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 فصل اول:    

 

 قيات تحقيکل

 
 

    

 

 
 

 

 مقدمه

آن، از جمله  نييپا يوع نسبيرغم شيوسواس، عل يماريب

ل قرن يده و جالب است که از اوايچيار پيبس ياختالالت روان

 نوزدهم نظر روانپزشکان را به خود جلب کرده است.

و عوامل  يمارين بيا ين مدت دربارهيکه در ا ييهايتئور

طرف روانپزشکان مختلف ارائه شده  آن از يجاد کنندهيا

ردار است و نه برخو يمحکم يه و اساس تجربياز پانه  است،

برداشت  ييمنجر شده است. نارسا يموثر يبه روش درمان
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 يج آشکارتر شده و ناتوانيبتدر يمارين بياز ا يروانکاو

ر مشکالت ييدگاه در اصالح و تغياز آن د يدرمان ناش يروشها

د در جهت فهم و يجد يکه کوششهااست باعث شده  يوسواس

انجام  يگريارچوب دهوسواس در چ يده هاير پدييتغ

 .(1382ار،ي)مهررديگ

 يان علوم روانيدر م ييپا يجا يکرد شناختيامروزه رو   

 يدشوار ط يو در حال حاضر راه تبه خود اختصاص داده اس

 دمرتبط با کاربر روشن و ينش هايکرد بين رويا کند. يم

روزمره فراهم آورده است؛ از جمله  يگدنزم در يمستق يعمل

در  ،يانه ايرا يستم هايبه سمشا يهاستميس يدر طراح

 ياحوزه ه ،ين انقالب شناختيا .توان نام برد يآموزش را م

-يرا ب يروان يسب شنايژه آسيبه و يمربوط به روان شناس

به نقل از قاسم زاده و  1990، 1نسب نگذاشته است)آندرينص

 (.1382زادگان، يعيس

 يديکتأ يدر پژوهش روان يکرد شناختيممتاز رو يژگيو   

به نقل از ، 2،1988ن يدارد)برو يند ذهنيست که بر فراا

طراب ضا يشناخت يالگوها(. 1382زادگان، يقاسم زاده و عيس

د يکتا يت در اختالل اضطراباص پردازش اطالعيبه نقش نقا

 يبرا يعاطف يها ين الگوها در خصوص آشفتگيدارند.ا

 يژه ايت ويمربوط به شناخت اهم يندهايساختار ها و فرآ

 .هستندل قائ

-يبمباران م ها محرکاز  ياديوسط تعداد زما همواره ت   

ما  يت شناختيشتر از آن است که ظرفيار بيم که بسيشو

م ين کنيينکه تعيا ين برايبتواند آن را جذب کند. بنابرا

ک اجازه يرفته خواهند شد و کدام يها پذک از محرکيکدام 

-محرک يبندستهد يبرا ييهازميافت به مکانيورود نخواهند 

 ي، صافيها به طور استعارزمين مکانيم، اياز داريها ن

به طور  ين صافيا. ده شده استينام ينشيا گزي يشناخت

ن ياوقات ا ير، حساس و مقاوم است. گاهيپذانعطاف يعيطب

دهد که به طور يزم به چند محرک مختلف اجازه ميمکان

ن ياز هم يگر به برخيهمزمان وارد شوند و در مواقع د

، 31995گمنيسلو  روزنهاندهد)يها اجازه ورود نممحرک

  (.1382، يد محمديس يترجمه

                                                           

Anderson                       2- Brewin                                -1 
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و  سم کنترل در شناختيک مکانياز به يناز طرف ديگر    

 يروانشناس ياست که مورد توجه حوزه ياديمدت ز ،جانيه

اند ه پردازان قبول کردهينظر يهمه قرار گرفته است. عمالا 

ت کردن، هماهنگ کردن و يهدا يها براسميمکان يکه برخ

 هستند)به يک شکل منعطف ضروريآمد کردن رفتار در روز

، 1) براور، بارچ و کوهنده(يچيا پيف تازه يژه در تکاليو

1999.) 

هيجاني و شناختي بيماران وسواسي  2در مورد بازشناسي   

عملي اطالعات زيادي نداريم. تحقيقات قبلي مشکالتي  –فکري 

هاي کارآمد در چهره اي و شناخت هيجاناتدر بازشناسي  را

. با اين حال داده اندچندين اختالل روانپزشکي را نشان 

ها هنوز جاي شک و اين نقص ژه بودن)اختصاصي بودن(يو

  (.2007، همکاران و 3ترديد دارد. )مارتين

 يدر اختالل وسواس م يزم باز شناسيمکان يکارآمد يبررس   

و عدم  يترديد افراط شک و عللبهتر  ييناساتواند به ش

پژوهش حاضر به اطمينان مبتاليان به اين اختالل کمک کند.

هاي شناختي و هيجاني از طريق دنبال بررسي مشکالت پردازش

و 5شناختي  بازشناسي و 4بررسي نقص هاي بازشناسي هيجاني

در بيماران مبتال به  7هيجاني بازداري و6بازداري شناختي 

 .هست 8(OCD)عملي –الل وسواسي فکري اخت

 

 ان مسالهيب

با وسواسها و اجبارهايي  عملي –اختالل وسواسي فکري    

در عملکرد شود که ايجاد پريشاني کرده و اغلب مشخص مي

ر يتصاو کنند. وسواسها، افکار،روزانه ايجاد تداخل مي

ي به نظر هايي هستند که براي شخص بي معنيا تکانه يذهن

رفتارهاي تکراري عمدي و  ،سند. اجبارها يا تشريفاترمي

ه يا اعمال ذهني هستند که در پاسخ به وسواسهاي فکري ب

. (1382 ،يافکارترجمه پور،2002 ،9سادوک )پيوندندوقوع مي

طور ويژه جهت سرکوبي و يا خنثي سازي و يا ه آنها ب

گرچه اين قضيه اند، وگيري از حوادث ترسناک طراحي شدهجل

                                                           
 

1- Rosenhaun & Seligman             2-  Braver, Barch, Cohen                 3- recognition            4-  Martin                  

5- emotional recognition dificit        6- cognitive recognition dificit              7- cognitive inhibition 
 

8- emotional inhibition                  9- obsessive-compulsive disorder 
 

 
 
 

 

