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بررسی رابطه حافظه ی فعال و توجه پایدار با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل
وسواس فکری عملی
سیدحسین قاضوی  ، 1لیالسادات عزیزی ضیابری ، 2جوانشیر اسدی
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه آزاد واحد گرگان(نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد ،واحد گرگان ،ایران.
 3استادیار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد ،واحد گرگان ،ایران.

چکیده
اختالل وسواس فکری عملی اختالل رایج و مزمنی است که بر بسیاری از جنبه های کیفیت زندگی شامل تحصیالت ،شغل،
استقالل مالی تأثیر دارد و دهمین بیماری پرهزینه جهان است .هدف این پژوهش بررسی رابطه حافظه ی فعال و توجه پایدار با
فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی می باشد .پژوهش براساس هدف ،کاربردی و بر اساس شیوه ی
جمع آوری داده ها ،توصیفی است و براساس اهداف پژوهش ،این مطالعه از نوع همبستگی می باشد .جامعه مورد مطالعه را
مراجعان سرپایی مبتال به اختالل وسواس فکری عملی که طی اردیبهشت  1398تا خرداد  ،1398برای درمان به مراکز مشاوره
و کلنیک های روان پزشکی شهرستان گنبد مراجعه کرده اند را تشکیل می دهد که در دسترس انتخاب شدند .برای بررسی
متغیر ها از پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی  ،آزمون حافظه ی فعال دانیمن وکارپنتر ،آزمون توجه پایدار و پرسشنامه
باورهای فراشناختی ولز استفاده گردید .یافته ها حاکی از آن است که بین حافظه ی فعال با فراشناخت سطح معناداری 0/023
و بین توجه پایدار و فراشناخت  0/036برقرار است  .از آنجایی که مقدار سطح معناداری کمتر از  0/05است؛ بنابراین بین
حافظه ی فعال با فراشناخت و توجه پایدار با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که حافظه ی فعال و توجه پایدار توان پیش بینی فراشناخت در بیماران
مبتال به اختالل وسواس فکری عملی را دارد .لذا می توان گفت تاثیر فراشناخت با کارکردهای اجرایی در افراد مبتال به وسواس
فکری -عملی نه تنها می تواند افراد وسواسی را از افراد غیر وسواسی تفکیک کند ،بلکه این باورها با شدت وسواسی بودن نیز
رابطه نیرومندی دارند.
واژههای كلیدی :اختالل وسواس فکری ،توجه پایدار فراشناخت ،حافظه فعال ،وسواس
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مقدمه
اختالل وسواس فکری -عملی ( ) OCDیک اختالل شایع و ناتوان کننده است که بر اساس افکار ،امیال و تجسم های بازگشتی
و پابرجا و رفتارها یا اعمال ذهنی تکراری مشخص می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،نرخ شیوع این اختالل در یک
سال  1/5تا  1 / 2درصد و نرخ شیوع در طول عمر آن در جمعیت عمومی  2تا  3درصد تخمین زده شده که بعد از اختالل
اضطراب اجتماعی ،اختالالت وابسته به مواد و افسردگی چهارمین تشخیص رایج روانپزشکی است .استرس باعث تشدید نشانه
ها می شود و حدود  15درصد افراد مبتال کاهش عملکرد پیشرونده ای را در امور شغلی و اجتماعی نشان می دهند (انجمن
روانپزشکی آمریکا.)2013 ،
نظریات مختلفی درباره ی علت اختالل وسواس فکری -عملی ارایه شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد )1:علت
ژنتیکی )2 ،سطوح غیر عادی سروتونین )3 ،اختالل در عملکرد قشر پیشانی( ،کارلسون 2001 ،به نقل از هالجین  ،ترجمه ی
سید محمدی  )4 ،)1389الگو های تفکر ناسازگارانه که مورد تاکید دیدگاه شناختی است (استکستی  1994به نقل از هالجین
 ،ترجمه ی سید محمدی ) و ه) مشکالت حافظه ،که این نیز اخیرا توسط دیدگاه شناختی مطرح شده است و عنوان می دارد
که افراد مبتال به اختالل وسواس فکری -عملی دارای کاستی هایی در حافظه هستند (هنین و همکاران 2001 ،به نقل از
هالجین  ،ترجمه ی سید محمدی  .)1389بر اساس دیدگاه شناختی در فرایند پردازش اطالعات مبتالیان به اختالل وسواس
فکری -عملی در بخش حافظه نارسایی هایی وجود دارد که باعث می شود این افراد با وجود انجام دادن یک فعالیت در یاد
آوری و اطمینان به آن دچار مشکل باشند.
دیدگاه های موجود در مورد مشکالت حافظه ی بیماران وسواس فکری -عملی را می توان به چند دسته تقسیم کرد  :در یک
دیدگاه منبع اصلی شک و تردید های بیماران وسواس فکری -عملی به یک نارسایی عمومی در حافظه مربوط می شود .دیدگاه
دیگر براین باور است که افراد دارای اختالل وسواس فکری -عملی  ،نسبت به مواد تهدید کننده حافظه ی کاذب بیشتری را
تولید می کنند(.کالمپ،امیر و کرینگفل)2009 ،
