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چکیده
مقدمه :در سالهای اخیر رویکردهای شناختی رفتاری بهمنظور شناسایی بهتر عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انواع
اختالالت روانشناختی از جمله اختالل وسواس ،بر نقش برخی باورهای خاص در افراد تأکید میکنند .توجه به این
باورها و عوامل مرتبط با آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیستمهای
مغزی  -رفتاری ،طرحوارههای هیجانی و نارساکنشوری اجرایی در پیشبینی باورهای وسواسی دانشجویان بود.
روش :با استفاده از روش همبستگی 152 ،دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی واحد کرج ( 81دانشجوی
دختر و  71دانشجوی پسر) از دامنه سنی  18تا  22سال از طریق روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند
و پرسشنامههای سیستمهای مغزی  -رفتاری (کارور و وایت ،)1994 ،طرحوارههای هیجانی (لیهی ،)2002 ،تواناییهای
شناختی (نجاتی )1392 ،و باورهای وسواسی (کارگروه شناخت در وسواس )2001 ،را تکمیل نمودند .برای تحلیل نتایج
پژوهش حاضر از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد بین سیستمهای مغزی  -رفتاری و باورهای وسواسی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار
وجود داشت .همچنین نتایج نشان داد بین اغلب مؤلفههای طرحوارههای هیجانی و کنشوری اجرایی با
باورهای وسواسی رابطه معنیدار وجود داشت .در ادامه نتایج رگرسیون نشان داد متغیرهای پیشبین پژوهش
حاضر توانستند  42/8درصد از تغییرات ایجاد شده در متغیر باورهای وسواسی را تبیین کنند که در این میان،
مؤلفه کنترل مهاری و توجه انتخابی ،سیستمهای مغزی  -رفتاری و طرحواره هیجانی تالش برای منطقی بودن،
به ترتیب باالترین اهمیت را در پیشبینی متغیر باورهای وسواسی دارا بودند.
بحث و نتیجهگیری :طبق نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت وجود طرحوارههای هیجانی ناسازگار و همچنین
کاهش کارایی کارکردهای اجرایی در افرادی که سطوح باالیی از فعالیت سیستمهای مغزی  -رفتاری را دارند ،می
تواند پیشبینیکننده گرایش آنها به سمت باورهای وسواسی باشد.
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مقدمه
در سالهای اخیر رویکردهای شناختیرفتاری بهمنظور
شناسایی بهتر عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انواع اختالالت
روانشناختی از جمله اختالل وسواس ،بر نقش برخی باورهای
خاص در افراد تأکید میکنند [ .]1کارگروه شناخت در
وسواس ]3 ،2[ 1که به بررسی نقش برخی باورهای خاص در
ایجاد اختالل وسواس پرداخته است ،شش باور عمده شامل
باورهای مربوط به احساس مسؤولیت ،اهمیت افکار ،کنترل
افکار ،بیشبرآورد تهدید ،عدم تحمل ابهام و در نهایت باور
مربوط به کمالطلبی را که میتوانند افراد را مستعد ابتال به
این اختالل سازند ،مشخص کرده است .اگرچه این باورها با
نشانههای وسواس در ارتباط هستند اما برخی معتقدند هنوز
به روشنی مشخص نشده است که آیا این باورها تنها مخصوص
وسواس هستند یا خیر [ .]4اعتقاد بر این است که برخی
باورهای وسواسی مانند کمالگرایی فقط مخصوص وسواس
نیستند ،اما برخی باورهای دیگر مانند مسئولیتپذیری
افراطی مخصوص وسواس هستند [.]5
افراد مبتال به وسواس ،افکار کمالگرایی باالیی دارند و به
بازداری بروز افکار و رفتارهای وسواسی خود میپردازند [.]6
به دنبال تبیین زیستی و بیولوژیکی اینگونه بازداریها در
افراد مبتال به اختالل وسواس برخی از پژوهشها []8 ،7
حساسیت مفرط و بینظمیهایی را در مدارهای مغزی
فرونتال استریاتال 2و بیشفعالی در قشر پیشحدقهای قشر
سینگولیت قدامی ،3تاالموس 4و هسته کودیت 5نشان دادهاند
که این نواحی در بازداری رفتاری و فرایندهای توجه نقش
اساسی دارند و با پایههای نوروآناتومیک سیستم بازداری
رفتاری 6که توسط گری مطرح شد تقریباً همخوانی دارند [.]9
گری یک رویکرد زیستی به شخصیت را مطرح کرد که
شامل سه سیستم مغزی-رفتاری میشود و معتقد است که
این سیستمهای مغزی ،اساس تفاوتهای فردی را تشکیل
میدهند [ .]11 ،10با لحاظ کردن تجدیدنظرهای انجام شده
در این نظریه ،سه سیستم مغزی با نامهای سیستم فعالساز
رفتاری ،7سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز و
انجماد 8مطرح شده است [.]12
با توجه به اینکه سیستمهای مذکور در فراخوانی هیجانات
مثبت و منفی نقش عمدهای دارند [ ،]14 ،13میتوان به
نقش پراهمیت آنها در زمینه هیجانات اشاره کرد .اینکه افراد
در برابر حاالت هیجانی ایجاد شده توسط این سیستمهای

