. در تبیین این

 مانند عدسي در زندگي شخصي افراد عمل ميها طرحواره

یي را که افراد از طریق آن تجارب را تفسیر هاکنند و روش

نقش  همچنینها طرحواره .کنند کنند سازماندهي مي مي

ها وسواس دارند. طرحواره مهمي در فرایند شكل گیری

شوند افراد هنگام نتیجه گیری از تجربیات خود ميباعث 

مرتكب اشتباه شوند، نتیجه گیری دلبخواهي و فوری داشته 

باشند، به موضوعات شاخ و برگ بدهند و باورهای وسواسي 

 - افراد مبتال به اختالل وسواسيپیدا کنند. از سویي دیگر، 

جبری تجارب ناخوشایندی در دوران کودکي داشته و 

اطفي و هیجاني اصلیشان برآورده نشده است. نیازهای ع

شوند که در  زا محسوب مي نتیجه تجارب آسیبها طرحواره

طول دوران کودکي یا نوجواني رشد کرده و حاصل زندگي 

توان چنین استدالل کرد که  مي بنابراین،یک فرد است. 

جبری،  - ی ناسازگار اولیه در بیماران وسواسيهاطرحواره

زیانبخش )نظیر رهاشدگي، محرومیت هیجاني، نتیجه تجارب 

باشد  زا( مي تحقیر، نقص در محیط اولیه، و حوادث استرس

 که فرد در سیر دوران کودکي و نوجواني با این تجارب روبه

ی هاطورکلي باال بودن نمرات طرحواره رو بوده است. به

 جبری احتماال نشان - ناسازگار اولیه در بیماران وسواسي

موضوع  پنجدهنده آن است که والدینشان در دستیابي آنها به 

اساسي رشد سالم یعني ارتباط، خودمختاری، شایستگي، 

انتظارات معقول و محدودیتهای واقعگرایانه مشكل ایجاد 

بنابراین ناخواسته موجب شكلگیری و رشد  ؛اند کرده

 .اند ی ناسازگار اولیه شدههاطرحواره

ی هابین سبکلعه همچنین نشان داد ی این مطاهایافته

عملي رابطه وجود دارد. –دلبستگي و اختالل وسواس فكری 

( بود که در 2018این یافته در راستای مطالعه فیتزجرالد )

ای نشان داد پیوستگي قوی بین اضطراب دلبستگي و مطالعه

 -رفتار اطمینان بخش آنگونه که در اختالل وسواس فكری 

( در نتایج 1396شود، وجود دارد. پاکوفته )ميعملي مشاهده 

های دلبستگي ایمن همبستگي تحقیق خود نشان داد سبک

منفي معناداری با باورهای وسواسي دارد. در همین راستا، 

ی ها( نشان دادند بین سبک2018داداش زاده و همكاران )

عملي و افراد سالم  -دلبستگي بیماران مبتال به وسواس فكری 

عني داری وجود دارد. همچنین مداخالت مبتني بر تفاوت م

طرحواره، بیانگر اثربخشي این رویكرد درماني در کاهش 

)دانای سیج و اند عملي بوده –عالیم اختالل وسواس فكری 

(. در تبیین این 2013؛ رضوان و همكاران، 1397همكاران، 

اعتماد به خود و اعتماد به دیگری دو توان گفت ميیافته 

. شوندميایمن محسوب  با دلبستگي ي اساسي افرادویژگ

اعتماد به خود به عنوان یكي از مباني درون رواني فردی که 

سازد که در ميباشد فرد را قادر ميدارای دلبستگي ایمن 

ی تنیدگي زا با مهارت بیشتر عمل کند. هامواجهه با موقعیت

خود  اعتماد فرد ایمن به دیگران که جزء مكمل اعتماد به

باشد نیز وی را در جلب کمک و مساعدت دیگران یاری مي

ی اصلي افراد با سبک دلبستگي هارساند. از ویژگيمي
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 كارانفاطمه ندائي و هم         اولیه