یکی از مولفه های مهم حافظه  ،حافظه ی فعال که در بیماران وسواس فکری -عملی مورد مطالعه واقع شده است .البته
مطالعات بسیار کمی در این رابطه انجام شده است ولی در همین مطالعات کم هم  ،نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است .به
عنوان مثال مطالعه ای که به وسیله نیک هارولدو همکاران ( )200۷انجام شده نشان داد که هیچ ارتباطی میان اختالل وسواس
فکری -عملی و فعالیت های مغزی و بدکارکردی حافظه ی فعال وجود ندارد .ولی از سوی دیگر ،مطالعاتی که بوسیله ناکاکوا
همکاران ( )2009نجام شد ،نشان داد که در افراد مبتال به اختالل وسواس فکری -عملی نقص هایی در حافظه ی فعال ونیز
نابهنجاری های مغزی وجودارد .عالوه بر آن وینشان داد که  :شدید شدن نشانه های وسواس باعث افزایش نقص های عصب
روانشناختی می شود .بنابر آنچه که از مطالعات مختلف به دست آمده استنباط می شود که تعیین نحوه ی ارتباط بین عملکرد
حافظه کاری و اختالل وسواس فکری -عملی نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
آیزنک و همکاران ( )200۷و ساراسون و همکاران ( )1990برای درك و توضیح اینکه اضطراب چگونه عملکرد شناختی را
معیوب میکند ،از یک مدل سه جزئی از حافظه فعال ،استفاده می کنند .مدل سه جزئی حافظه فعال توسط بدلی( )1986مطرح
شد که فرض می کند حافظه فعال شامل سه زیر سیستم است :حلقه واج شناختی  ،صفحه ثبت دیداری-فضایی و اجرایی
مرکزی .حلقه واج شناختی شامل پردازش اطالعات شنیداری است در حالی که طرح دیداری -فضایی ،اطالعات دیداری را
پردازش میکند .تاکنون توافقی در مورد تعداد و ماهیت کارکردهای اجرایی مرکزی وجود ندارد .هر چند میاك ،فریدمن،
امرسون ،ویتزکی و هاورتر( )200۷و میاك و فرید من (  )2014با استفاده از تکالیفی که اجرایی مرکزی را درگیر می کند یک
تحلیل متغیر نهفته انجام دادند و سه کارکرد را استخراج کردند .این سه کارکرد ارتباط نزدیکی با کارکردهایی دارند که توسط
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محققان دیگر با رویکردهای متفاوت استفاده میشد .کارکرد اول کار کرد بازداری است که شامل به کار بردن توجه برای
جلوگیری از تداخل محرك ها یا پاسخ های غیر مرتبط با تکلیف ،است .این یک کنترل توجه منفی است .دومین کار کرد ،کار
کرد تغییر کردن است که شامل استفاده از کنترل توجه برای تغییر دادن انعطاف پذیر توجه ،تا از اینکه توجه بر محرك مرتبط
با تکلیف که در حال حاضر اهمیت دارد ،متمرکز باقی بماند ،اطمینان حاصل شود .این کار کرد شامل به کار بردن کنترل توجه
به شیوهای مثبت برای افزایش عملکرد در تکلیف است .سومین کارکرد ،کارکرد به روز کردنه است که "بروز کردن و بازبینی
بازنمایی های حافظه فعال" را شامل می شود .این کار کرد اساسا مرتبط با اندوزش موقتی اطالعات است و بنابراین حافظه
کوتاه مدت را ،نسبت به کنترل توجه ،بیشتر درگیر می کند.
نظریه کنترل توجهی آیزنک و همکاران ( ،)200۷فرض می کند که کارکرد بازداری ،تغییر کردن و بروز کردن ،کارکردهای
اصلی اجرایی مرکزی است .بر طبق این نظریه اضطراب ،کنترل توجه که یکی از کارکردهای کلیدی اجرایی مرکزی است را
معیوب می کند و بنابراین اثرات زیان باری بر کارکردهایی که شامل کنترل توجهی است ،دارد .کار کرد بروز کردن بیشتر از
اینکه توجه را درگیر کند ،حافظه را درگیر می کند و بنابراین مستقیما از اضطراب متأثر نمی شود (آیزنک و درخشان.)2009 ،
در مقابل کارکرد بازداری کنترل توجهی را به این خاطر به کار می برد که از هدایت توجه به سمت محرك یا پاسخ غیر مرتبط
با تکلیف جلوگیری شود .و کارکرد تغییر کردن ،کنترل توجهی را به یک شیوه ی مثبت به کار می برد تا به صورت بهینه به
تغییر کردن تقاضاهای تکلیف پاسخ دهد .بنابراین مهمترین فرض نظریه کنترل توجه این است که اضطراب کارآمدی کار کرد
بازداری و تغییر کردن را مختل می کند.
از مهمترین کارکردهای اجرایی می توان به توجه پایدار و حافظه فعال اشاره کرد(.نجارزادگان ،نجاتی،امیری و شریفیان،
 )2015یکی از انواع فرایندهای توجه که تحت تاثیر هیجان قرار می گیرد ،توجه پایدار است که بیانگر کارکرد توجهی پایه است
که تعیین کننده جنبه های کارآمدی باالی توجه( توجه انتخابی ،توجه تقسیم شده) و ظرفیت شناختی درکل می باشد .توجه
پایدار برای روان شناسان به این دلیل که شرط پایه و اساسی برای پردازش اطالعات می باشد ،حائز اهمیت است و لذا این نوع از
توجه برای رشد شناختی مهم فرض شده است .زمانی که شخصی در توجه پایدار مشکالتی دارد ،اغلب با ناتوانی هایی در