مغزی چگونه پاسخ دهند ،بستگی به نحوه ارزیابی و تعبیر این
هیجانات توسط فرد دارد ،پدیدهای که تحت عنوان طرحواره
هیجانی 9شناخته میشود.
طرحواره بازنمایی از خود ،دیگران و جهان است که
موجب سوگیری در تفسیرهای ما از رویدادها از جمله
هیجانهای خود میشود [ .]15در واقع طرحواره هیجانی به
معنی هرگونه تعبیر و ارزیابی و تمایل به عمل گفته میشود
که افراد هنگام برخورد با هیجانات مختلف آنها را به کار
میگیرند [ .]16لیهی  14طرحواره هیجانی تأییدطلبی از
دیگران ،قابل درك بودن ،احساس گناه ،دیدگاه سادهانگارانه
در مورد هیجانها ،ارزشهای واالتر ،کنترل ،تالش برای
منطقی بودن ،طول دوره ،توافق ،پذیرش احساسات،
نشخوارگری ،ابراز هیجانات ،سرزنش و بیحسی هیجانی را
مطرح کرده است [.]17
در ارتباط با وسواس ،راهبردها و طرحوارههای هیجانی
منفی مانند نیاز به کنترل و اجتناب به شیوه شناختی-
رفتاری ،نگرانی بیمارگونه و حساسیت به اضطراب که در
تشدید عالئم وسواس نقش مهمی را ایفا میکنند ،دیده شده
است [ .]18زمانی که طرحوارهها در یک فرد فعال میشوند،
میتوانند بر ادراك و پردازش شناختی او تأثیرگذار باشند
[ .]19در زمینه چگونگی فعالشدن و باقی ماندن طرحوارهها،
الگویی تحت عنوان دستگاه توجه نظارتی 10مطرح شده است
که پذیرفتهترین الگو در زمینه کنشهای اجرایی است [.]20
در این الگو فرض میشود فعالیت انسان توسط مجموعه
گستردهای از طرحوارهها کنترل میشود که قادرند از سرنخ
های محیطی برای انجام تکالیف روزمره استفاده کنند .کنش
وری اجرایی اصطالحی کلی است که به تمامی فرآیندهای
شناختی که بهصورت ارادی در هدایت و کنترل رفتار ،افکار
و تکانهها نقش اساسی دارند ،اطالق میشود [.]22 ،21
آسیبشناسی بسیار مهمی که به نیمرخ عصب -روانشناختی
اختالل وسواس مربوط میشود ،نارسایی در کنشوری اجرایی
است [ .]23با این حال در مورد نارساکنشوری اجرایی در
زمینه وسواس مباحث متناقض است [ .]24همچنین باید
یادآور شد که یافتهها در این زمینه در بین جمعیت غیر
بالینی بسیار محدود میباشد و آنچه در دست است ،حاصل
بررسیهای انجام شده در گروههای بالینی اختالل وسواسی-

نقش سیستمهای مغزی  -رفتاری ،طرحوارههای هیجانی و نارساکنشوری اجرایی در پیشبینی.......

علی رسولی و همکاران
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روش
نوع پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرح همبستگی
بود.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل
تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی (واحد
کرج) در سال تحصیلی 1396-1395بود.
ب) نمونه پژوهش :با توجه به این مطلب که تعداد حجم
نمونه برای پژوهشهای همبستگی بهطور متوسط  50نفر
اعالم شده است [ ،]25در پژوهش حاضر با توجه به تعداد
متغیرها و همچنین افزایش اعتبار بیرونی پژوهش ،تعداد 152
نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه خوارزمی واحد
کرج که در دامنه سنی  18تا  22سال بودند ،از طریق روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .مالكهای ورود به
پژوهش حاضر عبارت بود از داشتن سن  18تا  22سال ،مجرد
بودن تمام شرکتکنندهها ،عدم ابتال به هرگونه اختالل
جسمانی و یا روانشناختی و همچنین تحصیل در مقطع
کاردانی یا کارشناسی.
ابزارهای پژوهش
 )1مقياس سيستمهای بازداری /فعالساز رفتار :این
مقیاس توسط کارور و وایت بهمنظور ارزیابی تفاوتهای
Obsessive Compulsive Disorder

Leahy Emotional Schema Scale
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اجباری 1است.
با توجه به مطالب گفته شده و همچنین با توجه به اینکه
در زمینه تبیین زیستی خصوصیات شخصیتی و آسیب
شناسی روانی ،توجه به سیستمهای مغزی -رفتاری در مورد
وسواس عمدتاً در گروههای بالینی انجام شده و همچنین با
توجه به اهمیت این سیستمهای مغزی در برانگیختن
هیجانات مثبت و منفی ،بررسی این امر که افراد این هیجانات
ایجاد شده را چگونه تعبیر و تفسیر میکنند از موضوعات
مهمی تلقی میشود که در ارتباط با وسواس ،بهخصوص در
کشور ما مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است
و آنچه در این زمینه موجود است عمدتاً به بررسی این موضوع
در افراد با نشانگان بالینی اختالل وسواس پرداخته است.
بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیستمهای مغزی
فعالساز و بازدارنده رفتاری ،طرحوارههای هیجانی و
نارساکنشوری اجرایی در پیشبینی باورهای وسواسی
دانشجویان بود.

