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 بررسی   دو  مولفه  طرحواره های ناسازگاراولیه 

اجباری در دانشجویان –با عالئم وسواسی   

 داود کمیجانی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه بقیه اهلل تهران 

 چکیده

 .اعمال اجباری است وسواس اختالل اضطراب ناتوان کننده ای است که ویژگی اصلی آن وقوع وسواس ها و :بیماری  مقدمه

سرتاسرزندگی گسترش می یابند و  درطرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان یک الگو برای پردازش تجارب بکار می روند و 

هدف از این پژوهش بررسی مولفه های طرحواره های ناسازگار رفتارها ، افکار احساسات و روابط با سایر مردم را تعیین می کند.

پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. از بین دانشجویان دانشگاه : روشاجباری بود. –ای فراشناختی با عالیم وسواسی اولیه و باوره

گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پسر(به روش نمونه192و 192دانشجو  )دختر  384بعنوان جامعه ،  قم ازاد 

. MocIاجباری مادزلی –و پرسشنامه وسواسی  SQ-Sfاه پرسشنامه طرحواره  گیری عبارت بودند از: پرسشنامه فرم کوتاندازه

معنی داری وجود مثبت رابطه اجباری دانشجویان و وسواسبطور کلی بین طرحواره های ناسازگار اولیه :نتایج نشان داد که  یافته ها

عملی دانشجویان -سازگار اولیه، وسواس فکریبا افزایش طرحواره های نانتایج تحقیق نشان می دهد که  نتیجه گیری :.  دارد 

 افزایش یافته است.

 وسواس،  مولفه های طرحواره های ناسازگار اولیه  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

اختالل اضطراب ناتوان کننده ای است که ویژگی اصلی آن وقوع وسواس هاا و اعماال   OCDاختالل وسواس فکری و عملی ) ....

ر، تصاویر ذهنی و تکان های ناخواسته و مزاحم هستند که بدون میل و اراده ی بسیار رخ مای دهناد و   اجباری است.وسواس ها افکا

به صورت ناسازگار و ناهمخوان با خود تجربه می شوند. فرد فعاالنه در برابر وسواس ها مقاومت می کند و می داند که وسواس هاا  

ها و نشخوارهای فکاری  د، جنسی یا مذهبی دارند یا به صورت تردی محصول ذهن او هستند.افکار وسواسی اغلب محتوای خصمانه

مربوط به آلودگی تجربه می شوند.اعمال اجباری )وسواس های عملی( رفتارهای تکراری آشکار و ناآشکار هستند که در پاسخ باه  

رویادادهای هولنااا اسات . در    وسواس ها انجام می شوند. هدف این رفتارها ، کاهش ناراحتی و پریشانی با پیش گیری از برخی 

درصاد افاراد ساالم     09بسیار باال است. راچمن و دوسیلوا دریافتند که تقریباا   OCD، شیوع ویژگیهای موجود در OCDمقایسه با 

عبیار  تجربه هایی از افکار ، تصورات یا تکانه های مزاحم دارند که از نظر شکل و محتوا تفاوی با افراد مبتال به وسواس ندارناد اماا ت  

بیماران مبتال به وسواس از افکار مزاحم، متمایز کننده افکار مزاحم طبیعای از افکاار مازاحم وسواسای اسات.) انجمان روان زشاکی        

(نظریه های شناختی به نقش اساسی باورهای ناکارآمد در سبب شناسی وتداوم عالئم این اختالل تاکید 0990؛ ولز ،0999،  1آمریکا

جدید شناختی در مورد اختالالت اضطرابی و به خصوص وسواس سازه های فراشناختی جایگاه ویژه ای به می کنند در نظریه های 

خود اختصاص داده است. فراشناخت مفهومی چند وجهی است که در برگیرنده دانش ، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را 

به عنوان پایه و اساس بسیاری از اختالل هاای روان شاناختی ماورد     ارزیابی ، نظارت یا کنترل می کند.در سال های اخیر فراشناخت

رویکرد فراشناختی بر این باور است: که افراد به این دلیل در دام نااراحتی هیجاانی گرفتاار مای شاوند کاه       .بررسی قرار گرفته است

ب تاداوم هیجاان منفای و تقویات     فراشناخت های آنان  با الگوی خاصی از پاسخدهی باتجربه های درونی منجر می شود کاه موجا  