سازگاری با تقاضاهای محیطی و تغییر و تعدیل رفتارمانند بازداری از رفتار نامناسب مواجه می شود(دیگانگی و پورگس1990،
)هر چند توجه پایدار زمانی به کار می رود که ابتدا ،توجه انتخابی صورت گرفته ولی در ادامه نیازمند این است که شخص به یک
رویداد یا محرك ،برای یک مدت زمان طوالنی و مشخص تمرکز داشته و توجه خود را به غیر از محرك تعیین شده جابجا ننماید
ولی اگر توجه به بیش از یک محرك به ؛ طور همزمان معطوف باشد ،توجه تقسیم شده و یا پراکنده به حساب می آید(دیگانگی
و بورکس 1990 ،به نقل از( آیزنک و کین. ) 2001،کوان( )2005در مطالعه ای مطرح کرد که توجه متمرکز ،انعطاف پذیر است
و اینکه افراد در توانایی برای سازگاری توجه متمرکزشان با اهداف مرتبط با تکلیف ،متفاوت می باشند .اگر که تکلیف نیازمند
توجه انتخابی باشد ،از این رو توجه متمرکز باید بر محرك ،زوم شده و تنها اطالعات مرتبط با تکلیف پردازش گردند .در واقع
توجه به نوعی کانونی می گردد .اما اگر تکلیف نیازمند توجه تقسیم شده باشد ،از اینرو توجه متمرکز بایستی طبق آن تکلیف،
جابجا شود تا همه ی اطالعات مرتبط با تکلیف بتواند مورد پردازش قرار بگیرد.
نظریه های شناختی جدید در آسیب شناسی روانی ،بر نقش فراشناخت در سبب شناسی و تداوم اختالالت روانی تأکید دارند
(ولز و پاپاگورگیوس1994 ،؛  .)1996این مفهوم در بر گیرنده دانش ،فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی ،نظارت
یا کنترل می کنند (ولز .)200۷ ،باورهای فراشناختی درباره افکار یا احساسات مزاحم ،در پی اصطالحات معرفی شده از سوی
راچمن ( )1993برای توصیف تحریف های شناختی در اختالل وسواس ،باورهای آمیختگی» نام گذاری شده اند (ولز.)199۷ ،
فراشناخت نیز به عنوان یک مفهوم چند بعدی در بر گیرنده دانش و راهبردهایی است که شناخت ها را ارزیابی  ،کنترل و
نظارت می کنند (اسپاداه .)200۷ ،تفکرات و باورها مستلزم عوامل فراشناختی هستند .بعالوه فراشناخت در توقف ،دوام  ،تغییر
و اصالح آن ها درگیر است و همچنین در برگیرنده باورهای ناکارآمدی است که سبب پایداری اختالالت روانشناختی می گردد.
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فراشناخت شامل دانش و تنظیم فراشناختی است .دانش فراشناخت ،اطالعاتی است که افراد پیرامون باورهای خود و
راهبردهای اثرگذاری بر آن ها ،دارند .تنظیم فراشناختی نیز راهبردهای است که افراد برای تغییر وضعیت باورها استفاده می
کنند ( فیشر و ولز .)2009 ،مطالعات نشان داده اند که باورهای فراشناختی پیش بینی کننده های مهم عالیم وسواس فکری-
عملی هستند (ولز و پاپار جیو1988 ،؛ الکامپ و آردها1999 ،؛ گویلیام و همکاران2004 ،ء مبرز و ولز.)2005 ،
در نظریه فراشناخت ،اختالالت با سبک تفکر که در اصطالح سندرم شناختی _ توجه ای است ،مرتبط هستند(ولز  .)200۷ ،در
بیماران وسواس اجباری ،ماشه چکان هایی سبب فعال شدن اعتقادات و باورهای فراشناختی می گردند .باورهای فراشناختی،
تفکر پیرامون رفتارهای آیینی و ارزیابی تفکرات ناخوانده را برمی انگیزند که موجب پاسخ هیجانی و رفتاری می شود.از سوی
دیگر پاسخ های هیجانی و رفتاری خود باعث فعالیت بیشتر باورهای فراشناختی می گردند (فیشر و ولز.)2005 ،
بنابراین پرداختن به این موضوع بسیار مهم است .اختالل وسواس فکری عملی اختالل رایج و مزمنی است که ساالنه حدود
چهار میلیون بزرگسال ایرانی از آن رنج می برند .وسواس دهمین بیماری پرهزینه جهان است که با توجه به شیوع باالی آن،
تحقیقات جدید نشان می دهد که این بیماری تا سال  2020رتبه چهارم پر هزینه ترین بیماریها در جهان را از آن خود
میکند .طبق آخرین آمار اعالم شده پیمایش ملی سالمت روان ایران در سال جاری 5/1 ،درصد جمعیت  15تا  64سال کشور
مبتال به بیماری وسواس هستند(سازمان ملی پیمایش سالمت روان ایران  )1391 ،اختالل وسواس فکری عملی بر بسیاری از
جنبه های کیفیت زندگی شامل تحصیالت ،شغل ،استقالل مالی تأثیر دارد (کوران و همکاران  .)1996 ،با توجه به اهمیتی که
این اختالل از لحاظ شروع و هزینه های تحمیل کننده بر جامعه دارد ،بررسی آسیب شناسی این اختالل و کشف عوامل
شناختی دخیل در این اختالل که در جهت درمان های روان شناختی مورد استفاده قرار می گیرند ،امری ضروری است .از این
رو پرسش اصلی محقق این است که؛ ایا بین حافظه ی فعال و توجه پایدار با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس
فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد؟