فردی در حساسیت نظامهای بازداری و فعالساز رفتاری
ساخته شد [ .]26این مقیاس دارای  20سؤال میباشد که
فعالیت سیستم بازداری رفتاری را بهوسیله خردهمقیاس
حساسیت به تنبیه و فعالیت سیستم فعالساز رفتاری را
بهوسیله سه خردهمقیاس حساسیت به پاداش ،سائق و
جستجوی سرگرمی مورد ارزیابی قرار میدهد .شرکتکننده
ها به این سؤاالت در مقیاس لیکرت  4درجهای از درست
نیست ( )1تا کامالً درست است ( )4پاسخ میدهند .ثبات
درونی بازداری رفتاری ( )0/72و روایی افتراقی آن با اضطراب
( )0/55گزارش شده است [ .]27ضریب آلفای کرونباخ خرده
مقیاسهای بازداری و فعالسازی نیز به ترتیب  0/78و 0/81
گزارش شده است [ .]28ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس و
خردهمقیاس سیستم بازداری رفتاری ،حساسیت به پاداش،
سائق و جستجوی سرگرمی به ترتیب ،0/87 ،0/69 ،0/78
 0/74و  0/65گزارش شده است [ .]11در پژوهش حاضر
میزان ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  0/73بود.
 )2پرسشنامه طرحوارههای هيجانی ليهی:2
پرسشنامه طرحوارههای هیجانی توسط لیهی [ ]29بر مبنای
مدل طرحوارههای هیجانی خود ،در سال  2002بهصورت یک
مقیاس خودگزارشی تهیه شد .این مقیاس دارای  50گویه
است که با استفاده از یک مقیاس لیکرت  5درجهای نمره
گذاری میشود .نسخه فارسی این مقیاس توسط خانزاده،
ادریسی ،محمدخانی و سعیدیان تهیه شده است [ ]30که از
طریق تحلیل عامل اکتشافی نشان دادند از  16عامل استخراج
شده از این مقیاس 12 ،عامل با طرحوارههای هیجانی لیهی
هماهنگ هستند )نشخوار ذهنی ،گناه ،ابراز احساسات،
غیرقابل کنترل بودن ،تاییدطلبی از دیگران ،قابل درك بودن،
سرزنش ،تالش برای منطقی بودن ،دیدگاه سادهانگارانه
نسبت به هیجانها ،ارزشهای واالتر ،پذیرش هیجانها و
توافق( .در این میان 3 ،عامل به خاطر بارگذاری تنها یک
گویه حذف شدند و یک عامل جدید به نام خودآگاهی
هیجانی به مقیاس اضافه شد .در نهایت نسخه فارسی
پرسشنامه طرحواره هیجانی از  37سؤال تشکیل شد .اعتبار
این مقیاس از طریق روش بازآزمایی در فاصله دو هفته برای
کل مقیاس  0/78و برای زیرمقیاسها در دامنه ای بین 0/56
تا  0/71به دست آمد و همچنین ضریب همسانی درونی
مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
 0/82و برای زیرمقیاسها در دامنهای از  0/59تا  0/73می
باشد [ .]30در پژوهش حاضر میزان ضریب آلفای کرونباخ
برای این پرسشنامه  0/76بود.
 )3پرسشنامه تواناییهای شناختی :پرسشنامه
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سيستمهای مغزی-رفتاری و نارساکنشوری اجرایی
متغیــر

