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Abstract 

The present research was conducted with the aim of examining the effect of the variables of multidimensional 

spiritual treatment on the intensity and symptoms of obsessive-compulsive disorder with the mediation of 

dysfunctional cognitive beliefs using the path analysis. This descriptive research applied the structural equation 

modeling. The population included all patients with the obsessive-compulsive disorder referring to the 

counseling centers in the city of Qom in 2021. 240 patients were selected by the judgmental sampling as the 

sample. The sample members were selected by replying to the Yale-Brown obsessive-compulsive scale with the 

obsession intensity score of higher than 9 based on the standardized cut line. They replied to the following 

questionnaires: psychological-spiritual transformation, religious adherence, self-image and God-image 

(Janbozorgi), guilt inventory (Kugler and Jones), and dysfunctional cognitive beliefs. The data were analyzed by 

the path analysis using LIZREL and SPSS .According to the results ,there is a negative and significant 

relationship among the intensity of psychological-spiritual transformation ,religious adherence ,and God-

concept ,and there is a positive and significant relationship between the variable of God-image and the variable 

of the symptoms of obsessive-compulsive disorder .With the mediation of dysfunctional cognitive beliefs ,the 

religious adherence has a negative and significant relationship and guilt has a positive and significant 

relationship with the symptoms of obsessive-compulsive disorder .In addition ,the present model has a good fit .

As a result ,if the intensity of psychological-spiritual transformation ,religious adherence ,and God-concept 

increases and the intensity of God-image ,guilt ,and dysfunctional cognitive beliefs decreases ,the symptoms of 

obsessive-compulsive disorder will be reduced. 

Keywords :guilt ,symptoms of obsessive-compulsive disorder ,dysfunctional cognitive beliefs, religious 

adherence ,God-image ,God-concept ,intensity of psychological-spiritual transformation ,obsession intensit
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بر شدت وسواس و عالئم  یمعنو یبعد                                                                     درمان چند یرهایمتغ ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس
انجام  ریمس لیبا استفاده از تحل یناکارآمد شناخت یباورها یگر یانجیبا م یاریاخت یب−اختالل وسواس

 نیدر ا یاست. جامعه آمار یمعادالت ساختار یابی از نوع مدل یفیحاضر، توص ژوهششده است. طرح پ
با  0011کننده به مراکز مشاوره شهر قم در سال  مراجعه یاریاخت یب−وسواس مارانیب هیپژوهش کل

هدفمند  یریگ نفر با استفاده از روش نمونه 001بودند. تعداد  یاریاخت یب−اختالل وسواس یاصل تیشکا
 نمره و «براون−لیی»دادن به پرسشنامه وسواس  نمونه با پاسخ ینمونه انتخاب شدند. اعضا یاعضا عنوان به

براساس خط برش هنجارشده انتخاب شدند و به پرسشنامه تحول  9از  باالتر وسواس شدت
 هو پرسشنام یبزرگ جان خداپنداره−و پرسشنامه خودپنداره یمذهب  یبندیپرسشنامه پا ،یمعنو−یروان

آمده با  دست به یها پاسخ دادند. داده یناکارآمد شناخت یاحساس گناه گوگلر وجونز و پرسشنامه باورها
داد که سطح تحول   نشان جیشدند. نتا لیتحل spssو  زرلیافزار ل و با نرم ریمس لیروش تحلاستفاده از 

رخداپنداره رابطه مثبت و یو معنادار و متغ یو خداپنداشت رابطه منف یمذهب یبندیپا ،یمعنو−یروان
و معنادار و احساس گناه  یبه صورت منف یمذهب یبندیدارند. پا یو عمل یمعنادار با عالئم وسواس فکر

رابطه  یبا عالئم وسواس فکر یناکارآمد شناخت یباورها یگر یانجیم  به صورت مثبت و معنادار با
سطح تحول  شیبا افزا جهیبرخوردار است. درنت یشده از برازش مطلوب مدل ارائه نیدارند؛ همچن

کاهش نمره خداپنداره، احساس گناه و  زیو نمره خداپنداشت و ن یمذهب  یبندیپا ،یمعنو−یروان
 .ابدی یکاهش م یو عمل یعالئم وسواس فکر ،یکارآمد شناختنا یباورها
اختیااری، باورهاای ناکارآماد شاناختی،      بی−، عالئم اختالل وسواساحساس گناه مرضی :یدیکل واژگان

 وسواس.معنوی، شدت −پایبندی مذهبی، خداپنداره، خداپنداشت، سطح تحول روانی
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 مقدمه

