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 چکیده
 ی   اجباری از نظـر حافظـه      -ی اختالل وسواسی  ای افراد مبتال به نوع وارس      هدف این پژوهش بررسی مشکالت حافظه      :مقدمه
  .، سویمندی در حافظه و میزان اطمینان به حافظه استرویدادی
 نفر بـه عنـوان      60و  )  شستشو کننده  30 وارسی کننده و     30( اجباری   -مبتال به اختالل وسواسی   فرد   60 :کار  روشمواد و   

ت شـناختی  معیها از نظر متغیرهای ج  گروه. انتخاب شدند ) ر بهنجار  نف 30 نفر مبتال به اختالل اضطراب منتشر و         30(گواه  گروه  
 اجبـاری   - وسواسـی  ی   اجباری با اسـتفاده از سـیاهه       -کننده همتا شدند و از نظر نوع افکار و اعمال وسواسی           با گروه وارسی  

 ست یادآوری و فهرسـت  فهر(ها   دو فهرست از واژه   کمک    بهها    آزمودنی ی  حافظه. شدند تشخیصی بررسی    ی  مادزلی و مصاحبه  
 .گردید بررسی شد، ه مییرایانه اراگیری  با بهرهکه ) اطمینان/ بازشناسی

هـا،   کننـده  چنـین وارسـی    هـم . ها از نظر میزان یادآوری با یکـدیگر تفـاوتی ندارنـد            نشان داد که گروه   این بررسی    :ها یافته
گـروه  افـراد    سـویمندی نشـان دادنـد و         ، خطـر و تهدیـد     های مرتبط با   ها نسبت به یادآوری واژه      و مضطرب  ها شستشوکننده

هـا مـورد    تلویحات نظری و عملـی یافتـه  .  خود نشان دادندی دار اطمینان کمتری نسبت به حافظه   صورت معنی  هکننده ب  وارسی
 .بررسی قرار گرفت

 رفتـاری  -ه دیدگاه شناختیویژ های روانشناختی به کننده در چارچوب نظریه ی بیماران وارسی  مشکالت حافظه  :گیری  نتیجه
 .پذیر است تبیین

 
 رفتاري، وارسي-، شناختي اجباري، حافظه-اختالل وسواسي: كليدواژه

 62 -70، 1دهم، شماره یازاندیشه و رفتار، سال 



 مقدمه
شک و تردیـدهای وسواسـی اغلـب        که    دلیل این   به

شمار    اجباری به  -عنوان یک ویژگی بیماران وسواسی      به
رفته اسـت، پژوهشـگران بـه بررسـی کارکردهـای             می

، 2آنتـونی ،  1مک دونالد (اند    افراد پرداخته حافظه در این    
دریافت کـه   ) 1987 (5 رید .)1997،  4ترش و ری  3لوید  مک

 فوری خوبی   ی  افراد مبتال به وسواس از فراخنای حافظه      
کـه    برای اطالعات غیرشخصی برخوردارنـد در حـالی       

 آنها برای اطالعات شخصی به شـدت نارسـا          ی  حافظه
بر این  ) 2001کاران،   و هم  6به نقل از تولین   (رید  . است

ای بیماران وسواسـی     های حافظه   باور است که نارسایی   
ها  ها، موقعیت   ی انگیزه   نمایانگر عدم قطعیت آنها درباره    

ای  رابطه) 1980 (8 و هاجسون  7راچمن. ها است   و کنش 
قوی میان شک و تردید بیمارگونه و تشریفات وارسـی          

 10ن و آیـز   9در همین راسـتا راسموسـن     . گزارش کردند 
باورنـد کـه    براین  ) 2001نقل از تولین و همکاران،        به(

ای از    ی گسترده   توان در دامنه   گرچه شک و تردید را می     
ترین شکل     اما خالص  ، اجباری دید  -مشکالت وسواسی 

شـان   توان در افرادی دید که رفتارهای اجباری  آن را می  
 13 و اتـو   12، فروسـت  11شـر . بیشتر از نوع وارسی است    

توانـد   ای مـی  های حافظـه  یافتند که نارسایی در) 1983(
شر و . ها را از سایر انواع وسواس جدا کند        کننده وارسی

چنــین دریافتنــد کــه یــادآوری  هــم) 1984(همکــاران 
تـر    ها نسبت به یادآوری رویـدادهای تـازه        کننده وارسی
 16، چامبلس 15، پینیرسیوگلو 14روبنشتاین. تر است  ضعیف

 ی  کننـده   تند که افراد وارسـی    دریاف) 1993 (17و پیگوت 
ــار در     ــواه بهنج ــروه گ ــا گ ــه ب ــالینی در مقایس غیرب