باورهای وسواسی

کل
مسئولیتپذیری افراطی و
بیشبرآورد خطر
کمالگرایی و عدم تحمل
ابهام

166/90
59/85

15/41

66/25

14/04

40/79

11/38

69/19

6/77

اهمیت و کنترل افکار
کل
سیستمهای مغزی-
رفتاری

سیستم مغزی-رفتاری
بازدارنده
سیستم مغزی-رفتاری
فعالساز

19/00

2/72

38/29

4/79

108/96

14/76

حافظه

24/57

4/05

کنترل مهاری و توجه
انتخابی

20/66

3/84

تصمیمگیری

18/38

3/55

برنامهریزی

10/88

2/58

توجه پایدار

9/38

2/86

شناخت اجتماعی

10/49

2/33

انعطافپذیری شناختی

14/56

3/01

کل

نارساکنشوری
اجرایی

جدول  1نشان میدهد در متغیر باورهای وسواسی ،مؤلفه
کمالگرایی و عدم تحمل ابهام باالترین میانگین و مؤلفه
مسئولیتپذیری افراطی و بیشبرآورد خطر بیشترین انحراف
استاندارد را داشتند .در بین مؤلفههای متغیر نارساکنشوری
اجرایی نیز مؤلفه حافظه باالترین میانگین و همچنین باالترین
میزان انحراف استاندارد را داشت .در متغیر سیستمهای
مغزی-رفتاری نیز مؤلفه سیستم مغزی-رفتاری فعالساز
نسبت به سیستم مغزی رفتاری بازدارنده دارای میانگین باالتر
و همچنین انحراف استاندارد باالتری بود.
جدول  2نشان میدهد طرحواره تالش برای منطقی بودن
باالترین میانگین و طرحواره غیرقابل کنترل بودن باالترین
میزان انحراف استاندارد را داشتند.
در پژوهش حاضر برای بررسی فرض نرمال بودن دادهها،
میزان چولگی ،کشیدگی ،خطای استاندارد ضریب چولگی و
همچنین خطای استاندارد ضریب کشیدگی دادهها مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از توزیع نرمال دادههای
پژوهش حاضر بود.
بر اساس نتایج جدول  ،3بین هر دو مؤلفه سیستمهای
مغزی  -رفتاری فعالساز و بازدارنده با مؤلفهی مسئولیت
پذیری افراطی /بیشبرآورد خطر و همچنین با کمالگرایی/
عدمتحمل ابهام ،رابطه مثبت و معنادار وجود داشت .همچنین
نتایج نشان میدهد بین سیستمهای مغزی  -رفتاری فعالساز

شیوه تحلیل دادهها

در این پژوهش عالوه بر استفاده از شاخصهای توصیفی،
از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش
گام به گام بهمنظور بررسی رابطه متغیرهای پژوهش استفاده
شد و برای تحلیل دادهها از نسخه  22نرمافزار بسته آماری
برای علوم اجتماعی 2استفاده شد.
نتایج
در پژوهش حاضر تعداد شرکتکنندگان دانشجوی دختر
 81نفر بود که  53/3از کل نمونه را تشکیل دادند و همچنین
تعداد شرکتکنندگان پسر  71نفر بود که  46/7درصد از کل
جامعه را تشکیل دادند .میانگین سنی دختران  20/12سال
و میانگین سنی پسران  19/97سال بود.

جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای باورهای وسواسی،
Obsessive Beliefs Questionnaire-44

مؤلفهها

میانگین

1

)Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
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تواناییهای شناختی توسط نجاتی در سال  1392طراحی شد
[ .]31این پرسشنامه  30گویهای دارای  7خردهمقیاس
حافظه فعال ،کنترل مهاری و توجه انتخابی ،تصمیمگیری،
برنامهریزی ،توجه پایدار ،شناخت اجتماعی و انعطافپذیری
شناختی است .همسانی درونی این خرده مقیاسها به ترتیب
 0/438 ،0/534 ،0/578 ،0/612 ،0/626 ، 0/755و 0/455
به دست آمده است [ .]31گویهها در یک مقیاس لیکرت پنج
درجهای از تقریباً هرگز ( 1امتیاز) تا تقریباً همیشه ( 5امتیاز)
نمرهگذاری شدند .پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ
 0/83گزارش شد .در پژوهش حاضر میزان ضریب آلفای
کرونباخ برای این پرسشنامه  0/85بود.
1
 )4پرسشنامه باورهای وسواسی  :کارگروه شناخت در
وسواس [ ،]3پرسشنامهی باورهای وسواسی را بهعنوان ابزاری
برای ارزیابی نقش شناختارها در سببشناسی و حفظ وسواس
تدوین کرد .این پرسشنامه از شش زیرگروه افکار که دامنه
های کلیدی حوزههای شناخت در اختالل وسواسی -اجباری
هستند ،تشکیل شده است .این شش زیرگروه عبارتاند از
احساس مسؤولیت برای صدمه و آسیب ،ارزیابی تهدید و
خطر ،کمالطلبی ،نیاز به برخورداری از اطمینان ،اهمیت
دادن به افکار و کنترل افکار .پرسشنامه باورهای وسواسی
دارای ثبات درونی ( ،)0/92ضریب دونیمهسازی ( )0/94و
ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی ( )0/82میباشد
[ .]32در پژوهش حاضر میزان ضریب آلفای کرونباخ برای
این پرسشنامه  0/90بود.

انحراف
استاندارد
34/08

نقش سیستمهای مغزی  -رفتاری ،طرحوارههای هیجانی و نارساکنشوری اجرایی در پیشبینی.......

توجه انتخابی با مؤلفه مسئولیتپذیری افراطی و بیشبرآورد
خطر بود .همچنین نتایج نشان میدهد باالترین رابطه مثبت
معنیدار نیز بین مؤلفه حافظه و مؤلفه اهمیت و کنترل افکار
بود.

جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد طرحوارههای هيجانی
متغیــر

طرحوارههای هیجانی

مؤلفهها
کل
نشخوار ذهنی
خودآگاهی هیجانی
گناه

میانگین
119/64
11/28
8/96
8/27

انحراف استاندارد
9/20
2/70
1/53
2/56

ابراز احساسات

6/67

1/95

غیرقابل کنترل بودن

7/99

2/91

تاییدطلبی از دیگران

6/43

2/10

قابل درك بودن

11/61

2/89

سرزنش

5/96

1/83

تالش برای منطقی بودن

15/10

2/72

دیدگاه سادهانگارانه نسبت به هیجانات

6/95

1/87

ارزشهای واالتر

11/50

2/43

پذیرش هیجانات
توافق

10/09
8/78

2/11
2/48

جدول  .3آزمون همبستگی پيرسون بين سيستمهای مغزی-رفتاری و نارساکنشوری اجرایی با باورهای وسواسی دانشجویان
باورهای وسواسی
مسئولیتپذیری افراطی و بیشبرآورد
خطر