باورهای منفی می شود این الگوی سندرم توجهی ، شناختی خوانده می شود که شامل نگرانی ، نشخوار فکری ،توجه تثبیت شده و 

راهبردهای خودتنظیمی یا رفتارهای مقابله ای ناسازگارانه است. مطابق مدل فراشناختی فعال شدن باورهاای فراشاناختی ناکارآماد ،    

موجب ارزیابی منفی فکر مزاحم به عنوان نشانه های تهدید می شود این ارزیابی در جای خود باعث تشدیدهیجانهای منفی می شود 

که عمدتا به صورت اضطراب هستند درنتیجه فردبرای کاهش اضطراب خود وکنترل نظام شناختی خود به راهبردهای کنتارل فکار   

افزون بر باورهای فراشناخت طرحواره ها نیز نقش مهمی در فرایناد شاکل    (.1811خانی، ؛ ترجمه محمد0990متوسل می شود )ولز،

( زیر مجموعه ای از طرحواره  ها را پیشنهاد می کند که طرحواره های ناسازگار اولیه نامیاده مای   1001دارد . یانک) OCDگیری 

و فرضهای زیربنایی ، تاکیاد اصالی را بار عمیاق تارین       شوند رویکرد متمرکز بر طرحواره هابه جای متمرکز شدن بر افکار خودکار

میگذارد الگوی متمرکز بر طرحواره ها، طرحواره های ناسازگار اولیه را با عناوان   هسطح شناخت یعنی طرحواره های ناسازگار اولی

ودکی ایجاد می شاوند  ند که در دوره کنموضوعات جامع و گسترده با در نظر گرفتن خود و رابطه شخصی با دیگران تعریف می ک

                                                           
1 -American Associtaon of psychiatry 
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درجه ای از ناکارآمدی بسط و گسترش می یابند.طرحواره های ناسازگار اولیه اساسا مضمون های  با و در سر تا سر زندگی شخصی

ی و ناهوشیار هستند که توسعه افراد حفظ می شوند.طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان یک الگو بارای پاردازش تجاارب    حتلوی

د و نتیجتا در سرتاسرزندگی گسترش می یابند و رفتارها ، افکار احساسات و روابط باا ساایر ماردم را تعیاین مای کناد.       بکار می رون

بااز نماایی    هطرحواره های ناسازگار اولیه معموال بی قید و شرط و بنابراین بسیار انعطاف ناپذیرند.اساسا طرحواره های ناسازگار اولی

دوره کودکی هستند. به این خاطر که طرحواره های ناسازگار اولیه در دوران اولیه زندگی ایجاد   دهای معتبری از تجارب ناخوشاین

محماد خاانی و   (. 8)می شوند آنها عادی و انکار ناپذیر هستند و اغلب خود انگاره و دیدگاه خود درباره دنیا را مشخص می کنناد.  

رهای فراشناختی و عالئم وسواسی وجود دارد، همچناین نتاایج رگرسایون    ( که همبستگی مثبت معناداری بین باو1فرجاد نشان داد)

نشان داد که  مقیاس خود آگاهی شناختی،کنترل ناپذیری وخطر باورهای مثبت درباره نگرانی قاوی تارین پایش بینای کنناده هاای       

ئولیت پاذیر و نگرانای گاروه هاای     (  نشان داد که با کنترل مس5عالئم وسواسی درجمعیت غیربالینی هستند. شیرین زاده دستگیری)

وسواسی و اضطرابی درباورهای فراشناختی با گروه بهنجار تفاوت معناداری دارند با کنترل باورهای فراشناختی و نگرانی گروه های 

خشای  ( اثار ب 7وسواسی در بیماران،اضطراب منتشر وافراد بهنجاردرباره مسئولیت پذیری تفااوت معنااداری یافات نشد.ابوالقاسامی )    

ماهه درمان فراشناختی را در بهباود   8و 1درمان فراشناختی بر اختالل افسردگی اساسی را مورد ارزیابی قرار داده که با پیگیری های 

اختالل افسردگی اساسی موثر  دانستند. شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشخوار فکری اثرات منفای بار هیجاان و آسایب شناسای      

العات نشان می دهد که نشخوار فکری موجب تداوم خلق افسارده پاا از تجاارب اساترس زای زنادگی مای       روانی دارد. نتایج مط

( نشان دهنده 6(. در زمینه اثرات آموزش توجه در بیماران مبتال به افسردگی اساسی، دیواندری و آهی)1شود.محمدخانی و فرجاد، )

( در پژوهشی نشان داد که باورهای فراشاناختی باا نشاانه    7ابوالقاسمی ) بهبود قابل مالحظه ای در اضطراب وافسردگی بیماران بود. 

های مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرنی رابطه مثبت معناداری دارد. ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد کاه در بیمااران دارای   

مولفه باورهای مثبت در مورد نگرانی، در بیمااران   هذیان مولفه باورهای منفی در مورد کنترل پذیری افکار، در بیماران دارای توهم

توهم به ترتیب مولفه های خودآگاهی شناختی، باورهایی در مورد نیاز به افکاار کنتارل و باورهاای مثبات در ماورد       -دارای هذیان

برای نشاانه هاای مثبات     توهم مولفه باورهای مثبت در مورد نگرانی، قوی ترین پیش بینی کننده -نگرانی و در بیماران بدون هذیان

( در پژوهشی نشان داد  که  فراشناخت با سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی همبستگی 5اسکیزوفرنی بودند.  شیرین زاده دستگیری )

( نیز مولفه های اعتماد شناختی و خود آگااهی شاناختی را باه ترتیاب بهتارین      7مثبت و معنادار وجود دارد. ابوالقاسمی و کیامرثی )

بینی کننده های نارسایی شناختی دانستند و مولفه های باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی درباره کنترل پذیری افکار پیش 

و باورهایی در مورد نیاز به کنترل افکار در پیش بینی متغییر مالا سهم معناداری را گزارش نکردناد. همچناین، لوباون، هاادوا،     

ای بیماران مبتال به اسکیزوفرنی را که در حال حاضر توهمات شنیداری داشتند و کسانی که هیچ وقت ( تفاوت ه1کیندرمن و ولز )

تجربه توهمی نداشتند، در نسخه ی اصالح شده پرسشنامه باورهای فراشناختی، مورد بررسی قرار دادند. گاروه هاای کنتارل شاامل     

ودند. بیماران مبتال به اسکیزوفرنی که در حال حاضر توهم داشتند، تفااوت  بیماران مبتال به اختالل های اضطرابی و گروه غیر بیمار ب
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دیگر بین گروه ها در مقیاس خودآگاهی شناختی بودند، که در آن بیماران دچار توهم در مقایسه با افراد غیر بیمار، نمرات بااالتری  

وقت تجربه تاوهمی نداشاتند، در نساخه ی اصاالح      داشتند. بیمارانی که در حال حاضر توهمات شنیداری داشتند و کسانی که هیچ

شده پرسشنامه باورهای شناختی، مورد بررسی قراردادند. گروه های کنترل شامل بیماران مبتال به اختالل های اضطرابی و گروه غیر 

اشتند، در باورهای مربوط به بیمار بودند. بیماران مبتال به اسکیزوفرنی که در حال حاضر توهم داشتند، با بیمارانی که هرگز توهم ند

لزوم پایداری افکار تفاوت داشتند. تفاوت دیگر بین گروه ها در مقیاس خود آگاهی شناختی بود، که در آن بیماران دچار توهم در 

، نمارات  مقایسه با افراد غیر بیمار، نمرات باالتری داشتند. بیمارانی که در حال حاضر توهم داشتند، نسبت به گروه کنترل اضاطرابی 

( در پژوهشی تفاوت معنادار گروه مبتالیان باا  0باالتری در مقیاس کنترل ناپذیری و خطر کسب کردند. اصغرنژاد، فتی و عاشوری )

 –اجباری را با گروه غیر بالینی در تمامی طرح واره ها آشکار کرد، گروه مبتالیان با اختالل شخصیت وسواسای  –اختالل وسواسی 

تر طرح واره ها به استثنای طرح واره های ایثار، شکست و محرومیت هیجانی با گروه غیار باالینی تفااوت معناادار     اجباری نیز در بیش

اجباری( نیز فقط در طرح واره اولیاه   –اجباری و اختالل شخصیت وسواس  –داشت. دو گروه بالینی ) مبتالیان به اختالل وسواسی 

( در پژوهشی نشان دادند  اساس نتاایج آزماون مساتقل    19د. لطفی، دنیوی و خسروی)محرومیت هیجانی با هم تفاوت معنادار داشتن

بین این دو گروه بیمار به استثناء طرحواره های رهاشدگی /طرد،از خود گذشتگی و معیارهاای انعطااف ناپاذیر در ساایر طرحاواره      