تردید، تعارض، تخاصم، درماندگي، آشفتگي و  ،ناایمن

تكانشوری است که آنها را به شدت در معرض درگیری، 

ی تنش زا و هاتضاد، درماندگي و رفتار نابهنجار در موقعیت

دهد. بنابراین تجارب اولیه دلبستگي، ميروابط اجتماع قرار 

دهند و با توجه به ميادراکات فرد از خود و محیط را شكل 

به وسواس  مبتالمختل فرد  ی آسیب دیده وهانقش بازنمایي

که تجارب اولیه در  شودمياستنباط  از خود و جهان این یافته

از عوامل زمینه ساز باورهای توانند ميزمینه دلبستگي 

 .وسواس باشد اختاللنارکارآمد در 

ی دفاعي و های این مطالعه نشان داد بین مكانیزمهایافته

عملي رابطه وجود دارد. مطالعات –اختالل وسواس فكری 

 با اختالل وسواس ی دفاعيهامكانیزمپیرامون رابطه بین 

بین این متغیر بوده عملي تایید کننده رابطه معنادار  – فكری

(. در 1396؛ پاکوفته، 1396است )شمسعلي و همكاران، 

( و احدی 1393)و همكاران ميهمین راستا مطالعه سراج خر

( نشان داد بین افراد مبتال به وسواس فكری 1387و همكاران )

عملي و افراد بهنجار در استفاده از سبک دفاعي رشدنایافته  –

توان ميارد. در تبیین این یافته و رشدیافته تفاوت وجود د

م دفاعي زفراد با باورهای وسواسي از بین سه مكانیگفت ا

ی دفاعي های دفاعي روان آزرده و سبکهابیشتر از سبک

ها کنند که استفاده از این سبکميرشد نایافته استفاده 

هرچه  ،به عبارتي .مت افراد شودالتواند منجر به وخامت سمي

ی دفاعي روان آزرده و رشدنایافته هامزز مكانیفرد بیشتر ا

مت او در زیرمقیاس اضطراب در وضعیت الاستفاده کند س

ی دفاعي هامزاستفاده از مكانی گیرد.ميقرار ميوخی

ت را حل نكرده بلكه الرشدنایافته و روان آزرده نه تنها مشك

ت هیجاني و اثرات منفي بر وضعیت الباعث افزایش مشك

 اختاللو اجبارها در ها انتخاب وسواس. گرددميمتي فرد الس

در برابر  مبتالیي است که افراد هاوسواسي اجباری، تابع دفاع

ی هابرند. یكي از مكانیزمميی آزار دهنده به کار هاتكانه

ل وسواسي اجباری، واکنش سازی الدفاعي شایع در اخت

کنش سازی وارونه باشد. افرادی که به مكانیزم واميوارونه 

گزینند که با ميشوند، نوعي سبک زندگي را بر ميمتوسل 

ی سرکوب شده آنها متضاد است و به منزله هاکشاننده

به عبارت دیگر، واکنش . شودميواکنشي علیه آن محسوب 

سازی وارونه یک ضد سرمایه گذاری در یک عنصر هوشیار 

است. در این است که با سرمایه گذاری ناهشیار در تضاد 

ی پرخاشگرانه ناهشیار هاجای تكانه مكانیزم دفاعي، فرد به

بیش از حد  اخالقیاتخود، تكانه و رفتارهای متضاد از قبیل 

)آنگونه که در بیماران وسواسي  و مسئولیت پذیری افراطي

 .بردميبه کار  شود(ميمشاهده 

و  ی دلبستگيهای این مطالعه نشان داد بین سبکهایافته

ی دفاعي رابطه وجود دارد. در همین راستا هامكانیزم

های بین مكانیزم( نشان دادند 1399میكائیلي و موالیي )

نایافته با اضطراب جدایي رنجور و رشددفاعي روان

رابطه وجود دارد. نتیجه مطالعه رنجبری و  بزرگسالي

 کند مبنيمي( نیز این یافته پژوهشي را تایید 1396همكاران )

رابطه های دفاعي مكانیزم وهای دلبستگي آسیببر اینكه بین 

افراد با دلبستگي توان گفت ميوجود دارد. در تبیین این یافته 

ای اجتنابي هنگام رویارویي با  ناایمن از راهبردهای مقابله

که علت آن کاسته شدن از آشفتگي  کنند استفاده مي تهدید

در دوران کودکي است هنگام تالش برای مجاورت با مراقب 

بنابراین . ای منجر شده است دهي این سبک مقابله که به شكل

ی هاشود افراد از آن دسته از سبک این راهبردها باعث مي

دفاعي )مانند انكار( استفاده کنند که در دل خود این نوع 

به دنبال  ،ای اجتنابي را داشته باشد. به عبارتي ی مقابلههاروش

استفاده از  ،ای اجتنابي ناکارآمد و نامؤثر ابلهراهبردهای مق

 .افتد نایافته اتفاق ميی دفاعي ناکارآمد و سازشهاسبک

کمتر  این علت که ی رشدیافته، بههابنابراین، مكانیزم

ای هستند و کارآمد و  دربردارندة این نوع راهبرد مقابله

ناایمن اند، اغلب مورد استفادة افراد با دلبستگي  یافته سازش

گیرند. همچنین تبیین احتمالي دیگر این است که  قرار نمي

ی افراد با دلبستگي هااعتمادی به خود و دیگران از ویژگي بي

اعتمادی در ارتباط با دیگران ممكن  و این بي ناایمن است

از  .ی دفاعي خاصي ظاهر شودهاکارگیری سبک است با به

 ی منفي و سازشهاویژگياعتمادی به دیگران از  آنجا که بي
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ی اجتماعي است، این افراد کمتر از هانایافته در ارتباط