کمالگرایی و عدم تحمل
ابهام

اهمیت و کنترل
افکار

کل

0/294

0/308

0/078

0/286

سیستم فعالساز رفتاری





0/306

0/082



0/260

سیستم بازداری رفتاری

0/265

0/204

0/039

0/217

کل
سیستمهای مغزی-
رفتاری

کل

نارساکنشوری اجرایی



0/236







-0/376

-0/179

-0/400

-0/378

حافظه

-0/256

-0/092

0/271

-0/245

کنترل مهاری و توجه
انتخابی

-0/404

-0/267

-0/361

-0/413

تصمیمگیری

-0/264

-0/163

-0/327

-0/296

برنامهریزی

-0/274

-0/094

-0/290

0/259



توجه پایدار

-0/193



-0/174

-0/168

شناخت اجتماعی

0/121

0/240

-0/049

بر اساس نتایج جدول  ،4بین اغلب مؤلفههای متغیر
طرحواره هیجانی و مؤلفههای متغیر باورهای وسواسی رابطه
معنیدار وجود داشت .باالترین رابطه مثبت و معنیدار بین
مؤلفههای غیرقابل کنترل بودن و اهمیت و کنترل افکار به





-0/215

0/137

دست آمد.
همچنین باالترین رابطه منفی و معنیدار نیز بین مؤلفههای
پذیرش هیجانات و مسئولیتپذیری افراطی و بیشبرآورد
خطر به دست آمد.
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و بازدارنده با مؤلفه اهمیت و کنترل افکار رابطه معنیداری
وجود نداشت .همچنین نتایج این جدول نشان میدهد که
بین اغلب مؤلفههای کنشوری اجرایی با مؤلفههای باورهای
وسواسی رابطه منفی و معنیدار وجود دارد که در این میان
باالترین رابطه منفی معنیدار بین مؤلفه کنترل مهاری و

علی رسولی و همکاران
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جدول  .4آزمون همبستگی پيرسون بين طرحوارههای هيجانی و باورهای وسواسی دانشجویان
باورهای وسواسی

ناسازگارانه

سازگارانه

مسئولیتپذیری افراطی و بیشبرآورد
خطر

کمالگرایی و عدمتحمل
ابهام

اهمیت و کنترل
افکار

نمره کل

نمره کل

0/193

0/281

0/234

0/280

نشخوار ذهنی

0/233

0/062

0/103

0/165

گناه

0/386

0/323

0/343

0/421



0/366
-0/262
-0/169
0/287
0/236



0/295
-0/234
-0/109
0/357
0/335



0/430
-0/123
-0/117
0/221
0/265



0/429
-0/255
-0/160
0/350
0/332

0/260

0/229

0/219

0/284

0/243
-0/034
-0/119
-0/393
-0/279

0/224
0/126
0/103
-0/282
-0/276

0/092
0/055
0/169
-0/273
-0/177

0/232
0/054
0/067
-0/384
-0/298

غیرقابل کنترل بودن
تائیدطلبی از دیگران
قابل درك بودن
سرزنش
تالش برای منطقی بودن
دیدگاه سادهانگارانه نسبت به
هیجانات
خودآگاهی هیجانی
ابراز احساسات
ارزشهای واالتر
پذیرش هیجانات
توافق

جدول  .5آزمون معناداری مدل رگرسيون (روش گام به گام)
مدل
1

R
0/429

R2
0/184

 R2تعدیل شده
0/179

 R2تغییر یافته
0/184

2

0/527

0/278

0/268

0/093

3

0/594

0/353

0/339

0/075

4
5

0/634
0/659

0/402
0/434

0/386
0/414

0/050
0/032

6

0/672

0/452

0/428

0/017

دوربین -واتسون

1/587

شده برای آن در جدول باال که در سطح  P> 0/01معنادار
است ،مدل پژوهش حاضر ،مدلی مناسب در جهت تبیین
باورهای وسواسی دانشجویان با توجه به متغیرهای سیستم
های مغزی-رفتاری فعالساز و بازدارنده،طرحوارههای هیجانی
و نارساکنشوری اجرایی میباشد.
در جدول  7ستون بتای مربوط به همه مؤلفهها و سطح
معناداری گزارش شده برای هر یک از آنها ،نشانگر این است
که به ازای تغییر در هر کدام از مؤلفهها ،میزانی از تغییر در
باورهای وسواسی دانشجویان رخ خواهد داد .به عبارتی دیگر،
هر متغیر تبیینکننده مقداری از تغییرات متغیر باورهای
وسواسی دانشجویان میباشد .با توجه به مقدار بتا مشخص
میشود که مؤلفه کنترل مهاری و توجه انتخابی ،سیستمهای
مغزی-رفتاری و تالش برای منطقی بودن ،به ترتیب باالترین
اهمیت را در پیشبینی متغیر مالك دارا هستند.