داد.طرحواره های ناسازگار اولیاه گونااگون آسایب    های ناسازگار مطرح در این پرسشنامه نسبت به گروه سالم تفاوت معنادار نشان 

پذیری خاصی را برای انواع آشفتگی های روانشناختی و آسیب پذیری شخصایتی ایجااد مای کنناد بار اسااس نتاایج ایان پاژوهش          

( در یاک نموناه   11) وپرساتون ،واتر،تورنمبتالیان به اختالل شخصیت نسبت به افراد طرحواره های ناسازگار بیشتری دارناد. استوپا 

، همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه،نشانه های اضطراب و افسردگی را بررسی کردند آنها دریافتند Iشامل اختالالت محور

ریاانا  درصاد وا  01درصد از واریانا افسردگی باود و نقص/شارم فقاط     10که رهاشدگی،نقص/شرم اطاعت و ایثار تبیین کننده،

اضطراب را تعیین می کرد. آن ها  دریافتند که رها شدگی و آسیب پذیری نسبت با ضرر یاا بیمااری در حاد متوساطه اضاطراب را      

ی ( طرحواره های ناسازگار اولیاه را در باین بیمااران مباتال باه اخاتالالت اضاطراب       10) و کالیسکان ،کاراهان تبیین می کردند. آتالی

 11عملی و گروه کنترل غیر بیمار بررسی کردند.گروه بیمار نمره های باالتری را نسابت باه گاروه غیار بیماار در       –وسواس فکری 

طرحواره بدست آوردند که مهمترین تفاوت در انزوای اجتماعی ،آسیب پذیری نسبت به ضارر یاا بیمااری و منفای      11طرحواره از 

 گرایی / بدبینی بودند.

در دانشگاه ازاد  1801از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی است که در سال  مطالعهسی روش  برر 

نفر دانشجوی پسر( به روش نمونه گیری 192نفر دانشجوی دختر و 192دانشجو)811قم  مشغول به تحصیل بودند. به این منظور 

شد؛ بنابراین تمامی  تکتبی دریاف دانشجویان رضایت نامه از انجام پژوهش از که قبل  تزم به ذکر اسال . شدندطبقه ای انتخاب 

 کنندگان داوطلبانه در این پژوهش همکاری نمودندت شرک

  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه
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 دانشجو دانشگاه ازاد قم بودند  که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند  811

 ابزار پژوهش

فرم کوتاه پرسشنامه ی طرحواره ) :ی پرسشنامه SQ-SF 

سوالی  75. این پرسشنامه یک ابزار SQ-SFابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (: 

تاا کاامال   درجه ای از )کامال درسات دربااره مان     6برای سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه با طیف لیکرت بر روی یک مقیاس 

 – SQآیتم( ساخته است که 095( این پرسشنامه را از روی فرم اصلی پرسشنامه )فرم 0غلطدرباره من ( درجه بندی می شود. یانگ)

SF  15  ،آیتم این پرسشنامه یک طرحاواره را مای سانجد.     5(.هر 18طرحواره ناسازگار اولیه را می سنجد)یانگ،حمیدپور و اندوز

 – 1طرحاواره محرومیات هیجاانی     – 8طرحاواره بای اعتماادی / باد رفتااری       – 0طرحاواره رهاا    – 1ناد از : این طرحواره ها عبارت

 – 1طرحاواره ناکاامی    – 7طرحواره نقاص / شارم    – 6طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر  – 5طرحواره وابستگی / بی کفایتی 

طرحاواره   – 10طرحاواره اساتحقا     – 11ارهاای سرساختانه   طرحواره معی – 19طرحواره فداکاری  – 0طرحواره بازداری هیجانی 

طرحااواره گرفتاااری / در دام  – 15طرحااواره اطاعاات / پیااروی  – 11طرحااواره بیگااانگی اجتماااعی  – 18خااود انظباااطی ناکااافی 

ی بیشاتر  بارا  0بارای کاامال نادرسات دربااره من،نماره       1درجه ای نمره گذاری می شود؛نمره  6افتادگی.هر آیتم روی یک مقیاس 

 6بیشاتر درسات دربااره مان و نماره       5تقریبا درست درباره من،نمره  1تا حدی نادرست درباره من،نمره  8نادرست درباره من،نمره 

کامال درست درباره من. نمره کلی برای هر مقیاس از میانگین آیتم های آن مقیاس محاسبه می شود.نمرات باالتر وجاود طرحاواره   