یافته در روابط بین  ی دفاعي رشدیافته و سازشهامكانیزم

 کنند.  شخصي و اجتماعي خود استفاده مي

ی این مطالعه همچنین بیانگر این بود که بین هایافته

ی دفاعي رابطه هاهای ناسازگار اولیه با مكانیزمطرحواره

( همراستا با 1399وجود دارد. نتیجه مطالعه شباني و ساماني )

بر  ی دفاعيهامكانیزماین یافته بود که نشان دادند 

قابل پیش بیني است. در  ی ناسازگار اولیهاهطرحواره اساس

ی دفاعي هاتوان گفت پرداختن به مكانیزمميتبیین این یافته 

 جزو فرایند طرحواره درماني است. در طرحواره درماني،

روان درمانگر با کمک و مشارکت درمانجو و بررسي 

که  شودميتاریخچه زندگي او و پنج نیاز اساسي او متوجه 

نیازها در دوران کودکي در فرد برآورده نشده و  کدامیک از

هر کدام از نیازها باعث ایجاد کدام یک از  ءخال

ی ناکارآمد و ناسالم شده و بعد از شناسایي هاطرحواره

، الگوهای تكرارشونده شناسایي هاهریک از طرحواره

برای  ناسازگاری های هریک از طرحوارههاویژگي .شودمي

ی دفاعي درمانجو هاشود و سپس به مكانیزمميمراجع معرفي 

و تكرار ها شود که باعث تداوم طرحوارهميپرداخته 

تكرار الگوها  ،هاالگوهای غلط شده و با شكستن آن مكانیزم

شود و الگوهای جدید که باعث کوچک شدن ميقطع 

شوند و باعث ميشود جایگزین مي ناسازگاری هاطرحواره

 .شودميكل ارتباطي فرد حل مسئله در مش

نتیجه این مطالعه بر نقش تجارب اولیه در سالهای کودکي که 

بخش مهم و جدایي ناپذیر رویكردهای طرحواره، دلبستگي 

عملي  –و روان کاوی است در تبیین اختالل وسواس فكری 

ی درماني موثر و هاتاکید دارد و مي تواند زمینه اتخاذ روش

مبتني بر این رویكردها را در اختالالت اضطرابي فراهم سازد. 

در پایان، باید اشاره کرد که روش نمونه گیری در دسترس و 

نمونه گیری غیراحتمالي که در این مطالعه مورد استفاده قرار 

گرفت نمونه معرفي برای سایر جوامع آماری نخواهد بود و 

بعدی مدنظر پژوهشگران قرار گرفته امید است در مطالعات 

 و از نمونه گیری تصادفي استفاده شود. 
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 Abstract 
Introduction: The present study was down with the aim of determining the 

indirect effect of primary maladaptive schemas and attachment styles on 

obsessive-compulsive disorder (OCD), through the mediation of defense 

mechanisms. 

Materials and Methods: The research method was correlational based on 

structural equation modeling. The statistical population of the research 

included people suffering from obsessive-compulsive disorder who referred 

to psychological counseling centers in Tehran in the period from the 

beginning to the end of 2018. Number of 390 personness were selected by 

available sampling method. Data collection tools are Maudsley's obsessive-

compulsive questionnaire (Hodgson and Rachman, 1977), early maladaptive 

schemas questionnaire (Yang, 1998), attachment styles questionnaire (Hazan 

and Shaver, 1987) and defense mechanisms questionnaire (Andrews et al., 

1993).  

Results: Data analysis using Pearson's correlation method and structural 

equation modeling showed that there is a relationship between primary 

maladaptive schemas, attachment styles and defense mechanisms with 

obsessive-compulsive disorder (P<0.01). 

Conclusion: here is a relationship between attachment styles and primary 

maladaptive schemas with defense mechanisms (P<0.01). In addition, the 

model of obsessive-compulsive disorder based on primary maladaptive 

schemas, attachment styles and defense mechanisms have a favorite fit. 

Key words: primary maladaptive schemas, attachment styles, obsessive-

compulsive, defense mechanisms 
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