پیشینه تحقیق
گوچی و همکاران (201۷؛ به نقل از بهرامی زاده )139۷ ،در یک پژوهشی اکتشافی بر روی باورهای فراشناختی در اختالل
وسواس فکری عملی و اختالل وحشت زدگی نشان دادند که باورهای فراشناختی در این دو اختالل نقش عمده دارند .همچنین
به این نتیجه دست پیدا کردند که بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی ،باورهایی درباره نیاز به کنترل افکار و باورهای
منفی نیرومندتری درباره نگرانی دارند .به طور کلی آنها نتیجه گرفتند که باورهای فراشناختی در بیماران مبتال به اختالل
وسواس فکری عملی و اختالل وحشت زدگی یک عامل خطر ساز کلی است .در این پژوهش ،بیماران مبتال به اختالل وسواس
فکری عملی ،بی اعتمادی بیشتری نسبت به فرایندهای شناختی خود از قبیل حافظه و توجه داشتند .این موضوع نقش مهمی
در رفتارهای وارسی و بررسی های تکراری آنها دارد .نورترن ( )2015در مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین اضطراب و
عملکرد شناختی براساس نظریه کنترل توجه ،یک نمونه ی  9۷نفری از دانشجویان را انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه
القای استرس و گروه حمایتی قرار دادند ،و آزمودنی ها قبل و بعد از کامل کردن تکالیف ،آزمونهای اضطراب صفت حالت
اشپیل برگر و مقیاس اضطراب امتحان بنسون ( ) 1992را پر کردند .برای سنجش کارکرد بازداری از استروپ رنگ کلمه و
کارکرد تغییر کردن از آزمون طبقه بندی کارتهای ویسکانسین و برای کارکرد به روز کردن از تکلیف فراخنای عمل کردن
استفاده شد .در این پژوهش فرضیه های مربوط به نظریه ی کنترل توجه ،چه در مورد کارآمدی پردازش و چه در مورد اثر
بخشی عملکرد ،در هر دو شرایط تأیید نشد .نتایج مطالعه زندکریمی و رمضان ()1396بر روی مردان مبتال به وسواس فکری-
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عملی در مقایسه با مردان سالم ،نشان داد که مبتالیان به این اختالل در کارکردهای اجرایی فراشناخت ،توجه متمرکز و
انعطاف پذیری ضعف معنی داری نسبت به افراد سالم نشان می دهند .در این میان ،بیشترین آسیب مربوط به فراشناخت و
توجه پایدار بود که طبق نظریه ولز ( )2005همبستگی باالیی با هم دارند .شهابی ،اکبری،کاوسیان و انصاری ( )1396در
تحقیقی با عنوان پیش بینی گرایش به وسواس فکری بر اساس نیمرخ شناختی (حافظه کاری ،حافظه کوتاه مدت ،و
کارکردهای اجرایی) گزارش کردند که ظرفیت حافظه کاری و مکانیسم های توجهی کارکردهای اجرایی روی هم رفته بخش
زیادی از واریانس (حدود  6۷درصد) گرایش به وسواس را پیش بینی می کنند .بر این اساس می توان نتیجه گرفت افراد دارای
گرایش های وسواسی در کارکردهای شناختی اندوزشی ،نظارتی و کنترلی اجرایی مرکزی مانند تمرکز بر اطالعات مرتبط و
نادیده گرفتن اطالعات نامرتبط ،توانایی نگه داری و دستکاری اطالعات به طور موقت فعال شده ،و یا به عبارت کلی تر ،در
کنترل توجه ضعف اساسی دارند و مداخله در این کارکردها می تواند به عنوان یک راهبرد درمانی مورد توجه قرار گیرد.
روش پژوهش
پژوهش براساس هدف ،کاربردی و بر اساس شیوه ی جمع آوری داده ها ،توصیفی است و براساس اهداف پژوهش ،این مطالعه
از نوع همبستگی می باشد .جامعه مورد مطالعه را مراجعان سرپایی مبتال به اختالل وسواس فکری عملی که طی اردیبهشت
 1398تا خرداد  ،1398برای درمان به مراکز مشاوره و کلنیک های روان پزشکی شهرستان گنبد مراجعه کرده اند را تشکیل
می دهد .برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد .بر اساس فرمول پیشنهادی تاباخنیک و فیدل
( )200۷حداقل حجم نمونه الزم در مطالعات همبستگی از رابطه ( ≥  )M 8+ 50Nمحاسبه می شود M .تعداد متغیرهای
پیش بین پژوهش و  Nحجم نمونه است .تعداد آزمودنی ها بر اساس فرمول  68نفر می باشد که برای جلوگیری از ریزش نمونه
و خطای حداقل  5درصد ،تعداد  100آزمودنی براورد شد که از سوی روان پزشک یا روانشناس بالینی تشخیص وسواس را
دریافت کردند.
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی
این پرسشنامه برای ارزیابی پدیده های وسواسی طراحی شده است و حاوی  30سؤال است که به صورت بلی یا خیر پاسخ داده
می شوند .طراحی این پرسشنامه به گونه ای است که یک فرد وسواسی ،به طور دقیق به نیمی از سوال ها پاسخ مثبت و به نیم
دیگر پاسخ منفی بدهد (شمس و همکاران .)1386 ،هاجسون و راچمن )19۷۷(1توانسته اند با استفاده از تحلیل عاملی به پنج
خرده مقیاس :وارسی ،شست و شو ،کندی تکرار ،تردید-وظیفه شناسی و نشخوار فکری برسند .تعداد سؤال های مربوط به
مقیاس ها به ترتیب برابر با  ۷ ،۷ ،11 ،9و  2سؤال است پاسخ های همخوان با کلید ،یک نمره و پاسخ های ناهمخوان با کلید،
نمره صفر می گیرند .از این پرسشنامه هم در چارچوب مطالعات بالینی و هم در جمعیت عادی استفاده شده است .پایایی باز
آزمون این پرسشنامه  0/98به دست آمده است (شمس و همکاران .)1386 ،این پرسشنامه نسبت به اثرات درمانی حساس
است و باعث شده که این آزمون در ارزیابی درمان های معطوف به نشانه های وسواس فکری عملی سودمندی ویژه ای داشته
باشد (استکتی و پیگت.)1389 ،
 -2-6-3آزمون حافظه ی فعال دانیمن وكارپنتر