ها، دیـدن و      های مربوط به کنش    تمایزگذاری بین حافظه  
دانستند کـه    آنها نمی . هایی هستند   نوشتن دچار نارسایی  

انـد و یـا     اند، خود آن را انجـام داده        آیا رفتاری را دیده   
. انـد  ی بیـان نمـوده  صورت نوشـتار   هکه آن را تنها ب     این

دریافتنـد کـه ممکـن      ) جا  همان(روبنشتاین و همکاران    
 نارسایی  ،درپی  های پی  است یکی از علل اصلی وارسی     

چنین به نقـش     آنها هم .  رفتار شخصی باشد   ی  در حافظه 
اند و ایـن      احتمالی اضطراب در اختالل حافظه پرداخته     

له را که آیا اضطراب عامل اصلی نارسایی حافظـه          ئمس
ای، اضـطراب در     است و یا ناتوانی در تکالیف حافظـه       

 .اند  بررسی بیشتر دانستهی آورد، شایسته آنها پدید می
 را در   19ی رویـداد  ی  حافظه) 1989 (18شر و بارتمن  

های غیربالینی و افراد بدون وارسی بررسی        کننده وارسی
هـای    هـا نمـره    کننـده   نمودند و نشان دادند که وارسـی      

هـا    این بررسـی  . گیرند الیف حافظه می  کمتری را در تک   
ای یـک ویژگـی      دهند کـه مشـکالت حافظـه       نشان می 

در تبیـین مشـکالت     . مشخص اجبارهای وارسی اسـت    
ای بیماران دارای وسواس وارسـی سـه دیـدگاه           حافظه

منبـع اصـلی    ) 1977رید،  (در یک دیدگاه    . مطرح است 
 اجبـاری بـه یـک       -شک و تردیدهای بیماران وسواسی    

تـولین و   . شـود   عمومی در حافظه مربوط مـی      نارسایی
 پژوهش انجام شـده در      14با بررسی   ) 2001(همکاران  

این زمینه دریافتند که شواهد کافی در تأیید این دیدگاه          
 4 پژوهش بررسی شده، در      14از مجموع   . وجود ندارد 

ها  کننده  پژوهش تفاوتی از نظر میزان حافظه بین وارسی       
شد، در شـش پـژوهش کـه در         های گواه دیده ن    و گروه 

 روانشناسـی انجـام شـد،       -های عصب  چارچوب طرح 
هـای غیرکالمـی    های وسواسی تنها در حافظـه   آزمودنی
هـای   ند ولـی در حافظـه     بودها   گروهسایر  تر از    ضعیف

های  کالمی تفاوتی دیده نشد و در سه بررسی آزمودنی        
 مربوط به رفتارهـای گذشـته      ی  وسواسی تنها در حافظه   

 1   .عف در یادآوری بودنددچار ض
دیــدگاه دیگــر بــر ایــن بــاور اســت کــه بیمــاران 

هــا و   اجبــاری تنهــا در رابطــه بــا محــرک-وسواســی
ای  های مرتبط با تهدید دچـار نارسـایی حافظـه          فعالیت
های کمی برای آزمودن این دیدگاه انجام         بررسی. هستند

_______________________________________ 
1- MacDonald  2- Antony 
3- MacLeod  4- Richter 
5- Reed   6- Tolin 
7- Rachman  8- Hodgson 
9- Rasmussen  10- Eisen 
11- Sher   12- Frost 
13- Otto   14- Rubenstien 
15- Peynircioglu  16- Chambless 
17- Pigott  18- Bartmann 
19- episodic memory 



هـایی کـامالً      های کم نیز یافتـه      شده و در همین بررسی    
تـولین  (دست آمده است      بینی این دیدگاه به      پیش عکس

ــاران،  ــتانس؛2001و همک ــوآ1 کنس ــرانکلین2، ف  و 3، ف
 .)1999،  و راچمن5 رادوموسکی؛1995، 4ماتیو

 -دیدگاه سوم براین باور است که بیماران وسواسی       
 خود دارند و این امر      ی  اجباری اعتماد کمتری به حافظه    

. شـود  آنهـا مـی   پیوسته موجب شک و تردیـدهایی در        
 7 و کولبـک   6نـالی   نخستین بررسی را از این نـوع مـک        

کننده  انجام دادند و دریافتند که بیماران وارسی      ) 1993(
 خـود مشـکلی ندارنـد، امـا بـه           ی  ی حافظـه    در زمینه 
تولین و همکـاران    .  خود اعتماد الزم را ندارند     ی  حافظه

 ی بــا بررســی هفــت پــژوهش کــه در فاصــله) 2001(
،  اسـت  باره انجام شـده     در این  1997 تا   1993های   سال

 یادآوری و بازشناسـی     ی  بودن اعتماد به حافظه     به پایین 
از این . ند نموداشارهدر بیماران دچار اجبارهای وارسی 