1- Sadock                 2- Steketee             3- Rachman         4-Foa & Kozak            5- klarck, Beck & Alford 
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شبيه تشريفات نيز گر آشکار نيست. ميشه براي مشاهدهه

وسواسهاي فکري، براي درمانجو غير قابل قبول و افراطي 

،به نقل ازعليلو و بخشي  1،1993به نظر مي رسند)استكتي

 .(1376پور

وجه تمايز اساسي ميان رويکردهاي شناختي با ساير    

ي ذهني هااين رويکرد بر پردازش کيدي است کهأرويکردها ت

ويژه در سطوح هيجاني به ه دارد. بخشي از اين پردازش ب

(. 1988طور خودکار و بدون آگاهي فعال مي شود)بروين، 

سوگيري بيماران نسبت به نشانه ي اين پردازش اغلب زمينه

 آورد.فراهم ميرا هاي ويژه هيجاني 

مدارک زيادي وجود دارد که پردازش هيجاني و شناختي    

هاي مهم اختالالت اضطرابي است. براي مثال يکي از بخش

( مطرح کرد که استرس بيمارگونه اغلب منجر 1980)2راچمن

شود. عالوه بر اين پردازش به پردازش هيجاني ناقص مي

يک عامل اساسي در به عنوان هيجاني به مدت طوالني است که 

شود)فوا، ادبيات باليني اختالالت اضطرابي نگريسته مي

 .(9861 3کوزاک،

از ديدگاه  ياضطرابهاي براي تبيين آسيب شناسي اختالل   

ها، نظريه ها و الگوهاي آسيب شناختي بخش بزرگي از بررسي

پردازش ي بر پايه ياضطرابهاي شناختي بر تبيين اختالل

اند)براي نمونه، کالرک، شناختي اطالعات هيجاني متمرکز شده

-(. اين پژوهش1993، 5؛ دابسون و کندال1997، 4بک و آلفورد

ها و الگوها به طور کلي دريافته اند که ساختارهاي 

ادراک و تجربه ي شناختي، دست اندرکار ساخت فعاالنه

( و تجارب هيجاني برآيند 1986و کندال،  6هستند)اينگرام

جزئيات ي اين فعاليت مي باشند. ولي پژوهشگران در زمينه

از آن ها بر اين اين فرايند اتفاق نظر ندارند. برخي 

هاي هيجاني باورند که عنصر اصلي در پردازش شناختي، حالت

( 1981، 7پيوندي)باور يشبکهي هستند. براي نمونه نظريه

باشد، خلق و حافظه ميي غالب در تبيين رابطهي که نظريه

                                                           
 

6- Dabson & kendal          7- Ingram                             8- Bawer                   
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هاي هيجاني نقش اساسي در بر اين باور است که حالت

 پردازش اطالعات دارند.

پردازش هيجاني را به شيوه هاي ارزيابي فردي از  اصطالح   

 يم .(1980،راچمن) کنند يمزاي زندگي تعريف حوادث استرس

ي پردازش هيجاني را به صورت يک پردازش که بوسيله توان

در نظر  ، شودآن تحريف هاي هيجاني جذب شده و حل مي

را به سمت  فرد رفتارها و تجارب ديگر ف هاين تحري.اگرفت

. اغلب مردم به طور موفقيت دهداري و اختالل سوق ميبيم

شان اتفاق که در زندگي شخصيرا  دهنده آميز، حوادث آزار

کنند ولي برخي از افراد قادر به حل مي افتد، پردازش مي

هاي هيجاني نيستند، و در تحريفي يا پردازش سازگارانه

 در سطوح باالي برانگيختگي با تداخل نتيجه اين افراد

دهند و اين هايشان به مدت طوالني واکنش نشان مياحساس

هاي مسئله منجر به ايجاد مشکل در تمرکز بر روي فعاليت

 .(1980،راچمن)شودزندگي ميي روزمره

 اختالل در پردازش شناختي ساساا ا عملي-اختالل وسواس فکري   

ر يکار، عقايد، تصاواست، که در آن اشخاص اف يجانيو ه

کنند که را تجربه ميمزاحمي  يهاي ناخواستهانهو تک يذهن

در آنها ايجاد تشويش کرده و حذف شان مشکل است. 

پژوهشگران زيادي ويژگيهاي مختلف شناختي مبتاليان به 

ي کرده اند. اما تاکنون عملي را بررس-اختالل وسواسي فکري

اين پژوهشها مراحل مقدماتي خود را طي مي کنند. 

پديده  ييژهشناختي براي تبيين عاليم و بنابراين الگوهاي

 (.1993خوبي توسعه نيافته است)استکتي،ه وسواس ب

هاي عاطفي محرك بيشتر از پردازش ويژگيهاي پردازش جنبه   

فيزيكي آنها به امر بازشناسي و يادآوري كمك 

كند كه دو نظام پيشنهاد مي .زايونک(1984، 1زايونك)كندمي

براي پردازش شناختي و عاطفي وجود موازي و نسبتاا مستقل 

هاي عاطفي همه دريافتهاي شناختي را دارد، طوري كه پاسخ

كند، گرچه اين همراهي گاهي اوقات ممكن است همراهي مي

(. 1988ضعيف و يا مبهم باشند )زايونك به نقل از بروين، 

( عقايد زايونك را به مشاهدات باليني خود از 1981راچمن)

خطر بودن محرك، نسبت به رغم آگاهي از بييبيماراني كه عل

                                                           

1 - Zajonc                                          
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بر پايه دهند، ربط داد، هاي عاطفي شديد نشان ميآن واكنش

بخش جذب عاطفي به طور رضايت يآشفتگاگر يك اين نظر 

ها به ها ظاهر خواهند شد. اين نشانهشود، بعضي از نشانهن

شوند و ممكن است به صورت مستقيم طور متناوب ظاهر مي

و يا غير مستقيم و ناآشكار باشند. تداوم يا آشكار 

هاي مزاحم فعاليت عاطفي )از قبيل برگشت مجدد نشانه

عاطفي  رازها، فشار تكلم، هراسها، ابها ، كابوسوسواس

بخش بودن نامتناسب و افراطي( نشانه اصلي غير رضايت

هاي غير مستقيم شامل ناتواني پردازش عاطفي است. نشانه

پذيري قراري افراطي و تحريككاليف دستي، بيدر تمركز برت

توان از پردازش موفق عاطفي سخن گفت كه زماني مي است.