1

-Hodgson and Rachman
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آزمون حافظه فعال دانیمن و کارپنتر )1980(2شامل  2۷جمله است  .این  2۷جمله به شش بخش  ،به صورت بخش دو جمله
ای  ،سه جمله ای  ،چهار جمله ای  ،پنج جمله ای ،شش جمله ای و هفت جمله ای  ،تقسیم بندی شده است .بخش اول .
میزان پردازش و بخش دوم میزان اندوزش را مورد سنجش قرار می دهد  .برای نمره گذاری آزمون حافظه فعال  ،تعداد پاسخ
های صحیح هر بخش را بر تعداد کل جمالت تقسیم می کنند و سپس عدد بدست آمده از هر بخش را با هم جمع کرده و بر
دو تقسیم می کنند  ،عدد به دست آمده نشان دهنده میزان ظرفیت حافظه فعال هر آزمودنی خواهد بود .در مورد پایایی این
آزمون می توان گفت  ،در یک بررسی مقدماتی که توسط ( اسد زاده )8۷ ،روی  84نفر از دانشجویان روان شناسی و علوم
تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شد  ،ضریب پایایی  0/88به دست آمد .
 -3-6-3آزمون توجه پایدار
این آزمون توسط رازولد3و همکاران ( ) 1956تهیه شده است .از این آزمون براى ارزیابى خطاهاى توجه یا حرکات تکانشى
استفاده می شود .این آزمون نیازمند توجه حین یک تکلیف مداوم و بازدارى از پاسخ هاى تکانشى است (بیکر و تیلر1995 ،4
) .در این تکلیف آزمودنى ها با یک سرى از محرك هاى متوالى در یک دوره زمانى مشخص مواجه می شوند که وظیفه آنها
ارائه پاسخ در برابر ادراك محرك هدف است و براى یافتن اختالل در عملکرد توجه پایدار استفاده می شود .بر طبق نتایج
مطالعه هادیانفرد و همکارانش ( )1390مشخص شد که فرم فارسی آزمون عملکرد مداوم5دارای روایی و پایایی مناسب است.
در مطالعه آنها ضریب پایایی قسمتهای مختلف آزمون بین 0/52تا  0/93بود .روایی آزمون با شیوه روایی سازی مالکی از طریق
بیش فعالی( ،بیست و پنج مقایسه گروه بهنجار ( 30دانش آموز پسر دبستانی ) و گروه اختالل نقص توجه /بیش فعالی انجام
گرفت.
 -3-6-4پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز
این ابزار به منظور سنجش چند باور فراشناختی خصیصه ای که برخی از آنها نقش محوری در مدل فراشناختی اختالل روان
شناختی دارند ،طراحی شده است (ولز و کار ترایت-هاتون .)2004 ،پرسشنامه باورهای فراشناختی یک پرسشنامه  30سؤالی
خود گزارشی است که باورهای افراد درباره تفکراتشان را می ستجد و حیطه های فراشناختی را در پنج مقیاس جداگانه اندازه
گیری می کند .1 :باورهای مثبت درباره نگرانی .2 ،باورهای منفی درباره نگرانی که با کنترل ناپذیری و خطر مرتبط هستند.3 ،
اعتماد شناختی ضعیف .4 ،نیاز به کنترل افکار  .5خود آگاهی شناختی پاسخ ها در این مقیاس بر اساس مقیاس چهار درجه ای
لیکرت (موافق نیستم  ،کمی موافقم ،تقریبا موافقم ،کامال موافقم) محاسبه می شود .در بررسی ولز و کارتریت ها و ترن
( )2004ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های پرسشنامه باورهای فراشناختی از  0/۷2تا  0/93گزارش شده است.
همبستگی بازآزمایی در فاصله زمانی  22تا  118روزه به شرح زیر است :نمره کلی برابر با  ، 0/۷5مقیاس های باورهای مثبت
برابر  ،0/۷9کنترل ناپذیری /خطر برابر  ،0/59اعتماد شناختی برابر  ،0/69لزوم کنترل افکار برابر  0/۷4و خود آگاهی شناختی
برابر با  0/8۷بود (ولز و کار ترایت هاتون .)2004 ،در ارتباط با روایی سازه ،همبستگی مثبتی بین خرده مقیاس های پرسش
نامه و مقیاس های مرتبط از لحاظ نظری مشاهده شده و به طور مجدد ساختار عاملی آن تأیید شده است (اسپادا و همکاران،
 .)2008برای خرده مقیاس های کنترل ناپذیری ،باورهای مثبت ،خود آگاهی شناختی ،اعتماد شناختی و نیاز به کنترل افکار
2