 به شرح زیر مورد بررسی       رو در این پژوهش سه فرضیه     
 :قرار گرفت
ی شخصی افراد مبتال به نوع وارسی اخـتالل           حافظه
ی شخصی نـوع      تر از حافظه    اری ضعیف  اجب -وسواسی

و مضطرب  چنین گروه گواه     شستشوی این اختالل و هم    
 .بهنجار است

 اجباری نسـبت بـه      -افراد مبتال به اختالل وسواسی    
مواد دارای بار عاطفی مرتبط با تهدید دارای سـوگیری          

 .هستند

 اجبـاری  -مبتالیان به نوع وارسی اختالل وسواسـی     
های گواه بهنجـار و      شو و گروه  در مقایسه با گروه شست    

  .دارند  خودی مضطرب اطمینان کمتری به حافظه
 

  كار مواد و روش
مبـتال بـه    بیمـار    60های ایـن پـژوهش را        آزمودنی

مبتال به نوع وارسی      نفر 30( اجباری   -اختالل وسواسی 
 نفـر   29. دادنـد تشکیل  )  نفر مبتال به نوع شستشو     30و  

ن تحصیالت آنها بـاالتر از      میزا.  نفر مرد بودند   31زن و   
 سـال   48 تـا    17ی سنی آنهـا از        سوم راهنمایی و دامنه   

روانشـناس  یـا   روانپزشـک   را کـه     ییهـا  آزمودنی. بود

 اجبـاری   -تشـخیص اخـتالل وسواسـی     دارای  بالینی،  
سپس . برای ورود به پژوهش معرفی نمودند     دانستند    می

-های تشخیصی اختالل وسواسـی      ی مالک   با آنها برپایه  
 راهنمـای تشخیصـی و      8جباری در ویراسـت چهـارم     ا

توسـط دکتـرای     (DSM-IV)آماری اخـتالالت روانـی      
مصاحبه و در صورت تأیید تشخیص، روانشناسی بالینی 

 اجبـاری مـادزلی روی آنهـا اجـرا          - وسواسی ی  سیاهه
شـد تـا تـابلوی بـالینی مسـلط اخـتالل مشـخص               می

نی مسلط  تابلوی بالی کسانی که در هنگام مصاحبه1.گردد
در نزدیک بود  آنها به یکی از دو نوع وارسی یا شستشو          

 - وسواسـی  ی   وارسی سیاهه  آزمون  خردهصورتی که در    
 آزمـون   خـرده  و در    6ی    کم نمـره    اجباری مادزلی دست  

 در گـروه    ،گرفتنـد   را مـی   2 ی  شستشو حـداکثر نمـره    
 ی شستشـو  آزمون  خردهها و کسانی که در       کننده وارسی
 آزمـون   خـرده  و در    7ی    کم نمره   ست یادشده د  ی  سیاهه

 در گـروه شستشـو      ،گرفتند  می 2 ی  وارسی حداکثر نمره  
در مورد نمـرات بـرش، رجـوع بـه           (جای داده شدند  

های کنترل ایـن پـژوهش را یـک           گروه ).ی پنج   صفحه
ــروه  ــری 30گ ــرد14 زن، 16( نف ــراد دارای )  م از اف

و یـک گـروه گـواه       منتشـر   تشخیص اختالل اضطراب    
گـروه گـواه    . دادنـد تشکیل  )  مرد 16 زن و    14(بهنجار  

اضطرابی نیز پـس از ارجـاع از سـوی روانپزشـک یـا              
توسـط دکتـرای روانشناسـی بـالینی        روانشناس بالینی،   

در مورد اختالل اضطراب     DSM-IVهای    ی مالک   برپایه
گرفتنـد و در صـورت تأییـد         منتشر مورد مصاحبه قرار     

بهنجـار در   گـروه گـواه     . تشخیص وارد پژوهش شدند   
گونه آسیب شناسی روانی نبودند       صورتی که دارای هیچ   

وارد پـژوهش   ) ی بالینی انجـام شـده       ی مصاحبه   برپایه(
از میان مراجعان   مبتال به اختالل    های   آزمودنی. شدند می
های تهران، علـوم پزشـکی         دانشگاه ی  مراکز مشاوره به  

_______________________________________ 
1- Constans  2- Foa 
3- Franklin  4- Mathews 
5- Radomosky  6- McNally 
7- Kohlbeck 
8- Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (4th ed.). 
 