شخص بتواند بدون اغتشاش و ناراحتي عاطفي در مورد 

رويدادهاي هيجاني به راحتي سخن بگويد، ببيند، بشنود و 

 (. 1980يادآوري نمايد )راچمن،

كه وقوف بر ناكامي  شوداز موارد فوق چنين استنباط مي   

تر از آگاهي از موفق بودن آن است در پردازش عاطفي راحت

بسياري از نويسندگان معتقدند که اغلب  ، به همين خاطر

درمانجويان مبتال به اختالل وسواس، خطر پيامدهاي منفي 

بسياري از اعمال را بيش برآورد مي کنند )فوآ، کوزاک، 

ين از ديدگاههاي مختلف، (. همچن1985، 1؛ سالکووسکيس1985

يافته هاي بدست آمده از مطالعات بر روي وارسي کننده 

احساس نقص و شک دايمي هاي اجباري نشان مي دهد که 

درمانجويان وسواسي ممکن است به عاليم خطاي بازشناسي 

نقص در حافظه بيشتر از حافظه بيمار مرتبط باشد و 

-ارسي مينگرشهاي کمال گرايانه موجب تکرار رفتار و

 (1984، 3؛ شر، مان، و فروست1983، 2)شر، فروست و اتو.گردد

عملي  –بيماران مبتال به اختالل وسواسي فکري از طرف ديگر 

در بازداري ذاتي فعاليت ها و افکار تکراري مشکالتي 

دارند و همچنين فقدان کنترل شناختي روي افکار که در 

ز مشکالت نتيجه افزايش فراواني افکار مزاحم است، ا

  بيماران دچار اين اختالل مي باشد.

عملي که با افکار مزاحم و -بنابراين اختالل وسواس فکري   

رفتار آشکار و ناآشکار تکراري مشخص مي شود، نقص در 

 تواند مورد انتظار باشد.بازداري شناختي و هيجاني مي
                                                           

1- Salkovskis                              2- Sher, Frost & Otto                        3- Sher, Mann & Frost 
[ 

[[[ 
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-نقص شناختي به نظر ميمبتني بر يافته هاي تحقيقات،    

. (2004، 2دهولزر و هاگن ،)کوالزشيوع دارد 1(OCD)رسد در

مقايسه  بهنجاربا گروه کنترل  OCDهنگامي که بيماران 

کالمي و حافظه غير  يهايي را در هر دو حافظهشوند، نقصمي

 . (2000 ،همکارانو  6دهند)دکرسباچکالمي نشان مي

تاکنون در مورد بازشناسي هيجاني و شناختي بيماران 

تحقيقات قبلي ملي اطالعات زيادي نداريم. ع –کري وسواسي ف

هاي چهره اي و شناخت جاناتيهبازشناسي  مشکالتي را در

. با داده اندکارآمد در چندين اختالل روانپزشکي را نشان 

ها هنوز جاي اين نقص بودن( يژه بودن)اختصاصياين حال و

 (.2007شک و ترديد دارد. )مارتين و همکاران، 

رسد هاي موجود، به نظر ميه گيري کلي از يافتهدر نتيج   

در  تخريب يعملي بوسيله –که بيماران وسواسي فکري 

کالمي و غير کالمي  يو تخريب در حافظه يبازشناسي هيجان

شواهد کم و متناقص براي کاستي به هر حال مشخص مي شوند. 

در حال  يافت شده است. OCDدر ي و شناختي هيجان پردازش

 در ييست که وجود کاستتايج ديگري در دست نحاضر ن

را در  يشناخت هاي پايه ايهيجان يو بازدار يبازشناس

 ييد کند.أعملي ت –بيماران وسواس فکري 

و  يجانيکه در پردازش ه ييابهام هابه لذا با توجه    

که  يماران مبتال به وسواس مطرح است، مشکل اصليب يشناخت

 يگونه کاست چيا هياست که آ نين پژوهش مطرح است ايدر ا

ماران وجود ين بيدر ا ياصل يهاجانيه يو بازداردر ادراک 

 يو بازشناس يدر بازدار اا که عمدت يپردازش شناخت دارد؟

قرار  يعتيماران در چه وضين بيدر ا ،متبلور است يشناخت

  دارد؟

 

 قيت و ضرورت تحقياهم

يت در جمع عملي در طول عمر –شيوع اختالل وسواس فکري    

 يترجمه،2002 سادوک،)شوددرصد تخمين زده مي 3تا  2کلي 

اين اختالل بعد از افسردگي و سوء  .(1382 ،يافکارپور

مصرف الکل و فوبي اجتماعي در رديف چهارم آسيب زايي 

( 1382سيد محمدي،  يار دارد)روزنهان و سليگمن، ترجمهقر

                                                           

1 - obsessive-compulsive disorder                            5- Kuelz, A.K., Hohagen, F., Voderholzer, U 

6- Deckersbach 
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ه سختي قابل و بار سنگيني اقتصادي و اجتماعي بيماران ب