- Daneman & CArpenter

3

-Rosvold
4

-Baker & Yoylor
5

- Continuous Performance Test
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به ترتیب در نمونه ایرانی  0/89 ،0/81 ، 0/86 ،0/8۷و 0/۷1گزارش شده است .در پژوهش محمدخانی و فرجاد ()1388
میزان ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/80به دست آمد.
تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در ابتدا از آمار توصیفی استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد .با توجه به جدول ارائه
شده مشاهده می شود که از  100نمونه انتخاب شده  42نفر ( 42درصد) مرد و  58نفر ( 58درصد) زن بوده اند .لذا می
توان گفت اکثریت جامعه آماری در نمونه انتخابی زن هستند .نتایج مربوطه در جدول (1-1ارائه شده است.
جدول  )1-1توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان

داده های معتبر

فراوانی

درصد

درصد مقادیر معتبر

درصد تجمعی

مرد

42

42

42

42

زن

58

58

58

100

جمع

100

100

100

سن پاسخگویان
با توجه به جدول ارائه شده مشاهده می شود که از  100نمونه انتخاب شده  4۷نفر ( 4۷درصد)  25-19سال؛  34نفر(34
درصد) بین  26تا  32سال ؛  11نفر ( 11درصد) بین  33تا  38سال؛  5نفر ( 5درصد) بین  45-39سال و  3نفر ( 3درصد)
باالتر از  45سال بوده اند .نتایج مربوطه در جدول ( )1-1ارائه شده است.

جدول  )2-1توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان (سال)
فراوانی

درصد

درصد مقادیر
معتبر

درصد تجمعی

19-25

4۷

4۷

4۷

4۷

26-32

34

34

34

81

داده های

33-38

11

11

11

92

معتبر

39-45

5

5

5

9۷

باالتر از  45سال

3

3

3

100

جمع

100

100

100

100
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میزان تحصیالت پاسخگویان
با توجه به جدول ارائه شده مشاهده می شود که از  100نمونه انتخاب شده  16نفر( 16درصد) دارای مدرك سییکل 2 ،نفیر
( 2درصد) محصل 50 ،نفر ( 50درصد) دارای مدرك دیپلم؛  28نفر ( 28درصد) کارشناسی و  4نفر ( 4درصد) کارشناسی ارشد
بوده اند .نتایج مربوطه در جدول ( )1-2ارائه شده است.
جدول  )3-1توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیالت پاسخگویان
فراوانی

درصد

درصد مقادیر
معتبر

درصد تجمعی

سیکل

16

16

16

16

محصل

2

2

2

18

داده های

دیپلم

50

50

50

38

معتبر

كارشناسی

28

28

28

96

كارشناسی ارشد

4

4

4

100

جمع

100

100

100

میزان وضعیت تاهل پاسخگویان
با توجه به جدول ارائه شده مشاهده می شود که از  100نمونه انتخاب شده  45نفر( 45درصد) مجرد و  54نفر ( 54درصد)
متاهل بوده اند .نتایج مربوطه در جدول ( )1-3ارائه شده است.