ــران، شــاهد ــران و دو مرکــز  و  ته ــم و صــنعت ای عل
هـای روانپزشـکی     روز و پارسیان و مطـب     خصوصی پی 

گـروه گـواه بهنجـار از میـان همراهـان           . انتخاب شدند 
 علـوم   بیماران و کارکنان معاونت دانشـجویی دانشـگاه     

 تربیت معلم و    های  پزشکی تهران و دانشجویان دانشگاه    
های   ویژگی 1جدول. علم و صنعت ایران انتخاب شدند     

 .دهد  نشان میهای پژوهش را جمعیت شناختی آزمودنی
کـار بـرده       زیـر بـه    هایها ابزار   برای گردآوری داده  

 :ندشد
 ی  برای بررسی میزان حافظـه    : ای حافظه  تکالیف رایانه 

شخصی، سوگیری در حافظه و میزان اطمینان به حافظه         
صورت مجـزا تهیـه و سـپس         های ب   واژه 60دو فهرست   

ینی نخست با بازب  . ه شد یها ارا  کمک رایانه به آزمودنی     به
ی پژوهش مربوطه نزدیک به دویست واژه با بـار            پیشینه

ها در اختیار    سپس واژه . ندمعنایی اضطرابی انتخاب شد   
گروهی از دانشجویان ترم آخر کارشناسی روانشناسـی        
بالینی دانشگاه تربیت معلـم قـرار داده شـد و از آنهـا              

ها را از نظر مفهوم اضطرابی ویـژه         خواسته شد که واژه   
هـای   هـای مـرتبط بـا تـرس        واژه”ه گـروه    خود به سـ   

هـای   هـای مـرتبط بـا تـرس     واژه ”،“هـا  کننـده  وارسـی 
هـای   هـای مـرتبط بـا تـرس        واژه”و  “ هـا  شستشوکننده

بدین ترتیب سه گروه از     . تقسیم نمایند “ اضطراب منتشر 

 بیمـار   5ها در اختیـار      سپس واژه . ها انتخاب شدند   واژه
و ده بیمــار  بیمــار شستشــو کننــده 5وارســی کننــده، 

مضطرب قرار داده شد و از آنها خواسـته شـد کـه بـر              
ای از اصالً اضطراب برانگیز       درجه 7اساس یک مقیاس    

تـا کـامالً اضـطراب برانگیـز اسـت          ) 1 ی  نمره(نیست  
 آخر  ی  در مرحله .  آنها داوری کنند   ی  درباره) 7 ی  نمره(

ها به سه نفر از استادان روانشناسی بـالینی انسـتیتو            واژه
ــرای 6وانپزشــکی تهــران و ر  نفــر از دانشــجویان دکت

آنها روانشناسی بالینی داده شد تا در مورد مناسب بودن          
ــدداوری  ــت   . کنن ــه فهرس ــت س ای   واژه20در نهای

هـای خنثـی بـا       واژه. انتخاب شدند )  واژه 60مجموعاً  (
 -وسواسیاختالل   نفر افراد دارای تشخیص      15قضاوت  
در . تشـر انتخـاب شـدند     اضطراب من اختالل   یااجباری  

در هرفهرست  ( ها    عددی از واژه   60نهایت دو فهرست    
ــطرابی بــ ی  واژه30 ــورت ده واژه ه اض ــژه ی ص ی  وی

ی  ویـژه  ی  شستشـو و ده واژه    ی    ویژه ی  وارسی، ده واژه  
فهرسـت  . تهیه شد )  خنثی ی   واژه 30اضطراب منتشر و    

 شخصی و سوگیری در     ی  اول برای بررسی میزان حافظه    
 و فهرست دوم برای بررسی میـزان اطمینـان بـه            حافظه

کمـک یـک      هر دو فهرست به   . کار برده شدند    حافظه به 
 .ه شدندیها ارا ای به آزمودنی  رایانهی برنامه
 

 
های پژوهش برحسب جنس، میزان تحصـیل، وضـعیت تأهـل و شـغل              های جمعیت شناختی آزمودنی     ویژگی -1جدول  

 ها کننده وارسی متغیرها
)30=n( 

 ها ستشوکنندهش
)30=n( 

 ها اضطرابی
)30=n( 

 بهنجار
)30=n( 

 2χنتایج 

 مرد جنسیت
 زن

18 
12 

13 
17 

14 
16 

16 
14 

97/1=2χ 
58/0=p 

 راهنمایی تحصیالت
 دیپلم

 دانشگاهی

5 
6 
19 

4 
7 
19 

4 
8 
18 

3 
7 
20 

89/0=2χ 
98/0= p 

 مجرد وضعیت تأهل
 متأهل

17 
13 

16 
14 

17 
13 

18 
12 

27/0=2χ 
96/0= p 

 کار بی غلش
 دار خانه
 شاغل

3 
4 
23 

2 
6 
22 

2 
5 
23 

1 
4 
25 

93/1=2χ 
92/0= p 



این سیاهه از سی    :  اجباری مـادزلی   -ی وسواسی   سیاهه
 ی  گــزاره کــه پاســخ بــه آنهــا بــا انتخــاب دو گزینــه