 ا منعکا می کند. های ناسازگار بیشتر ر

)بارای خارده   18/9خرده مقیاس به روش آلفای کرنباخ در دامنه 15( انجام شد،ضرایب پایایی برای 0در پژوهشی که توسط یانگ )

(. بر روی یک نموناه کاره ای و   10)برای خرده مقیاس نقص/شرم(قرار گرفت )به نقل از شهامت، 06/9مقیاس خود تحول نیافته( تا 

یک نمونه از آزمودنی های کانادایی روایی و پایایی پرسشنامه را تایید کردند. این پرسشنامه توسط دیوانادری و   (بر روی10ولبرن)

(بر روی یک جمعیت دانشجویی از دانشگاه آزاد کاشمر هنجاریابی شد و پایایی آن در حد قابل قبول گزارش شد.ضارایب  5آهی )

آلفای کرنباخ و بازآمایی محاسبه شد. در محاسابه پایاایی باه روش آلفاای کرنبااخ      پایایی محاسبه شده برای خرده مقیاسها به روش 

 –وابساتگی   –ناکاامی   –بود.باالترین ضریب آلفاا در ماورد خارده مقیااس نقاص       19/9میانگین ضرایب آلفای محاسبه شده برابر با

(بدست آمد. این پرسشنامه با مقیاسهای ناراحتی 69/9( و کمترین ضریب آلفا برای خرده مقیاس خود انظباطی ناکامی)17/9ت)اطاع

روانشناختی،احساس ارزشمندی،آسیب پذیری روانشناختی نسبت به افسردگی و نشانه شناسی اختالالت شخصیت روایای همگارا و   

  (.10افترایی خوبی نشان داده است )شهامت، 

اجباری مادزلی –پرسشنامه وسواسی   

ری عالئم ماده دو گزینه ای )درست یا نادرست ( است که خود فر د به آن پاسخ می گوید تا برای اندازه گی 89این آزمون دارای : 

انی که وسواس فکری و عملی طراحی شده است این پرسشنامه انواع گوناگون نشانه های وسواس فکری و عملی را در بیمار
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یماران مبتال به وسواس دارند مشخص می سازد این آزمون ابزار تشخیص به شمار نمی رود، ولی ابزاری پژوهشی برای دسته بندی ب

ن مادزلی به نشانه های وسواسی است گاه از آن برای ارزیابی روند درمان بهره گرفته می شود چهار طبقه عمده نشانه ها که در آزمو

گزینه(، شک و تردید)  7گزینه(، کندی )شامل  11گزینه (، شستشو )شامل  0تند از : وارسی )شامل تفکیک مشخص می شوند عبار

ه طور کلی خواهد بود که بیانگر وجود عالئم وسواسی اجباری بیشتر است اعتبار آزمون ب 89تا  9گزینه (. نمره آزمون بین  7شامل 

ند در ایران دادفر دلیل دو پاسخی بودن آن نسبت به تغییرات پایین می باشاست حساسیت آزمون نیز به 1/9در هر چهار طبقه بیش از 

( گزارش نموده است)به نقل 17/9اجباری بیل براون ) –و روایی و همگرای آن با مقیاس وسواسی  11/9ضریب اعتبار کل آزمون را

(. 7از ابوالقاسمی ،   

  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

افزار ا از روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) با استفاده از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده ه SPSS 

 استفاده شد.

 توصیفی

 یافته های توصیفی:

 

 

ی عمل-و وسواس فکری طرحواره های ناسازگار اولیههای مرکزی و پراکندگی نمرهشاخص:1جدول

 دانشجویان

شاخص آماری       

 متغیرها

رانحراف معیا میانگین  تعداد 

 باورهای فراشناختی   

 طرحواره های ناسازگار اولیه

عملی -وسواس فکری  

95/372  

08/12  

00/15  

02/2  

202 

202 

 های استنباطییافته

وسواس  ،طرحواره های ناسازگار اولیه اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن نمرات  –آزمون کولموگروف 

عملی دانشجویان-فکری  

ح معناداریسط zمیزان  نام متغیر  

عملی-وسواس فکری  757/8  00/8  

085/8 طرحواره های ناسازگار اولیه  25/8  
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ویانعملی دانشج-با وسواس فکری: ضرایب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه  2جدول  

 متغیر وابسته

 

 متغیر مستقل 

عملی-فکری وسواس  

 در بین دانشجویان 

سون) ضریب همبستگی پیر r  

 )  