اقتصادي صرف شده  يتقريبي، هزينه يتحمل است. در مطالعه

در آمريکا  1990عملي در سال  –براي بيماري وسواسي فکري 

ميليارد دالر برآورد شده است)دابونت و  4/8حدود 

 (. 2005 ،و همکاران 1، به نقل از چمبرالين1995همکاران، 

ازان بسياري در واضح است که با وجود کوشش نظريه پرد   

مورد فراهم کردن الگويي شناختي براي اختالل وسواس فکري 

عملي، هنوز چهارچوب قانع کننده اي وجود ندارد که  –

بتواند يافته هاي آزمايشي مربوطه را در زمينه ادراک، 

نگرش، حافظه و ساير فرايندهاي ذهني اين اختالل منسجم 

ظري سعي در نمايد. در اغلب موارد قبل از الگوهاي ن

ايجاد روشهاي درماني مي شود و اين دقيقا در مورد 

عملي صادق است.  –درمانهاي شناختي اختالل وسواس فکري 

مطالعات کمي که در مورد اثربخشي روشهاي شناخت درماني 

استفاده آمده است از روشهاي موجود شناختي وسواس به عمل 

ه را کرده است بدون اينکه به اندازه کافي اين مسئل

بررسي کند که آيا اين راهبردهاي شناختي براي درمان 

 عملي مناسب است يا نه. –اختالل وسواس فکري 

به ، امروزه و هيجاني با توجه به اينکه مسائل شناختي   

ثر در مورد بيماران ؤهاي اساسي و مدرمان هايعنوان پايه

است، و اين اهميت عملي مسائل  وسواس مطرح دچار اختالل

اين پژوهش  است، ضرورتمرتبط مشخص شده ي اختي و اجزاشن

دهد که در سازد. موارد بيان شده نشان ميرا آشکار مي

اختالل وسواس ناتواني در کنترل افکار مزاحم و عوامل 

باشد. کما حواس پرت کننده از مسائل بسيار محتمل مي

اينکه افراد دچار اين اختالل از چنين ناتواني بسيار رنج 

برند. شناسايي چنين ناتواني هايي به طور زيربنايي و مي

کشف راهبردهايي براي بهبود بخشيدن به آنها در خور توجه 

هايي براي بهبود بخشيدن به اين باشد. يافتن روشمي

فرايندها و کاهش نقايص بدون شناخت مسيرها و يافتن وجود 

ز خواهد بود. انها امکان پذير يا عدم وجود اين ناتواني

تجربه و تظاهر  دهدطرف ديگر وجود برخي مدارک که نشان مي

 درماني مهمي از روان درماني است)گرين برگي هيجان جنبه

                                                           

1- Chamberlain 
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شود که اهميت تحقيقات (. در کل مشخص مي1993، 1کورمن و

اي در هيجان، با توجه به پيوند بين هيجان و شناخت پايه

 –رفتاري  ويژه براي درمانه مرتبط با تغييرات درماني ب

 شناختي اهميت دارد.

هايي و براي اطمينان از وجود چنين فرضيهبنابراين    

همچنين با توجه به تحقيقات روانشناختي و حتي عصب 

شناختي اندکي که در اين زمينه در ايران صورت گرفته 

 نمايد.ورت انجام اين پژوهش دو چندان مياست، ضر

 

 
 ق ياهداف تحق

  اهداف کلي:

 –وسواسي فکري  مارانيبپردازش شناختي  تيوضع سهيمقا -1

 با افراد بهنجار عملي

 –وسواسي فکري  مارانيبپردازش هيجاني  تيوضع سهيمقا -2

 با افراد بهنجار عملي

 اهداف اختصاصي:

وسواسي فکري  مارانيببازداري شناختي  تيوضع سهيمقا -1

 با افراد بهنجار عملي –

سواسي فکري و مارانيببازداري هيجاني  تيوضع سهيمقا -2

 با افراد بهنجار عملي –

وسواسي فکري  مارانيببازشناسي شناختي  تيوضع سهيمقا -3

 با افراد بهنجار عملي –

وسواسي فکري  مارانيبهيجاني بازشناسي  تيوضع سهيمقا -4

 با افراد بهنجار عملي –

 –وسواسي فکري  بيماران بررسي ميزان تمايز دهندگي -5

 بر اساس متغيرهاي پژوهش عملي

 

 ال پژوهشسؤ

متغير بازداري شناختي، بازداري هيجاني و  چهارآيا 

مي توانند گروه افراد مبتال به وسواس و  بازشناسي هيجاني

 ؟را به درستي طبقه بندي کنند بهنجارافراد 

 

 قيتحق يهاهيفرض

                                                           

       Korman Greenberg &-1  
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بازشناسي هيجانهاي چهره اي در افراد مبتال به اختالل  -1

گروه کنترل د افراملي در مقايسه با ع –وسواسي فکري 

 است. متفاوت

بازشناسي شناختي در افراد مبتال به اختالل وسواسي  -2

 است. متفاوتگروه کنترل افراد با فکري در مقايسه 

بازداري شناختي در افراد مبتال به اختالل وسواسي  -3

 است. متفاوتگروه کنترل افراد با فکري در مقايسه 

واسي بازداري هيجاني در افراد مبتال به اختالل وس -4

 است. متفاوتگروه کنترل افراد با فکري در مقايسه 

 قيتحق ير هايمتغ

 :انواع متغيرها

  يعمل-ي: اختالل وسواس فکر مستقلمتغير 

 بازداري  ،بازداري شناختيوابسته :  يمتغيرها

بازشناسي هيجانهاي چهره  ،بازشناسي شناختي ،هيجاني

 اي

 منظوور دارو که به  و ،سن،جنسيتتحصيالت: کنترلر يمتغ

که هنوز از دارو  يمارانيتا بشد  يکاهش اثرات آن سع

شروع به مصرف کورده  يا به تازگيکردند  ياستفاده نم

 اند انتخاب شوند.

 

 ياتيو عمل يف مفهوميراتع

 عملي: –اختالل وسواس فکري 

کنترل ري، غيتکرار يافکار وسواس يلهين اختالل به وسيا   

مشخص  يمنطقريغ يهاتيلانجام فعا يبرا يشونده و اجبار

ن ي(؛ در چهارم2004، 1کرمن و فلکيزاان و يکوريشود)کريم

اختالالت  يو آمار يصيتشخ يراهنما يد نظر شدهيراست تجديو

، افکار و يعمل -يفکر اختالل وسواس 2(TR-IV-DSM)يروان

اتالف  يکه شدت آنها برا»ف شده است يتوص ياعمال وسواس

 يکاف «ب قابل مالحظهيا تخري بارز يجاد ناراحتيا، وقت

 يهان اختالل واقف هستند که واکنشياست. افراد مبتال به ا

ک فکر، ي يا نامتناسب است. فکر وسواسي يمنطقريها غآن

ا حس مزاحم و تکرار شونده است، عمل يده ياحساس، عق

                                                           

1 - Krikorian, Zimmerman & Fleck 

2 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition 
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ر شمارش ي، نظيزان شده، تکراري، رفتار خودآگاه ميوسواس