همانطور که نتایج جدول  5نشان میدهد ،مدل
رگرسیون حاضر قادر به تبیین حدود  42/8درصد از باورهای
وسواسی دانشجویان میباشد .در واقع ،در ابتدا بعد از ورود
متغیرهای دارای همبستگی معنادار به رگرسیون ،متغیرهایی
که سهمی در تبیین باورهای وسواسی دانشجویان نداشتند از
معادله حذف شدند .در مرحله اول ،مؤلفهی غیرقابل کنترل
بودن از متغیر طرحوارههای هیجانی قادر به تبیین حدود
 17/9درصد از باورهای وسواسی دانشجویان بود.
همانطور که در ستون ضریب تعیین تغییریافته نیز
مشاهده میشود ،بعد از طی شدن  6مرحله و اضافه شدن
سهم تبیینکننده سایر مؤلفهها به مدل ،مدل کلی پژوهش
توانست  42/8درصد از باورهای وسواسی دانشجویان را تبیین
کند.
طبق نتایج جدول  ،6نمرات  Fو سطح معناداری گزارش
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طرحوارههای
هیجانی

مؤلفهها

علی رسولی و همکاران

نقش سیستمهای مغزی  -رفتاری ،طرحوارههای هیجانی و نارساکنشوری اجرایی در پیشبینی.......
جدول  .6نتایج خالصه مدل رگرسيون (روش گام به گام)

کل
رگرسیون

174221/329
61449/671

148
3

باقیمانده

112771/658

145

کل
رگرسیون

174221/329
70123/767

148
4

4

باقیمانده

104097/562

144

5

کل
رگرسیون
باقیمانده

174221/329
75649/101
98572/228

148
5
143

کل
رگرسیون
باقیمانده
کل

174221/329
78688/262
95533/067
174221/329

148
6
142
148

1

2

3

6

966/592

33/243

0/000

24200/532
861/783

28/082

0/000

20483/224
777/736

26/337

0/000

17530/942
722/900

24/251

0/000

15129/820
689/316

21/949

0/000

13114/710
672/768

19/494

0/000

جدول  .7نتایج ضرایب به دست آمده برای رگرسيون (روش گام به گام)
t

سطح معناداری

پارامتر

B

Std.E

3/366

0/001

ضریب ثابت

94/256

28/004
0/168

2/346

0/020

غیرقابل کنترل بودن

1/988

0/847

-3/912

0/000

3/426

0/001

کنترل مهاری و توجه انتخابی

-2/406

0/615

-0/268

تالش برای منطقی بودن

2/805

0/819

0/223

Beta

سیستمهای مغزی رفتاری

1/174

0/323

0/233

3/633

0/000

پذیرش هیجانات

-3/281

1/163

-0/202

-2/822

0/005

سرزنش

2/655

1/249

0/142

2/125

0/035

رفتاری رابطه مثبت و با سیستم بازداری رفتاری رابطه منفی
دارد [ .]37در تبیین این یافته میتوان گفت افرادی که
سطوح باالیی از باورهای کمالگرایی را دارند همواره در مورد
شکستهای احتمالی خود دچار نگرانی زیادی میشوند و
بنابراین همواره بهصورت فعال در حال اجتناب از موقعیت
هایی هستند که آنها را از شکست احتمالی دور سازد .این
اجتناب فعال همسو با فعالیت باالی سیستم فعالساز رفتاری
است؛ بنابراین شاید بتوان گفت افراد دارای سطوح باالی
فعالیت سیستم فعالساز رفتاری افرادی هستند که همواره در
تالش برای اجتناب فعال از موقعیتهای آزارنده هستند و
بیشتر اوقات خود را صرف دوری از خطا و اشتباه میکنند که
این امر میتواند زمینهساز حضور این فکر در آنها شود که
باید بتوانند تا حد امکان جلوی هرگونه خطا و اشتباه خود را
بگیرند و در صورت بروز خطا و یا شکست در امور مختلف
دچار اضطراب فراوان شده و پیامدهای این شکست را بیش