 بـرای   وشود تشـکیل شـده        نادرست ارایه می  / درست
   اجباری طراحی شـده    -های وسواسی  گیری نشانه  اندازه
 5این آزمون شـامل  ). 1977هاجسون و راچمن،   (است  
وارسی، شستشو، شک وسواسی، کندی و       (آزمون  خرده

 ،)1980( راچمـن و هاجسـون       .اسـت ) نشخوار ذهنـی  
 این آزمون   ضریب پایایی )  الف 1990(استرنبرگر و برنز    

در پژوهش  .  گزارش کردند  89/0را به روش بازآزمایی     
ـ      حاضر چون این سیاهه بـه      زار تفکیـک   عنـوان یـک اب

شـد،   کار برده مـی     ها به  ها از شستشوکننده   وارسی کننده 
ــروه    ــک گ ــر روی ی ــون ب ــت آزم ــری از 40نخس  نف

 نتایج  .دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران اجرا شد       
 ی  های بهنجار در کل آزمون نمره      نشان داد که آزمودنی   

های وارسی و شستشـو نیـز        آزمون  خرده و در    5متوسط  
چنـین بررسـی     هم. آوردند دست   ه را ب  2 ی حداکثر نمره 

 7 اجباری از نوع وارسی و       - بیمار وسواسی  5راهنما با   
 اجباری از نوع شستشو نشـان داد کـه          -بیمار وسواسی 

 کـم     وارسـی دسـت    آزمـون   خـرده هـا در     کننده وارسی
 شستشـو   آزمـون   خـرده هـا در      و شستشوکننده  6 ی  نمره
 ی  بنابراین نمره . آوردند دست می  ه را ب  7 ی  کم نمره   دست

عنوان حد پایین در هر دو نوع وارسی و شستشو و             به 2
 برای شستشو   7 ی   برای وارسی و نمره    6 ی  حداقل نمره 

هـا در نظـر       برش برای انتخاب آزمودنی    ی  عنوان نمره  به
 .گرفته شد
ی    شـیوه   ترین  این آزمون رایج  :  افسردگی بک  ی  سیاهه

 13ی    نمرهمون  در این آز  . خود گزارشی افسردگی است   
هـای بـالینی تعیـین         برای بررسی  21برای جداسازی و    

 2 و هرسن 1بالک). 1381به نقل از صلواتی،     (شده است   
 افســردگی بــک را بــا روش ی پایــایی ســیاهه) 1988(

 75/0 و بـا روش بازآزمـایی        78/0اردسون  چ ری -کودر
ضـریب  ) 1372(در ایران پورشـهباز     . اند گزارش کرده 

 تا  23/0 کل آزمون را بین      ی   با نمره  همبستگی دو بخش  
.  برآورد کرده است   85/0 و همسانی درونی آن را       68/0

مقیاس به روش دونیمه کردن      پایایی   ،در همین پژوهش  
 1 . گزارش شده است81/0

 ی  این سیاهه نیز مانند سـیاهه    : اضطرابی بـک   ی   سیاهه
 گزینه بوده و شدت اضـطراب       21افسردگی بک دارای    

 ی  این سیاهه نیز مانند سیاهه    . سنجد ها می  نیرا در آزمود  
گـذاری    نمـره  3ی مقیاسی از صـفر تـا          افسردگی برپایه 

آیـد،    دست مـی   های که در آن ب     شود و باالترین نمره    می
همسـانی  ) 1988 (4 و گـاربین   3بـک، اسـتیر   .  است 63

چنـین    هـم . اند  گزارش کرده  92/0درونی آن را برابر با      
 اضطراب بک را    ی  ایایی سیاهه  پ ،ای بازآزمایی یک هفته  

نقـل از    بـه (بـک و اسـتیر       . اسـت    برآورد کـرده   75/0
 ی زمــان، ســازه روایــی محتــوا، هــم) 1381صــلواتی، 

تشخیصی و عاملی را برای این سیاهه بررسـی کـرده و            
گیـری شـدت     کارآیی بـاالی ایـن ابـزار را در انـدازه          

کـه   بـا وجـود ایـن     . انـد  اضطراب مورد تأیید قرار داده    
کار برده شـده در ایـن پـژوهش ابزارهـای             ابزارهای به 

شناخته شده و پرکاربردی هستند، برای تعیـین روایـی          
چند تن از استادان روانشناسی     به  ها   محتوای این آزمون  

و روانپزشکی داده شد و توسـط متخصصـان یادشـده           
 2جـدول   . گردیـد بخش اعالم    ها رضایت  آزمون روایی