 يو هم اعمال وسواس يار وسواسهم افک ا اجتناب است.ي

 يشوند)سادوک، ترجمهيناهمخوان شناخته ممار يبخود  يبرا

در اين اختالل شروع اعمال وسواسي با  (.1382، يپورافکار

اضطراب مزاحم يا افکار وسواسي و در نتيجه براي کم کردن 

و  1شود)بهنيا اضطراب مربوط به آن انجام مي ناراحتي

 (2007همکاران، 

 يافراداين پژوهش،  رعملي د –منظور از وسواس فکري    

افت کرده و بر اساس يرا در تشخيص روان پزشکهستند که 

را  (9)نقطه برش= که حداقل نمره مورد نظر يآزمون مادزل

بدست آورده باشند   يعمل-يوجود اختالل وسواس فکر يبرا

ص ها از يش دقت تشخيافزا ين برايشوند. همچن يف ميتعر

س تالل وسوا اخ يبرا DSM-IV-TRبر  يمبتن ينيباله مصاحب

 ز استفاده شده است.ين يعمل– يفکر

 بازشناسي هيجاني:

بازشناسي محرکهاي هيجاني داراي به  بازشناسي هيجاني   

تحقيق بازشناسي  . در اينشوند ياطالق معاطفي منفي بار 

 چهره اي يبازشناسي عاطفه آزمون يهيجاني به وسيله

 (.2003و همکاران،  2)گگليارديه استشدسنجيده 

 :يشناخت يبازشناس

که قبال  يشناخت يمحرکها يبازشناس به شناختي يبازشناس   

 . بازشناسي شناختي بهشود ياطالق مفرا گرفته شده است ، 

کالمي و غير  حافظه آزمونمقياس بازشناسي کالمي  يوسيله

اران، )گگلياردي و همکه استشدسنجيده وکسلر  3 کالمي

2003.) 

 بازداري شناختي:

توانايي فرد در  ،اساسي در فرايندهاي شناختي ءيک جز   

متوقف کردن و چشم پوشي کردن از پاسخ هاي رفتاري يا 

در اين تحقيق  (.2001و همکاران،  4توجهي متناقص است)کيس

ت کننده که بازداري شناختي به بازداري در عوامل حواس پر

-گيرد و با پاسخ اوليه رقابت ميدر سطح شناخت صورت مي

                                                           

1 - Bohne 

2 - Gagliardi 

3 - Verbal and non-verbal memory test 

4 - Kais 
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 1پآزمون استرو يشود و به وسيلهد، نسبت داده مينکن

شود. در تحقيقات زيادي براي سنجش بازداري سنجيده مي

مثال،  يبرا)آزمون استفاده شده استشناختي از اين 

 (2006، 2اوگلوفو  ، برادشاوانتيکات

 بازداري هيجاني:

راز عاطفي چه به طور بازداري هيجاني به کاهش اب   

و چه به طور غير ارادي اطالق  ارادي مانند بازداري فعال

  (3،1990مونزا)کينگ و شودمي

 يبازداري هيجاني را به منزله (8919 )،4راجر و نجاريان

-ميسرکوبي هيجان تجربه شده تعريف تمايل به بازداري و 

 يتوسط پرسشنامه پژوهش بازداري هيجاني در اين کنند.

جر و نجاريان، ا)رشده است( سنجيده ECQ) 5هار هيجانيم

1989.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 - Stroop tasks  
2 - Enticott, Ogloff & Bradshaw 
3 - King & Emmons 

4 - Rogger & najarian 

5 - Emotional controling questionnaire 
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 :دومفصل     

 

 پيشينه تحقيق

 

 
 

 

 

 مقدمه

عملي نوعي اختالل اضطرابي با افکار -اختالل وسواس فکري

وسواس تکراري، غيرکنترل شده و اجباري براي انجام دادن 

ن، زيمرمن و شود)کيکوريافعاليتهاي غير منطقي توصيف مي

(. در اين اختالل شروع اعمال وسواسي با اضطراب 2004، 1فلک

                                                           
1 . Kirkorian, Zimraerman & Flech 
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 باشد.ي نگراني)فکر وسواسي( ميمزاحم يا افکار آزارنده

وسواسها، افکار، تجسم ها يا تکانه هايي هستند که براي 

رسند. اجبارها يا تشريفات، شخص بي معني به نظر مي

هستند که در  رفتارهاي تکراري عمدي و يا اعمال ذهني

پيوندند. آنها بطور پاسخ به وسواسهاي فکري به وقوع مي

اي جهت سرکوبي و يا خنثي سازي تشويش و يا جلوگيري ويژه

از حوادث ترسناک طراحي شده اند، گرچه اين قصد هميشه 

 (. در2007و همکاران،  1براي مشاهده گر آشکار نيست)بهن

DSM-IV-TR ،افکار يا اعمال  ويژگيهاي اساسي اين اختالل

-وسواسي مکرر که به قدر کافي شديد هستند يا زمانگير مي

 وقت مي حد معمول موجب اتالفباشند)يعني آنها بيش از 

(، يا باعث پريشاني قابل توجه يا اختالل قابل توجه شوند

زندگي عادي فرد،  درباشد)يعني شوند، ميدر سبک زندگي مي

يتهاي اجتماعي يا روابط عملکرد شغلي يا تحصيلي، يا فعال

 کنند(.اجتماعي معمول، دخالت مي

 

   DSM-IV-TRملي بر اساس ع-مالک تشخيصي اختالل وسواس فکري

 عملي -فکري اسبراي اختالل وسو DSM-IV-TRمالک تشخيصي 

 به شکل زير است:

A وجود فکر وسواسي يا عمل وسواسي، به طوري که با :

 شوند:( تعيين مي4( و )3( ، )2( ، )1)

ها يا تصاوير ذهني تکراري و : افکار، تکانه (1)

مقاوم که زماني در طول اختالل براي شخص، مزاحم و 

شوند و اضطراب و ناراحتي بارز به نامتناسب شمرده مي

 آورند.وجود مي

فقط نگراني  ،ها و تصاوير ذهني: افکار، تکانه (2)

 باشند.ل زندگي واقعي نمييساده در مورد مسا

ها را ناديده يا تکانه وشد اين افکارک: شخص مي (3)

ها را با عمل يا گرفته يا از ذهن خود کنار بزند يا آن

 فکري ديگر خنثي نمايد.