جدول  )4-1توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان
فراوانی

درصد

درصد مقادیر معتبر

درصد تجمعی

مجرد

45

45

45

45

دادههای

متاهل

54

54

54

99

معتبر

بدون جواب

1

1

1

100

جمع

100

100

100

توصیف متعیر های تحقیق

حافظه ی فعال

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار استاندارد

واریانس

کشیدگی

چولگی

0/30

1

0/69۷0

0/11601

0/013

0/۷65

-0/435
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10/0۷599

فراشناخت

51

96

۷2/6400

توجه پایدار

0/00

59۷

80/235 448/6200

-0/366

0/0۷0

2/684 643۷/6۷2

-1/6۷8

101/526

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها
در تفسیر نتایج آزمون ،چنانچه مقدار سطح خطای مشاهده شده از  0/05بیشتر باشد ،در آن صورت توزیع مشاهده شده با
توزیع نظری یکسان است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد .یعنی توزیع بدست آمده توزیع نرمال است .اما چنانچه مقدار معنی
داری از  0/05کوچکتر باشد آنگاه توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار متفاوت است و توزیع فوق نرمال نخواهد بود
جدول  5-1تست نرمالیته متغیرها
متغیر

نوع توزیع به

سطح

مقدار

تایید

كار گرفته

معناداری

خطا

فرضیه

نتیجه

شده
حافظه ی فعال

نرمال

0/06۷

0/05

H0

نرمال

فراشناخت

نرمال

0/0۷0

0/05

H0

نرمال

توجه پایدار

نرمال

0/100

0/05

H0

نرمال

با توجه به مقادیر حاصل از آماره اسمیرنوف – کلموگروف جدول  ،5-1میتوان استنباط نمود که توزیع مورد انتظار با توزیع
مشاهده شده برای تمام متغیرها تفاوت معنیداری ندارد و بنابراین توزیع این متغیرها نرمال است.
آزمون فرضیات
فرضیه اول :بین حافظه ی فعال با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  6-1ضریب همبستگی فرضیه اول

فراشناخت

حافظه ی فعال

0/234

1

ضریب پیرسون
سطح معناداری

0/023
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94

94

تعداد

1

0/234

ضریب پیرسون

0/023

سطح معناداری

94

تعداد

100

فراشناخت

همانطور که در جدول  6 -1مشاهده می کنید ،مقدار سطح معناداری فرضیه اول کمتر از  0/05است؛ بنابراین بین حافظه ی
فعال با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین می توان گفت که
فرضیه اول تایید و فرض صفر آن رد می شود .مقدار و عالمت ضریب این آزمون نیز جهت و قدرت رابطه را نشان می دهد .از
آنجایی که عالمت ضریب مثبت است بنابراین رابطه مثبت و مستقیم بین حافظه ی فعال با فراشناخت در بیماران مبتال به
اختالل وسواس فکری عملی وجود دارد .پس می توان گفت که بین حافظه ی فعال با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل
وسواس فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم :بین توجه پایدار با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول  7-1ضریب همبستگی فرضیه دوم

فراشناخت

توجه پایدار

0/210

1

ضریب پیرسون
سطح معناداری

0/036
100

100

تعداد

1

0/210

ضریب پیرسون

0/036

سطح معناداری

100

تعداد

100

توجه پایدار

فراشناخت

همانطور که در جدول  ۷-1مشاهده می کنید ،مقدار سطح معناداری فرضیه دوم کمتر از  0/05است؛ بنابراین بین توجه پایدار
با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین می توان گفت که فرضیه
دوم تایید و فرض صفر آن رد می شود .مقدار و عالمت ضریب این آزمون نیز جهت و قدرت رابطه را نشان می دهد .از آنجایی
که عالمت ضریب مثبت است بنابراین رابطه مثبت و مستقیم بین توجه پایدار با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل
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وسواس فکری عملی وجود دارد .پس می توان گفت که بین توجه پایدار با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس
فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم :حافظه ی فعال و توجه پایدار توان پیش بینی فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری

جدول 8-1خالصه مدل

تعیین خطای

ضریب تعیین

استاندارد

تعدیل شده

9/88281

0/082

ضریب تعیین

ضریب
همبستگی

0/102

0/319

مقدارضریب همبستگی برابر است با 0/319که اشاره دارد به همبستگی ساده بین متغیرها و به عبارتی شدت همبستگی
بین نشان میدهد .همانطور که از مقدار ( Rهمبستگی پیرسون بین متغیرها) نمایان است ،بین متغیر یعنی حافظه ی
فعال و توجه پایدار و فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی همبستگی ساده وجود دارد .مقدار
ضریب تعیین نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی
میتواند توسط متغیر مستقل حافظه ی فعال و توجه پایدار توان تبیین شود.
جدول  9-1آزمون  Fجهت معنادار بودن رگرسیون
متغیر

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

رگرسیون

1005/454

502/۷2۷

1

5/14۷

0/008

باقی مانده

888۷/961

9۷/6۷0

91

كل

9893/415

93

جدول  9-1میزان تاثیر متغیر مستقل یعنی حافظه ی فعال و توجه پایدار بر متغیر وابسته یعنی فراشناخت در بیماران
مبتال به اختالل وسواس فکری عملی نشان می دهد .همانطور که مشاهده می کنید مقدار معنی داری کوچکتر از 0/05
است بنابراین به طور کلی می توان گفت متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثرگذار است.
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جدول 10-1ضرایب تاثیر رگرسیون
متغیر