 اجبـاری   - وسواسی ی  ر سیاهه ها را د   وضعیت آزمودنی 
اضطراب بک  ی    سیاهه افسردگی بک و     ی  مادزلی، سیاهه 

 .دهد نشان می
ها  ی گروه   دهد، همه    نشان می  2گونه که جدول     همان

 اجبـاری   - وسواسـی  ی   وارسـی سـیاهه    آزمون  خردهدر  
دار دارنـد    ها تفاوت معنـی    کننده مادزلی با گروه وارسی   

آزمون  طور در خرده ینهم. ولی با یکدیگر تفاوت ندارند   
 تنهـا   ، اجبـاری مـادزلی    - وسواسـی  ی  شستشوی سیاهه 

دار  هـا تفـاوت معنـی      گروه شستشوکننده با سایر گـروه     
در آزمون افسردگی بک گروه بهنجار با سه گروه         . دارد

دار دارد و در آزمون اضـطراب بـک          دیگر تفاوت معنی  
هـا تفـاوت     گروه گواه مضطرب و بهنجار با سایر گروه       

 بدین صورت که گروه بهنجار کمتـرین        ،دار دارند  یمعن
 .اضطراب و گروه مضطرب بیشترین اضطراب را داشتند

_______________________________________ 
1- Belack  2- Hersen 
3- Steer   4- Garbin 



 

  اجباری مادزلی، افسردگی بـک -های وسواسی ن ها در آزمو   آزمودنی F میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون         -2 جدول
  اضطراب بک و متغیر سنو

 بهنجار طربمض  شستشوکننده  کننده وارسی
 متغیرها

M SD M SD M SD M SD 
 Fآزمون

سطح 
 داری معنی

 .N.S 11/0 29/6 67/24 95/5 87/23 26/6 23/24 34/6 60/24 سن

ی  سیاهه وارسی  آزمون  خرده
 وسواسی اجباری مادزلی

20/8 85/0 67/1 48/0 87/1 68/0 77/1 68/0 54/663 0001/0 

 ی سیاهه یآزمون شستشو هخرد
 ی مادزلیوسواسی اجبار

67/1 61/0 20/10 89/0 93/1 58/0 27/2 58/0 49/1115 0001/0 

 0001/0 120 89/0 60/8 77/1 53/16 92/1 73/15 39/2 27/15 افسردگی بک
 0001/0 44/205 38/1 97/7 96/7 20/34 78/1 27/16 78/1 06/16 اضطراب بک

  
 ها يافته

 گــروه ، نخســت پــژوهش ی ی فرضــیه برپایــه
)  شخصـی  ی  حافظـه (ده در آزمون یادآوری     کنن  وارسی
برای بررسـی   . کند تر از سه گروه دیگر عمل می       ضعیف

 . کار گرفته شد این فرضیه تحلیل واریانس یک راهه به
تحلیل کمک    به 3جدول  نشان داده شده در     های   داده

 نتـایج تحلیـل     4جـدول   . شدتحلیل  راهه   واریانس یک 
هـا در    د گـروه   عملکـر  ی  واریانس یک راهه را دربـاره     

 .دهد آزمون یادآوری نشان می
 

هـا در آزمـون       میانگین و انحراف معیار گروه     -3جدول  
 یادآوری حافظه 

 )انحراف معیار(میانگین  نمونه ها گروه

  کننده وارسی

  شستشوکننده

 مضطرب

 بهنجار

30 

30 

30 

30 

16/12) 40/0( 

13) 51/0( 

40/12) 26/0( 

68/12) 20/0( 

هـای    شود گروه  میدیده   4ر جدول   ونه که د  گ همان
داری بـا هـم        تفاوت معنـی   ،پژوهش در میزان یادآوری   

 نخســت پــژوهش تأییــد ی  بنــابراین فرضــیه وندارنــد
 .شود نمی

کنــد کــه   ی دوم پــژوهش بیــان مــی   فرضــیه
هـای   ها نسـبت بـه واژه      ها و شستشوکننده   کننده ارسیو
ــد د ــژه، ســوگیری دارن . ارای تلویحــات اضــطرابی وی

های پژوهش در این زمینه بررسی  رو عملکرد گروه   ازاین
کار برده شده در      های به  گونه که بیان شد واژه      همان. شد

 تقسـیم   آزمون حافظه از نظر بارمعنایی به چهـار دسـته         
ــد  ــده بودن ــرای   : ش ــاص ب ــطرابی خ ــار اض دارای ب

 و  ،هـا   مضـطرب   و هـا   شستشـوکننده  ،هـا  کننـده  وارسی
ای آزمایش در یادآوری    ه عملکرد گروه . های خنثی  واژه
کمـک تحلیـل      ها از نظر بـار اضـطرابی ویـژه بـه           واژه