ها يا تصاوير : شخص واقف است که افکار، تکانه (4)

تزريق »ذهني وسواسي حاصل ذهن خود او هستند)مثل 

 شوند(.از خارج تحميل نمي «افکار

                                                           
1 . Bohne 
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-( تعيين مي2( يا )1با )اعمال وسواسي، به طوري که 

 شوند:

ها، منظم کردن و )مثل شستن دست ها: رفتار (1)

وارسي( و اعمال ذهني)مثل دعا، شمارش، تکرار کلمات به 

کند در پاسخ به افکار آرامي( تکراري که شخص احساس مي

وسواسي يا مطابقت با اصولي که فرد ناگزير از انجام 

 انجام دهد.ها را ها است، مجبور است آندقيق آن

ها يا اعمال ذهني براي خنثي سازي يا : رفتار (2)

پيشگيري از ناراحتي يا وقوع يک اتفاق يا رويداد 

اين رفتارها يا با اين که شوند؛ ريزي ميترسناک طرح

اي واقع گرايانه با آنچه قرار است اعمال ذهني رابطه

خنثي شده يا پيشگيري شود ندارند، يا آشکارا افراطي 

 هستند.

Bمنطقي : زماني در طول اختالل، شخص به افراطي يا غير

بودن افکار و اعمال وسواسي وقوف پيدا کرده است. توجه: 

 اين موضوع در مورد کودکان ممکن است صدق نکند.

Cکنند، : افکار و اعمال وسواسي ناراحتي شديد ايجاد مي

گيرند(؛ يا گير هستند )بيش از يک ساعت در روز وقت ميوقت

هاي معمول، عملکرد شغلي اي در برنامهطور قابل مالحظه به

 نمايند.يا فعاليت اجتماعي و روابط با ديگران تداخل مي

D اگر يک اختالل محور :I  وجود داشته باشد، محتواي

افکار و اعمال وسواسي محدود به آن نيست )مثل اشتغال 

ذهني با غذا در اختالل خوردن، کندن مو در 

يا، نگراني در مورد ظاهر در اختالل بدريختي تريکوتيلومان

بدن؛ اشتغال ذهني با داروها در اختالل مصرف مواد؛ 

اشتغال ذهني با ابتال به يک بيماري جدي در خود 

بيمارانگاري؛ اشتغال ذهني با انگيزه ها و تخيالت جنسي 

يک پارافيليا، يا نشخوار ذهني با احساس گناه ي در زمينه

 تالل افسردگي اساسي(.در صورت وجود اخ

Eثير مستقيم يک ماده )مثل داروهاي نسخه أ: ناشي از ت

-شده يا مورد سوء مصرف( يا يک اختالل طبي عمومي نمي

 .(1382پورافکاري، ي ترجمه،  2002باشد)سادوک،

ي ويژگيهاي ذيل شامل همه DSM-IVافکار وسواسي طبق تعريف 

ا يا تصاوير باشد: الف( شخص داراي افکار، تکانه همي

شوند و مکرر و مداوم است که مزاحم و نامتناسب تجربه مي
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شوند؛ ب( شخص تالش باعث اضطراب و پريشاني قابل توجه مي

کند اين چنين افکار، تکانه ها يا تصاوير را سرکوب مي

کند آنها را با نوعي عمل کند يا ناديده بگيرد يا سعي مي

اه است که افکار يا فکر ديگر خنثي کند؛ و ج( شخص آگ

وسواسي محصول ذهن خود او هستند. اين آخرين مورد در 

در اختالالت سايکوتيک )نظير اسکيزوفرني( مهم  OCDتمايز 

است، جايي که افکار يا تصاوير مزاحم و پريشان کننده 

اغلب به عنوان مواردي که از يک منبع بيروني به داخل 

. با اين وجود شوندميادراک ذهن آنها گذاشته شده است، 

برند، را بکار مي OCDزماني که متخصصين باليني تشخيصي 

توانند اين اصطالح را نيز در کنارش اضافه کنند: آنها مي

با بينش ضعيف. اين عبارت زماني مناسب است که بيمار 

متوجه نباشد که افکار وسواسي)و اعمال  OCDداراي 

د عبارات وسواسي( بيش از حد يا غيرمعقول هستند. مانن

)براي مثال، نوع  DSM-IVمشخص کننده در اختالالت ديگر 

تعميم يافته در فوبي اجتماعي(، اين عبارات مشخصه هاي 

OCD ي ماهيت را نيز در بر گرفته است، چون آن درباره

OCD باشد، اطالعات بيمار که شامل پيش آگهي درمان نيز مي

 .کندبيشتري را فراهم مي

 

 طبقه بندي

   DSM-IV-TRملي بر اساس ع-ندي اختالل وسواس فکريطبقه ب

افکار آلوده شدن)براي مثال، گرفتن  افکار وسواسي: -1

ميکروب از دستگيره ها، پول، توالت ها و غيره(، عالوه بر 

ترس از آلودگي، انواع افکار وسواسي ديگر شامل، شک بيش 

از حد)براي مثال، عدم اطمينان در مورد اينکه فرد در را 

بسته است يا نه، يا دستگاهها را خاموش کرده است يا 

نه(؛ نگرانيهايي در مورد کارهايي نظير اينکه)کنترل 

مسائل مالي شخصي تمام شده اند يا بطور نادرست انجام 

شده اند(، ترس از اينکه فرد باعث آسيب اتفاقي به خود 

يا ديگري شده است)براي مثال، به طور تصادفي کسي ديگر 

وم کرده است يا ندانسته به هنگام رانندگي با را مسم

عابر برخورد کرده است(، تکانه هاي پرخاشگرانه يا تکانه 

هاي بي مفهوم)براي مثال، درآوردن لباس درمأل عام، آسيب 

رساني عمدي به خود يا ديگران(، تصاوير يا تکانه هاي 
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وحشتناک يا جنسي)براي مثال، تصوير جسدهاي بريده شده، 

برقراري رابطه ي جنسي با والدين خود يا با يک  تصاوير

شخصيت مذهبي(، و افکار يا تصاوير بي مفهوم)براي مثال، 

-اعداد، حروف، آهنگ ها، عبارات خاص(. اين ليست نشان مي

دهد که افکار وسواسي ممکن است به شکل افکار، تصاوير يا 

 تمايالت و تکانه ها باشند. 

يژگيهاي زير به داشتن و DSM-IV-TRدر  اعمال وسواسي -2

شوند: الف( آنها رفتارهاي تکراري يا اعمال تعريف مي

کند تا در ذهني تکراري هستند که شخص احساس اجبار مي

پاسخ به يک فکر وسواسي يا مطابق با قوانيني که بايد به 

طور انعطاف ناپذير رعايت بشوند، انجام دهد و ب( واين 

ور جلوگيري يا کاهش رفتارها يا اعمال ذهني به منظ

پريشاني يا جلوگيري از يک رويداد يا موقعيت وحشتناک 

شوند؛ با اين وجود رفتارها يا اعمال ذهني با انجام مي

آنچه که هدف دارند خنثي کنند يا جلوگيري کنند به يک 

رند و يا بطور واضح بيش ارتباط ندا ي واقع بينانهشيوه

 از حد هستند. 