بتا

T

سطح معناداری

مقدار ثابت

-

1/۷15

0/090

حافظه ی فعال

0/238

2/39۷

0/019

توجه پایدار

0/21۷

2/1۷9

0/032

مقدار ثابت همان عرض از مبدا است و میزان متغیر وابسته را بدون دخالت متغیر مستقل نشان می دهد .با توجه به نتایج
جدول فوق می توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد.
آماره  tاهمیت نسبی متغیر مستقل را نشان می دهد .با توجه به مقدار این آماره و سطح خطای کمتر از  0.05می توان گفت
متغیر مورد نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین تغییرات متغیر وابسته داشته است .ضرایب رگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل
بر متغیر وابسته را تایید می کند .با توجه به ضریب حافظه ی فعال و توجه پایدار ،فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .در
نتیجه می توان گفت حافظه ی فعال و توجه پایدار توان پیش بینی فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی
را دارد.یعنی فرض صفر فرضیه سوم رد و فرض یک تایید می گردد.

بحث و نتیجه
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه اول مبنی بر بین حافظه ی فعال با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس
فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد ،به علت داشتن سطح معناداری کمتر از  0.05مورد تایید می باشد .لذا می توان
گفت بین متغیر فرضیه اول رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه اول مورد تایید می باشد به عبارت دیگر بین حافظه ی فعال با
فراشناخت در بیمارا ن مبتال به اختالل وسواس فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج حاصل از سایر مطالعات و
تحقیقات مشابه بدین قرار می باشد.گوچی و همکاران (201۷؛ به نقل از بهرامی زاده )139۷ ،در یک پژوهشی اکتشافی بر روی
باورهای فراشناختی در اختالل وسواس فکری عملی و اختالل وحشت زدگی نشان دادند که باورهای فراشناختی در این دو
اختالل نقش عمده دارند .همچنین به این نتیجه دست پیدا کردند که بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی ،باورهایی
درباره نیاز به کنترل افکار و باورهای منفی نیرومندتری درباره نگرانی دارند .به طور کلی آنها نتیجه گرفتند که باورهای
فراشناختی در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی و اختالل وحشت زدگی یک عامل خطر ساز کلی است .با توجه به
اینکه نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ین حافظه ی فعال با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی
رابطه معنی داری وجود دارد ،نتایج حاصل با مطالعه گوچی و همکاران (201۷؛ به نقل از بهرامی زاده )139۷ ،و بابا
پورخیرالدین و همکاران(  )1391؛ مکاوی و همکاران ()2009؛ شاره و علیمرادی ( )1392همسو می باشد .نتایج حاصل از
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پژوهش نشان داد که فرضیه دوم مبنی بر بین توجه پایدار با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی
رابطه معنی داری وجود دارد ،به علت داشتن سطح معناداری کمتر از  0.05مورد تایید می باشد .لذا می توان گفت بین متغیر
فرضیه دوم رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه دوم مورد تایید می باشد به عبارت دیگر بین توجه پایدار با فراشناخت در
بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج حاصل از سایر مطالعات و تحقیقات مشابه
بدین قرار می باشد.احمدی ،بخشی پور ،سعیدی نژاد و احمدی بحق ( )1393در مطالعه ای با عنوان مقایسۀ توجه انتخابی و
حافظۀ کاری افراد مبتال به اختالل وسواس فکری – عملی و افسرده با افراد بهنجار( از دیدگاه نوروپسیکولوژی) به این نتیجه
رسیدند که توجه انتخابی سه گروه افسرده ،وسواس و بهنجار تفاوت معنادار ندارد ،اما حافظۀ کاری افراد سه گروه تفاوت
معنادار دارد و افراد افسرده در تمامی زیرمقیاس های آزمون حافظۀ کاری ضعیفتر از افراد بهنجار هستند .اسپادا ،ولز و گوریگو
( ،)2014به منظور بررسی رابطه بین کنترل توجه ،اضطراب حالت و فرا شناخت ،پرداختند ..نتایج حاکی از ارتباط منفی
معنادار بین سه بعد فراشناخت (یعنی نگرانی در مورد کنترل ناپذیری افکار نگرانی و خطر ،اطمینان شناختی ،و عقاید در مورد
نیاز به کنترل فکر) و بعد تغییر دادن توجه از مقیاس کنترل توجه و بین اطمینان شناختی و بعد تمرکز توجه از مقیاس کنترل
توجه ،بود .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین توجه پایدار با فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس
فکری عملی رابطه معنی داری وجود دارد ،لذا می توان گفت که نتایج حاصل با مطالعه احمدی ،بخشی پور ،سعیدی نژاد و
احمدی بحق ( )1393و اسپادا ،ولز و گوریگو ( )2014همسو می باشد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه سوم مبنی
بر حافظه ی فعال و توجه پایدار توان پ یش بینی فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی را دارد ،به علت
داشتن سطح معناداری کمتر از  0.05مورد تایید می باشد .لذا می توان گفت بین متغیر فرضیه سوم رابطه معناداری وجود
دارد و فرضیه سوم مورد تایید می باشد .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که حافظه ی فعال و توجه پایدار توان
پیش بینی فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی را دارد ،لذا می توان گفت که نتایج حاصل با مطالعه
مریان ( )2011و موریتز و همکاران ( )2010می باشد.
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