 ).4جدول(واریانس یک راهه بررسی شد 
شـود گـروه      دیده مـی   4گونه که در جدول       همان
هـای دارای تلویحـات اضـطرابی         واژه ،کننده وارسی
هـا یـادآوری      وارسی را بیشـتر از سـایر واژه        ی  ویژه

شستشــوکنندها و همــین موضـوع در مــورد  . کردنـد 
بــه ایــن ترتیــب کــه . هــا نیــز دیــده شــد مضــطرب

های دارای تلویحـات اضـطرابی       ها واژه  شستشوکننده
هـای دارای     شستشو و افراد مضطرب نیز واژه      ی  ویژه



 

هـا یـادآوری     بار اضطرابی عام را بیشتر از سایر واژه       
. گردد  دوم پژوهش تأیید می    ی  بنابراین فرضیه . نمودند

رسـی نشـان داد کـه افـراد بهنجـار           چنین ایـن بر     هم
داری بیشتر از سایر      صورت معنی  ههای خنثی را ب    واژه
 .کنند میها یادآوری  واژه

ها در    ی سوم پژوهش به بررسی تفاوت گروه        فرضیه
از ایـن رو  . میزان اطمینان به حافظه اختصـاص داشـت    

. ها از نظر میزان اطمینان به حافظه بررسـی شـدند            گروه

ها را در آزمـون       ن و انحراف معیار گروه     میانگی 5جدول  
 .دهد میزان اطمینان به حافظه نشان می

کمک آزمون توکی نشان داد که        ها به   ی گروه   مقایسه
کننـده بـا سـه گـروه دیگـر            تنها تفاوت گروه وارسـی    

ها با یکـدیگر      ولی سایر گروه  ) >01/0p(دار است     معنی
ی   ضـیه بنـابراین فر  ). 6جدول  (دار ندارند     تفاوت معنی 

 .شود سوم پژوهش نیز تأیید می
 

 
هـای دارای تلویحـات اضـطرابی،         ی آزمون یـادآوری، یـادآوری واژه        راهه در زمینه     نتایج تحلیل واریانس یک    -4جدول
هـای خنثـی از نظـر      های دارای بار اضطرابی عام، یـادآوری واژه         ها، یادآوری واژه    ها و شستشوکننده    کننده  ی وارسی   ویژه

 )n=140( حافظهبه یزان اطمینان اضطراب و م

  توکیT داری سطح معنی F  آزادیی درجه منابع تغییرات

 آزمون یادآوری 

 ــ .N.S 43/1 3 ها بین گروه
    116 ها  گروه درون

 ها کننده ی وارسی های دارای تلویحات اضطرابی ویژه یادآوری واژه

  2  3  4 001/0 90/61 3 ها بین گروه
 1   116 ها  گروه درون

 ها ی شستشوکننده های دارای تلویحات اضطرابی ویژه یادآوری واژه

 1  3  4 001/0 87/81 3 ها بین گروه
 2   116 ها  گروه درون

 های دارای بار اضطرابی عام یادآوری واژه

 1  2  4 0001/0 71/25 3 ها بین گروه
 3   116 ها  گروه درون

 ظر اضطرابهای خنثی از ن یادآوری واژه

 1  2  3 0001/0 43/35 3 ها بین گروه
 4   116 ها  گروه درون

 میزان اطمینان به حافظه

  0001/0 74/44 3 ها بین گروه
    116 ها  گروه درون

    119 کل

  



 

هـا در آزمـون       میانگین و انحراف معیار گروه     -5جدول  
 اطمینان به حافظهمیزان 

 )ف معیارانحرا(میانگین  نمونه  گروه
  کننده وارسی

  شستشوکننده
 مضطرب
 بهنجار

30 
30 
30 
30 

52) 94/14( 
84) 69/10( 

66/85) 40/10( 
13/86) 26/17( 

 
ها در میزان اطمینـان       میانگین گروه  ی   مقایسه -6جدول  
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 .دار است نی از نظر آماری مع*

 بحث
 نخسـت پـژوهش     ی  گونه که بیان شد فرضـیه       همان

 اجبـاری   -حاضر مبنی بر تفاوت گروه بیماران وسواسی      
گـروه  (هـای دیگـر پـژوهش        کننـده بـا گـروه      وارسی

منتشر  گروه اضطراب    ، اجباری شستشوکننده  -وسواسی
. در آزمون یادآوری حافظه تأیید نشـد      ) بهنجارگروه  و  

بـرای  (های پژوهشی پیشین     ی از یافته  این یافته با بسیار   
) 1977؛ ریــد، 1984 ،1983نمونــه، شــر و همکــاران، 

این پژوهشگران براین باورنـد کـه منبـع         . سو نیست   هم
اصلی شک و تردیدهای بیماران وارسی کننده بـه یـک           