به دليل ماهيت قابل ر اجتنابي: شريفات و رفتات -2-1

مشاهده خود، تشريفات و رفتار اجتنابي آشکارترين ويژگي 

عملي مي باشند. تشريفات اجباري در قالب  –وسواس فکري 

رفتاري و ذهني اشکال گوناگوني دارد و اغلب درمانجويان 

بيش از يک نوع از اين اجبارها را دارا هستند. 

فات، شستشو و پاکيزگي است، مشهورترين اشکال باليني تشري

که جهت از بين بردن آلودگي از يک منبع خاص مثل 

ميکروبها يا مواد شيميايي طراحي شده اند. بطور شاخص، 

شخص از بعضي از پيامدهاي عمومي يا ويژه ي آلودگي از 

ترسد قبيل بيمار شدن يا مردن و يا آلوده کردن ديگران مي

عالئق فرهنگي و دانش  انواع ترسهاي آلودگي با توجه به

 پزشکي فعلي متفاوت است.

تظاهرات معمول ديگر وسواس تشريفات وارسي مي باشد که    

هاي ويژه از قبيل دزدي، آتش با هدف جلوگيري از فاجعه

سوزي، آسيب به شخص، شرمندگي اجتماعي و يا طرد طراحي 

شده اند. موقعيتهاي وارسي بطور مستقيم به ترسهاي 

 شوند.ط ميوسواسي مربو

ساير اشکال رفتارهاي اجباري شامل درخواست مکرر براي    

اطمينان مجدد گرفتن از افراد ماهر يا اعضاي خانواده 
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باشد. مثالها شامل، کنترل بيش از اندازه جهت حصول مي

اطمينان از سالمت کودک، پرسش مکرر در مورد سالمت يکي شيء 

جمله و يا دستور  براي لمس و درخواست مکرر جهت تکرار يک

باشد)استکتي؛ ترجمه جهت حصول اطمينان از فهم درست آن مي

 (. 1376ي بخشي پور رودسري و محمود عليلو، 

ي نادر تحت عنوان کندي يک مقوله کندي وسواسي: -2-2

( پيشنهاد شده است. 1980)1وسواسي توسط راچمن و هاجسون

ي مربوط گويند که فعاليتهاآنها از درمانجوياني سخن مي

-به آرايش روزمره آنها با دقت وسواس گونه اي صورت مي

گرفت که مستلزم ساعتها صرف وقت بود. از آنجا که چنين 

رفتارهايي بطور معمول با اضطراب يا ساير هيجانهاي منفي 

رسيد که آنها نوع غيرشاخصي از ارتباطي نداشت، به نظر مي

 عملي باشند. -اختالل وسواس فکري 

 

 ي فوآ:دي بر اساس نظريهطبقه بن

اند تا براساس شکل يا محتواي نويسندگان زيادي کوشيده   

وسواسها و اجبارها )مثال مذهبي، پرخاشگري( نظام طبقه 

 2عملي پديد آورند)گودمن –بندي براي اختالل وسواس فکري 

(. چنين طبقه بنديهايي توسط همه مورد 1989و همکاران، 

زيرا ارتباط مستقيم بسيار پذيرش قرار نگرفته است، 

ناچيزي با راهبردهاي درماني دارد. برعکس فوآ و 

( نوعي طبقه بندي براساس روابط عملکردي بين 1980)3تيلمنس

اجباري و اضطراب را پيشنهاد  –نشانه هاي وسواس فکري 

کرده اند. آنها وسواسهاي فکري يا نشخوارها را به عنوان 

کرده اند که توليد  افکار، تجسمات يا اعمالي تعريف

کنند اين حاالت توسط نشانه هاي بيروني )محيطي( اضطراب مي

شوند و ممکن و يا دروني )افکار و تجسمات( ترس فعال مي

ي بالقوه نيز باشند. براي است شامل ترس از يک فاجعه

رهايي از اضطراب، اشخاص ممکن است از موقعيت يا محرکهاي 

منفعالنه( يا تشريفات  ترس آور اجتناب کنند )اجتناب

آشکار )رفتاري( و يا پنهاني )ذهني( را جهت حفظ امنيت و 

(. 1976يا رفع آسيب )اجتناب فعال( انجام دهند)راچمن، 

                                                           
1 . Rochman & Hodgson 
2 . Goodman 
3 . Foa & Tillmanns 
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و نيز الگوهاي رفتاري   DSM-IV-TRاين تعريف با مالکهاي

وسواس و مداخالت درماني مبتني بر اين الگوها هماهنگ 

 است.

 

 ي داالرد و ميلر:هطبقه بندي بر اساس نظري

ي عاليم وسواسي ( در مورد توسعه1950)1داالرد و ميلر   

بيان مي دارند هر نوع عملي، )فرار، اجتناب، تشريفات( 

گيرد، که ترس يا تشويش وسواسي را پايان بدهد، تقويت مي

ي ناخوشايند را پايان داده و به احتمال زيرا آنها حادثه

گردند. براي اغلب ي تکرار ميزياد در موقعيتهاي مشابه آت

عملي هم نشانه هاي  –درمانجويان مبتال به وسواس فکري 

بيروني )اشيا يا موقعيت ها( و رهاسازي دروني )افکار، 

توانند ترس آورد قلمداد گردند. تصورات يا تکانه ها( مي

با توجه به اينکه بسياري از اين محرکها مثل رفتن به 

گام ترک خانه، به سادگي قابل حمام و يا بستن در به هن

اجتناب نيست، به همين خاطر رفتارهاي اجتنابي منفعالنه 

ها، که اغلب در کنترل اضطراب ناکام هستند. برخالف فوبي

در آن شخص براحتي قادر به اجتناب از موقعيتهاي ترس آور 

عملي به اجتناب  –است، درمانجويان مبتال به وسواس فکري 

گريز مؤثرتري نيازمندند تا بتوانند  فعال يا راهبردهاي

آسيب پذيري پيش بيني شده را بازداري کرده و يا احساس 

 (.1976امنيت در خود ايجاد کنند)راچمن، 

 

 عملي –عوامل شناختي اختالل وسواس فکري 

 تئوري آرون بک:

به هنگام ارزيابي و درمان وسواسها و اجبارها،    

ند بسياري از تحريفات توانمتخصصين باليني به آساني مي

شناختي موجود در اغلب درمانجويان وسواسي را مشاهده 

کنند. چندين نوع از خطاهاي شناختي يا عقايد غيرمنطقي 

که تا به حال شناخته شده اند، به شکل زير مقوله بندي 

 شده اند:

خطر/ آسيب: برآورد افراطي خطر يا آسيب، حالت منفي  -1

 س از خطر.شديد در ارتباط با آسيب و تر

                                                           
1

Dollard & Miller.   