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستمهای مغزی-
رفتاری ،طرحوارههای هیجانی و نارساکنشوری اجرایی در
پیشبینی باورهای وسواسی دانشجویان انجام شد .بر اساس
نتایج پژوهش حاضر مشخص شد بین سیستم فعالساز
رفتاری با مؤلفههای مسئولیتپذیری افراطی /بیشبرآورد
خطر و همچنین با کمالگرایی /عدمتحمل ابهام ،رابطه مثبت
و معنادار وجود دارد .این نتیجه از نظر ارتباط بین سیستم
فعالساز رفتاری با کمالگرایی خودمحور با نتایج پژوهش
[ ]33همسو میباشد .همچنین این یافته با نتایج پژوهش
[ ]34که نشان داد سیستم فعالساز رفتاری در افراد مبتال به
وسواس فعالتر از افراد عادی بود ،همسو میباشد .این نتیجه
با یافتههای مطالعاتی که نشان میدهند وسواس با ویژگی
شخصیتی برونگرایی در ارتباط است [ ]36 ،35همسو است؛
زیرا مطالعات نشان میدهد که برونگرایی با سیستم فعالساز
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از حد برآورد میکنند؛ به عبارت دیگر میتوان گفت این افراد
مسئولیت زیادی را برای خود در اجتناب فعال از شکست و
خطا قائل هستند و در صورتی که نتوانند از بروز آن جلوگیری
کنند ،پیامدهای آن را خارج از کنترل و فاجعهآمیز تلقی
خواهند کرد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین سیستم
بازداریکننده رفتاری با مؤلفهی مسئولیتپذیری افراطی/
بیشبرآورد خطر و همچنین با کمالگرایی /عدمتحمل ابهام،
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .این نتایج از نظر ارتباط بین
سیستم بازداریکننده مغزی با کمالگرایی جامعهمحور با
نتایج پژوهش [ ]33و [ ]6همسو میباشد .این یافته از نظر
توجه به نقش سیستمهای مغزی-رفتاری در زمینهسازی افراد
برای آسیبپذیری روانی نسبت به عالئم وسواس ،با نتایج
[ ]38ناهمسو است .همچنین این یافته بهطور غیرمستقیم با
نتایج پژوهشهایی که نشان میدهند وسواس با ویژگی
شخصیتی برونگرایی در ارتباط است [ ]36 ،35ناهمسو است؛
زیرا مطالعات نشان میدهد که برونگرایی با سیستم بازداری
رفتاری رابطه منفی و با سیستم فعالساز رفتاری رابطه مثبت
دارد [ .]37در تبیین این یافته میتوان گفت با توجه به اینکه
افزایش فعالیت سیستم بازداری رفتاری منجر به تجربه
اضطراب میشود [ ]39بنابراین افرادی که سطوح باالی
فعالیت سیستم بازداری رفتاری را نشان میدهند ،بهصورت
افراطی و کمالگرایانه نسبت به نشانههای تنبیه و یا عدم
پاداش حساسیت نشان میدهند و در هنگام بروز یک رویداد
منفی اضطراب بیشتر و طوالنیتری را نسبت به سایر افراد
تجربه میکنند و رویداد موردنظر را از نظر شدت و پیامدهای
آن نسبت به سایر افراد ،بهصورت منفیتر و شدیدتر تجربه
میکنند .افراد دارای سطوح باالی فعالیت سیستم بازداری
رفتاری به دلیل اینکه سطوح باالی کمالگرایی جامعهمدار را
دارند [ ]33بنابراین به نظر میرسد نسبت به سایر افراد
حساسیت بیشتری نیز به حقوق دیگران دارند و به همین
دلیل مسئولیتپذیری بیشتری را در برابر هرگونه ضربه به
خود و یا دیگران احساس میکنند و خود را ملزم به جلوگیری
از هرگونه رویداد منفی میدانند.
در ادامه نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اغلب مؤلفه
های سازگار و ناسازگار متغیر طرحوارههای هیجانی و مؤلفه-
های متغیر باورهای وسواسی رابطه معنیدار وجود دارد.
این نتایج با یافتههای پژوهش کاگلر و همکاران []18
همسو میباشد .همچنین این یافته با نتایج مطالعه استرن 1و
همکاران [ ]40که نشان میدهد عالئم وسواس میتواند
پیشبینی کننده درك ضعیف و ترس از تجربه هیجانات منفی
Stern

و مثبت باشد ،همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت افراد دارای باورهای
وسواسی نسبت به هیجانات خود دیدگاههای ناسازگاری را
اتخاذ میکنند بهگونهای که نتایج نشان میدهد سالمت
هیجانی افراد وسواسی حتی از افراد مبتال به اسکیزوفرنی نیز
پایینتر است [ .]18افراد دارای باور وسواسی ممکن است این
باور را در خود پرورش دهند که نباید هیجان خاصی را تجربه
کنند و در صورت داشتن چنین هیجانی ممکن است دچار
احساس گناه شوند .در واقع افراد دارای باور وسواسی اهمیت
برخی از هیجانات را بیشبرآورد میکنند و در تالش دائم برای
جلوگیری از تجربه آنها هستند اما همین توجه افراطی برای
کاهش تجربه یک هیجان میتواند زمینهساز توجه بیشتر به
آن شود و در نتیجه تجربه آن هیجان را بیشتر کند .در همین
راستا نتایج [ ]41نشان میدهد در افراد وسواسی در مقایسه
با افراد سالم ،بازداری از افکار و اجتناب از هیجانات ،فرایند
یادگیری واکنشهای اضطرابی را تداوم میبخشد که این امر
به نوبه خود بازداری از عمل و درنتیجه پاسخهای ناسازگارانه
را در پی دارد و موجب تشدید و تداوم عالئم وسواس آنها
میشود.
همچنین در پژوهش حاضر بین طرحوارههای هیجانی
سازگار و باورهای وسواسی رابطه معنیدار وجود داشت .در
تبیین این یافته میتوان گفت حضور برخی طرحوارههای
هیجانی مثبت مانند خودآگاهی هیجانی در صورتی که
بهصورت افراطی مورد استفاده قرار گیرند میتوانند زمینهساز
توجه بیشتر افراد به هیجاناتشان شوند .این توجه بیشتر به
هیجانات میتواند حساسیت افراد دارای باورهای وسواسی از
جمله کمالگرایی را نسبت به هیجانات خود بیشتر کند و
باعث شود نتایج تجربه برخی هیجانات را بیشبرآورد کنند و
پذیرش آنها نسبت به این هیجانات کاهش یابد .در واقع
شاید بتوان گفت زمانی که افراد دارای باور وسواسی نتوانند
از تجربه هیجانهای خاص اجتناب کنند آنها را غیر قابل
کنترل دانسته و نتایج تجربه آن را فاجعهآمیز تلقی خواهند
کرد و خود را مسئول این شرایط و پیامدهای احتمالی آن
میدانند .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اغلب
مؤلفههای کنشوری اجرایی با مؤلفههای باورهای وسواسی،
رابطه معنیدار وجود دارد .بهمنظور مقایسه این یافته با نتایج
پژوهشهای دیگر ،پژوهشی که به بررسی مستقیم باورهای
وسواسی و نارساکنشوری اجرایی پرداخته باشد یافت نشد،
زیرا عمده مطالعات موجود در این زمینه در بین جمعیت
بالینی اختالل وسواس انجام شده است .یافته پژوهش حاضر
در مقایسه با نتایج این مطالعات همسو با یافتههای [،]42