ــی   ــوط م ــه مرب ــومی در حافظ ــایی عم ــردد نارس  . گ
 های تـولین    ی نخست پژوهش با یافته      تأییدنشدن فرضیه 

  آنهـا بـا بررسـی      .هماهنگ اسـت  ) 2001(و همکاران   
ی نارسـایی حافظـه در بیمـاران           پژوهش در زمینـه    14

وارسی کننده، دریافتند که شـواهد کـافی در دفـاع از            
 ویژه در این بیمـاران وجـود        ی  دیدگاه نارسایی حافظه  

 . ندارد

 دوم پژوهش حاضر مبنی بـر وجـود         ی  تأیید فرضیه 
 ی  هـای ویـژه    عات بـا تـرس     در یادآوری اطال   سوگیری
ها بـا ایـن دیـدگاه کـه          ها و شستشوکننده   کننده وارسی

 اجبــاری بــه -ای بیمــاران وسواســی نارســایی حافظــه
های مرتبط با تهدید و خطـر ادراک         ها و فعالیت   محرک

 در ،)2001تـولین و همکـاران،      (گـردد  شده مربوط می  
هـای کنسـتانس و همکـاران        با یافته  ولی   تناقض است 

که افراد وارسی کننـده نسـبت بـه          مبنی بر این  ) 1995(
 ی  حافظــه،هــای اضــطراب برانگیــز اعمــال و محــرک

گونه کـه گفتـه       همان. باشد  میتری دارند هماهنگ     قوی
هـای   با بازنگری بررسـی  ) 2001(شد تولین و همکاران     

منفی حافظه در بیماران    سوگیری  ی    انجام شده در زمینه   
 ،ی متناقضی دست یافتنـد    ها   اجباری به یافته   -وسواسی

 این بیماران نسبت به     ی  به این صورت که نه تنها حافظه      
های تهدید آور کم نیست بلکـه آنهـا اطالعـات            محرک

ای کـه     یافته ؛کنند مرتبط با تهدید را بیشتر یادآوری می      
 . در پژوهش حاضر نیز تأیید شد

 سوم پژوهش حاضر مبنی بر پـایین بـودن          ی  فرضیه
ه حافظه در بیماران وارسی کننـده تأییـد         میزان اعتماد ب  

ای  این یافته با این دیـدگاه کـه مشـکالت حافظـه        . شد
 اطمینان کم آنهـا     ی  لهئکننده بیشتر به مس    بیماران وارسی 

گردد و نه یـک نارسـایی        هایشان مربوط می   به یادآوری 
؛ مک نالی و کولبک،     2002راچمن،  (عمومی در حافظه    

بـر ایـن بـاور      ) 2002(راچمن  . هماهنگ است ) 1993
ای موجـود در اجبارهـای       های حافظه   است که نارسایی  

 ی    یـات ویـژه   یوارسی را باید پیامد تداخل در ثبت جز       
 موضـوعی کـه در گذشـته        ؛گیرانـه دانسـت    رفتار پیش 

از آن یاد عنوان ناهنجاری، زوال عقلی و یا بی کفایتی  به
 .شد می

ه انجام  ی گذشت   هایی که در دهه     به بیان دیگر بررسی   
ــولین و همکــاران  ــازبینی ) 2001(شــده و ت ــا را ب آنه

 یـادآوری و    ی  دهنـد کـه حافظـه      اند، نشـان مـی      نموده
هـای   بازشناسی افراد وارسی کننده تفاوتی با سایر گروه       

ی اطمینـان بـه       مردم ندارد و این بیماران تنها در زمینـه        
 . های خود دچار مشکل هستند حافظه



 

ی تبیـین مشـکالت        زمینه  سه دیدگاه در   ،طورکلی  به
کننـده    اجبـاری وارسـی   -ای بیمـاران وسواسـی     حافظه

هـای    نخستین دیدگاه بـه وجـود نارسـایی       : وجود دارد 
منفی نسبت  سوگیری   دیدگاه دوم به     ،عمومی در حافظه  

به اطالعات مرتبط با تهدید و دیدگاه سوم بـه اطمینـان       
های پژوهش حاضـر     یافته. پایین به حافظه مربوط است    

ا دو دیدگاه اول در تضاد و با دیدگاه سـوم هماهنـگ             ب
ای  دهند که مشکالت حافظه    ها نشان می   این یافته . است

ــی ــاران وارس ــه  بیم ــارچوب نظری ــده در چ ــای  کنن ه
ــدگاه شــناختی  ــژه دی ــه وی ــاری -روانشــناختی، ب  رفت

توانـد بـرای     پذیر است و در نظر داشـتن آن مـی           تبیین
های درمـانی تلویحـات      های بالینی و مداخله    کارآزمایی

 .سودمندی را در پی داشته باشد
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