طح معناداری)س P   )  

<91/9 **9/580 طرحواره های ناسازگار اولیه  

<91/9 **9/181 محرومیت هیجانی  

<91/9 **9/108 رهاشدگی  

<91/9 **9/861 بی اعتمادی / بدرفتاری  

<91/9 **9/100 انزوای اجتماعی/ بیگانگی  

<91/9 **9/810 نقص / شرم  

<91/9 **9/518 شکست خورده  

ایتوابستگی / بی کف  9/166** 91/9>  

ماریآسیب پذیری در برابر ضرر و بی  9/581** 91/9>  

<91/9 **9/509 گرفتار  

<91/9 **9/801 اطاعت  

<91/9 **9/001- ایثار  

<91/9 **9/880 بازداری هیجانی  

<91/9 **9/615 معیارهای سرسختانه  

<91/9 **9/001- استحقاق  

افیخویشتن داری/خود انضباطی ناک  9/555** 91/9>  

   ** معناداری در سطح 9/91    * معناداری در سطح 9/95

 گیری بحث و نتیجه

همچناین باین مفلفاه    افزایش یافته اسات.   عملی آنان نیز -وسواس فکری، طرحواره های ناسازگار اولیه. با افزایش :فرضیه اول ...

تمادی / بادرفتاری، انازوای اجتمااعی/ بیگاانگی، نقاص /      )محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اع طرحواره های ناسازگار اولیههای 

شرم، شکست خورده، وابستگی / بی کفایت، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتار، اطاعت، باازداری هیجاانی، معیارهاای    
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ه با . دارد معنای داری وجاود  مثبات  رابطاه  عملای دانشاجویان   -فکاری  وسواسسرسختانه، خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی ( و 

هرچهمحرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انازوای اجتمااعی/ بیگاانگی، نقاص / شارم، شکسات       عبارت دیگر، 

خورده، وابستگی / بی کفایت، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیمااری، گرفتاار، اطاعات، باازداری هیجاانی، معیارهاای سرساختانه،        

عملی بیشتری در زندگی برخوردار  -وسواس فکری، در دانشجویان دختر و پسر افزایش یابد  خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی

منفای  رابطاه  عملای دانشاجویان   -فکری وسواس) ایثار و استحقا ( و  طرحواره های ناسازگار اولیهخواهند بااود.اما بین مفلفه های 

ژگی ایثاار و اساتحقا  در باین دانشاجویان دختار و پسار       هرچهاوی عباارت دیگار،   ه ب. وجود دارد 95/9در سطح خطای معنی داری 

عملی کمتری در زندگی برخوردار خواهناد بود.نتیجاه ایان تحقیاق باا نتاایج تحقیقاات انجاام شاده           -وسواس فکری، افزایش یابد 

درساالهای  (همخاوانی دارد. 10(، و ) شاهامت،  1(، محمادخانی، ) 19(، لطفی ، دنیوی، خساروی) 0توسطاصغرنژاد، فتی و عاشوری )

اخیر درکشورهای پیشرفته متخصصان بهداشت روانی وموسسات آموزشی ودرمانی نظریه ها و روش ها وفنون مختلفی را در درمان 

وسواس مطرح کره اند یکی از این نظریه ها شناخت درمانی متمرکز بار طرحاواره هاا اسات. طرحاواره باه عناوان یاک چاارچوب          

آن افراداحساساتشان درباره زنادگی را مای ساازند، طرحاواره هاا مانناد عدسای در زنادگی          سازمانی تعریف می شوند که از طریق

شخصی افراد عمل می کنند و روشهایی را که افراد از طریق آن تجارب را تفسیر می کنند ساازماندهی مای کنناد.طرحواره هاا نیاز      

اره  ها را پیشنهاد می کناد کاه طرحاواره هاای     ( زیر مجموعه ای از طرحو0دارد. یانک) OCDنقش مهمی در فرایند شکل گیری 

ناسازگار اولیه نامیده می شوند رویکرد متمرکز بر طرحواره هابه جای متمرکز شدن بر افکار خودکار و فرضاهای زیربناایی، تاکیاد    

طرحاواره هاای   اصلی را بر عمیق ترین سطح شناخت یعنی طرحواره های ناسازگار اولیه میگذارد الگوی متمرکز بار طرحاواره هاا،    

ناسازگار اولیه را با عنوان موضوعات جامع و گسترده با در نظر گرفتن خود و رابطه شخصی با دیگران تعریف می کنند که در دوره 

کودکی ایجاد می شوند و در سر تا سر زنادگی شخصایبادرجه ای از ناکارآمادی بساط و گساترش مای یابناد.رویکرد متمرکاز بار          

که طرحواره های ناسازگار هسته اصلی آسیب شناسی شخصایت و درمانادگی هاای روانشاناختی نظیار      طرحواره ها فرض می کند 

همان طوری که در جدول  مشاهده مای شاود   اختالالت شخصیتی،اضطرابی، جنسی وسواس، خوردن و مشکالت بین فردی هستند.