نقش سیستمهای مغزی  -رفتاری ،طرحوارههای هیجانی و نارساکنشوری اجرایی در پیشبینی.......

بهخصوص در مورد افراد با سطوح باالی فعالیت سیستمهای
مغزی-رفتاری توجه بیشتری نمایند .همچنین با توجه به
اینکه در پژوهش حاضر طرحوارههای هیجانی ناسازگار پیش-
بین مناسبی برای باورهای وسواسی افراد بودند ،بنابراین به
خانوادهها نیز توصیه میشود که بهمنظور جلوگیری از شکل-
گیری هرگونه طرحوارهی هیجانی ناسازگار در فرزندان خود،
توجه بیشتری به هیجانهای ابراز شده از سوی آنها داشته
باشند و بیشتر پذیرای این هیجانها باشند.
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[ ]44[ ،]43و [ ]45میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت نقص در کارکردهای
اجرایی افراد دارای باورهای وسواسی به علت نوع نگرش آنها
به این کارکردها و ماهیت باورهای وسواسی آنها میباشد.
برای مثال افراد دارای باور کمالگرایانه ممکن است به این
علت که نسبت به کارکردهای شناختی خود انتظارات کمال
گرایانه دارند بنابراین هرگونه نقص در این کارکردها که ممکن
است در هر فردی وجود داشته باشد را بهصورت اغراقآمیزی
ادراك کرده و اعتماد خود را نسبت به تواناییهای شناختی
خود از دست میدهند .همچنین این افراد ممکن است نتایج
احتمالی فعالیتهای شناختی خود را از لحاظ اهمیت بیش-
برآورد کنند .برای مثال زمانی که این افراد در موقعیتهایی
قرار میگیرند که نیاز به تصمیمگیری دارند ،از آنجا که در
برآورد نتایج تصمیمهای خود دچار نوعی شک وسواسگونه
میشوند ،بنابراین ممکن است در تصمیمگیری در موقعیت-
های مختلف بهخصوص تصمیمگیری در شرایط ابهام دچار
سردرگمی شوند و تا حد ممکن از این موقعیتها اجتناب
کنند و این دیدگاه را در خود شکل دهند که آنها از لحاظ
توانایی تصمیمگیری ضعیف هستند.
در تبیین دیگری برای نقص در کارکردهای اجرایی افراد
دارای باور وسواسی بهخصوص افراد دارای باورهایی در مورد
اهمیت و کنترل افکار ،میتوان گفت این افراد به این علت که
اهمیت حضور افکار خاصی را در ذهن خود بیشبرآورد می
کنند و دائما در تالش برای کنترل این افکار هستند ،بنابراین
بخش زیادی از توجه و انرژی خود را صرف سرکوبی این افکار
خواهند کرد و در نتیجه نمیتوانند نسبت به تکالیف خود
توجه پایدار داشته باشند و دائما یک کار را از ابتدا آغاز می-
کنند تا بتوانند آن را به پایان برسانند که این امر نشاندهنده
کاهش کارایی کارکردهای اجرایی آنها میباشد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده از ابزار
مداد و کاغذی بود که معموال احتمال سوگیری شرکت
کنندگان در پاسخ به آنها وجود دارد .همچنین به علت
استفاده از نمونهگیری در دسترس در پژوهش حاضر بهتر
است در تعمیم نتایج با احتیاط عمل شود؛ بنابراین پیشنهاد
میشود در انجام پژوهشهای آینده از روشهای دیگری غیر
از پرسشنامه و یا عالوه ب ر پرسشنامه استفاده شود .همچنین
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی بهمنظور تعمیمپذیری
بهتر نتایج از روش نمونهگیری تصادفی جهت انتخاب نمونه
استفاده شود .در نهایت با توجه به نتایج پژوهش حاضر می-
توان به رواندرمانگران و مشاوران پیشنهاد کرد که بهمنظور
اصالح باورهای وسواسی مراجعان خود ،به تواناییهای
شناختی آنها و همچنین نحوه نگرش آنها به این تواناییها
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