 
 

20 

ي شک شک / عدم يقين / تصميم گيري: ادراکها و حافظه -2

آلود، مشکل در تصميم گيري يا تائيد آنها، مشکل در 

 طبقه بندي و تمايز.

 کمال گرايي: نگرشهاي کمال گرايانه. -3

احساس گناه / مسئوليت / شرم: احساس مسئوليت افراطي،  -4

 احساس گناه، شرم درباره افکار يا رفتارها.

اخالق: نگرشهاي اخالقي، قواعد تعصب آميز )از  /تعصب  -5

 قبيل عقايد و اعمال مذهبي(.

ي ويژگيهاي شناختي مربوط به گرچه اين فهرست شامل همه   

ي نظام تواند پايهعملي نيست، اما مي –اختالل وسواس فکري 

بخش اطالعات فزاينده اي باشد که از باورها و نگرشهاي 

آيد. آشکارا، ممکن است دست مي افراد مبتال به وسواس به

بعضي از اين نگرشها، از قبيل اشکال در تصميم گيري و 

کمال گرايي به هم مربوط باشند) به نقل از، استکتي؛ 

 (.1376ترجمه ي بخشي پور رودسري و محمود عليلو، 

 
 تئوري بارلو:

گيرد مربوط به ي ديگري که در اين حوزه قرار مينظريه   

ي اصلي بحث اضطراب وي را عدم است. هسته( 2000)1بارلو

ي وي دهد. به عقيدهاطمينان و مهارناپذيري تشکيل مي

اضطراب سازه شناختي عاطفي واحدي در نظام انگيزشي دفاعي 

ي اضطراب احساسي است که وي آن را مهارناپذيري است. هسته

داند. در حالي که در ترس، خطر و تهديدهاي احتمالي مي

نظر در زمان حال و در دسترس فرد قرار دارد.  موضوع مورد

فرد بر اثر ناتواني در پيش بيني، مهار يا نرسيدن به 

ي شود. بارلو جنبهنتايج شخصي مطلوب دچار درماندگي مي

گيرد، به بدني اضطراب را نيز در نظر مي –فيزيولوژيک 

ي مدارهاي مغزي متمايزي تواند منعکس کنندهگونه اي که مي

)براي مثال مدارهاي بازداري رفتاري گري(. اين باشد 

ي آمادگي فرد براي مواجهه با مدارها شايد زمينه

درماندگي احتمالي را فراهم کنند. اين فرايند موجب 

شود. بارلو اضطراب را افزايش گوش به زنگي و مراقبت مي

 دهندهبيم اضطرابي مي نامد به عنوان حالت خلقي جهت 

                                                           
1

Barlow.   
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لت دلواپسي براي مواجهه با رويدادهاي آينده، در واقع حا

 منفي آينده است.

نشانگرهاي بسياري براي بيم اضطرابي وجود دارد، اما    

ي آنها لزوماا توسط ارزيابي هشيار عمل نمي کنند؛ همه

شوند براي مثال اضطرابي که توسط نشانه هايي فراخواني مي

کن است کنند، ممکه رويدادهاي آسيب زاي اخير را تداعي مي

کامالا ناهشيار باشد و در سطحي محدود يا گسترده تجربه 

شود که فرد در شود. چنين نشانه هايي موجب مي

ارزيابيهايي که از خود دارد، خود را ناتوان در برابر 

-را افزايش مي برانگيختگيچنين ارزيابي   تهديد ببيند. 

گيرد. دهد و بدين ترتيب چرخه اي از بازخوردها شکل مي

شود. ي اين چرخه به تحريف و سوگيري بيشتر منجر ميادامه

نهايتاا در افرادي که گوش به زنگي بيش از اندازه دارند، 

 شود.اين فرايند به کاهش عملکرد تمرکز فرد منجر مي

 فرد (1شود: تداوم و پيشرفت اين بيم اضطرابي موجب مي   

به علت  ( فرد2از حالت يا موقعيت مورد نظر اجتناب کند. 

ناتواني در مهار اضطراب دچار نگراني شود. اين ناتواني 

شود. همچنين در مهار نگراني، خود به يک اضطراب تبديل مي

اضطراب مزمن با تنش دستگاه عصبي يا برپايي و انعطاف 

شود ناپذيري خودگار ارتباط دارد، به گونه اي که تصور مي

 وجود دارد. يک آمادگي هميشگي براي مواجهه با اضطراب

ي بارلو يکي از مهمترين نظريه ها در زمينه نظريه   

منشا اضطراب، بيم اضطرابي و اختاللهاي مربوط به آن است. 

وي يک فرايند سه مرحله اي يا سه منبع اصلي تأثيرپذيري 

-کند: ژنتيک يک استعداد زيستي را فراهم ميرا مطرح مي

وان شناختي را به ي زندگي نيز آمادگي رکند. تجارب اوليه

وجود مي آورد. اين دو با هم به افسردگي و اختالل اضطراب 

شوند. نهايتاا در سومين مرحله، يادگيري فراگير منجر مي

ي اضطراب را بر شرايط خاصي از زندگي اوليه، تجربه

کند؛ براي مثال تجارب اوليه مربوط به متمرکز مي

شود موجب مي ارزيابيهاي اجتماعي و يا احساسهاي بدني،

ي مجدد آنها در آينده با احساس تهديد همراه باشد. تجربه

شود و اين آمادگي با استعدادهاي زيستي و رواني همراه مي

 به اختاللهاي خاص اضطرابي مثل هراس اجتماعي، وسواس
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