عبارت دیگر، با افزایش باورهای ه ب.وجود دارد معنی داری مثبت رابطه عملی دانشجویان -فکری و وسواس یبین باورهای فراشناخت

ی )باورهاای  باورهاای فراشاناخت  همچنین بین مفلفه هاای  افزایش یافته است. عملی آنان نیز -وسواس فکری،  ی دانشجویانفراشناخت

عملای  -فکاری  وساواس فراشناختی مثبت، کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، نیاز به کنتارل افکاار، خودآگااهی شاناختی( و     

. هرچهباورهای فراشناختی مثبت، کنترل ناپذیری و خطر، اطمیناان شاناختی، نیااز باه     معنی داری وجود داردمثبت رابطه دانشجویان 

عملای بیشاتری در زنادگی برخاوردار      -وسواس فکری، کنترل افکار، خودآگاهی شناختی در دانشجویان دختر و پسر افزایش یابد 

(، شیرین 1(، محمد خانی و فرجاد)1(، ترجمه محمدخانی، )1حقیق با نتایج تحقیقات انجام شده توسط ولز )خواهند بود.نتیجه این ت

( همخوانی دارد.نقش فراشناخت دراختالالت روانی شناختی از طریق الگوی پاردازش اطالعاات باه وسایله ولازو      5زاده دستگیری)

یری درمقابل اخاتالالت روان شاناختی و همچناین تاداوم وحفاظ ایان       ( توسعه یافته است.در الگوی فراشناخت، آسیب پذ1ماتیوز)
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( مارتبط اسات کاه ایان نشاانگانبا تمرکاز زیااد برخورد،باازبینی تهدیاد، پاردازش           CASاختالالت باا نشاانگان شاناختی تاوجهی)    

ا درآسایب  نشخوارگونه فعال سازی باورهای مختل وراهبردهای خود تنظیمی مشخص می شاود کاه ایان الگاو نقاش فراشاناخت ر      

پذیری درمقابل اختالالت روانشناختی وتداوم آن را پیش بینی می کنددر سال های اخیر فراشناخت به عنوان پایه و اسااس بسایاری   

از اختالل های روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.رویکرد فراشناختی بر این باور است که افراد به این دلیل در دام ناراحتی 

ار می شوند که فراشناخت های آنان  با الگوی خاصی از پاسخدهی باتجربه های درونی منجار مای شاود کاه موجاب      هیجانی گرفت

تداوم هیجان منفی و تقویت باورهای منفی می شود این الگوی ساندرم تاوجهی ، شاناختی خواناده مای شاود کاه شاامل نگرانای ،          

رفتارهای مقابله ای ناسازگارانه اسات. مطاابق مادل فراشاناختی فعاال      نشخوار فکری ،توجه تثبیت شده و راهبردهای خودتنظیمی یا 

شدن باورهای فراشناختی ناکارآمد ، موجب ارزیابی منفی فکر مزاحم به عنوان نشانه های تهدید می شود این ارزیابی در جای خود 

هش اضاطراب خاود وکنتارل نظاام     باعث تشدیدهیجانهای منفی می شود که عمدتا به صورت اضطراب هستند درنتیجه فردبرای کا

طرحواره های مفلفه های مفلفه های از میان (.1؛ ترجمه محمدخانی، 1شناختی خود به راهبردهای کنترل فکر متوسل می شود )ولز،

ی هایباورهابه عنوان متغیرهای پیش بین، متغیرعملی دانشجویان دختر و پسر -با وسواس فکریناسازگار اولیه و باورهای فراشناختی 

فراشناختی مثبت ، اطمینان شناختی ، نیاز به کنترل افکار ، خودآگاهی شناختی محرومیات هیجاانی ، انازوای اجتمااعی/ بیگاانگی ،      
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