هوا شوود  وسوواسیدو مشخص مهر یاها یاریاختیب یاها با وسواس یاریاختیب−اختالل وسواس
کو  بو  شوکل مو ا   و  اینودمعنیبو یهواو شو  یدارتصورات مکرر و پا یا یالتشامل افکار، تما

 یدار، محرک ا ساس گناه و  تمًا پامهارنشدنی ی ،ها را تنفرآمشوند و شخص آنیناخواست  تجرب  م
 یتکورار یذهن یهایتفعال یاشامل رفتارها  هایاریاختیک  ب ی ال در ؛(4102 یت ،داند )آبرامویم

 انجام یفاتیتشر اساسبر یا یفکر وسواس ی ها را در پاسخ ب  آن یدکند بایهستند ک  فرد ا ساس م
ًً (  4102 یکوا،آمر یپ شوک)انجمو  روا  اجورا شووند یو ب  طور دق یددهد ک  با  یمحتووامعموو

 یموضوواات یرورا  یدتهد یدر واقع افکار وسواس ؛فرد ناهماهنگ است یبا نظام باورهاها وسواس
در پاسخ ب  افکوار  یطور امدب  یوسواس یاما رفتارها ،ارزش را دارد یشتری فرد ب ید ک  برانبریم

ًً هدف از آ ، جلوگیانجام م یوسواس و  یکواه  نوارا ت یوااز  ادث  ترسوناک  یریشوند و معمو
 ( 4102 یت ،)آبراموو است یاسترس مربوط ب  افکار وسواس

را مطرح کورده  یاریاختیب−اختالل وسواس ۀجامع دربار یمدل شناخت نخستی  یسسالکوسک
افراد در قبال  یتولئمس ی ا م ناکارآمد درباره یک  افکار م ا  ، باورها یمعتقد است زمان او است 
باورهوا نقو   یو ا  ابودییمو ی آنها اف ا یفراوان و شدت سازند،یمرا فعال  یگرا خود و د یسالمت

افکار  ۀدربار یمنف یها ینیبی سبب ب  وجود آمد  پ یرادارند، ز یل وسواسئمسا ی در اف ا یمهم
 یودافکارش با بارهاامال در ی از ا یریجلوگ یبرا فرد ک  شودیمباور  ی ا یدای آ  سبب پ یدر پ و

  (0891 یس،کند )سالکوسک یکار
 اهمیتناکارآمد از  یهایابیو باورها و ارز و تداوم وسواس، نق  اامل شناخت یریگدر شکل

)اخوتالل  OCDدر  یانووا  اوامول مرکو بو  یط است  پنج  برخوردار  یبهتر یقاتیو تحق ینظر
 یابیارز از  د؛ ی ب یتا ساس مسئول ند از:ک  ابارت شوندمی( در نظر گرفت  اختیاریبی−وسواس

کنترل افکوار  بعودها افکار؛  یتاهمگنگ و مبه ؛  یطدر تحمل شرا یناتوان ید؛از  د خطر و تهد ی ب
 ( 0291 ی،اف وده شد )شمس و صادق یط پنج   ی ه  ب  ا ییگراکمال یعنیشش ،  یط  

OCD  در سرتاسر جها  ساختار نشانال در ابراز نشان  ی دارد؛ اما با ا یمشابه یا   هوا، تنوو
؛ 4118 یت ،دهود )آبراموووسواس را شوکل  یمحتوا تواندیم یوجود دارد و اامل فرهنگ یامنطق 
 یبنودب  فرمول یروان تاختالً یو آمار یصیمجموا  تشخ ی (  فصل هفت  پنجم4102 ،گرانت
هوا آن یفرهنگ یها، معنااختالل یاشاره کرده و در تمام یروان یهااختالل یشناسیبدر آس یفرهنگ

 ( 4102 یکا،آمر یانجم  روانپ شکاست ) را مورد توج  قرار داده
 کنودیم یا ب (02۳۱وجود دارد  فتی ) ی ن یرا در ا بر االئ  وسواس یفرهنگ مذهب ی ام یرتأث
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دهند و یم یلموارد را تشک یشتری در کشور ما ب یمذهب یبا محتوا یاریاختیب−ب  وسواس یا مبتال
 ؛اسوت نشوده یبرند ک  هرگ  با آ  برخورد تخصصیم ا   درما  رنج م یشناخت یفتحر یاز نوا

 یویدرموا  دارو یو  تو یشوود درموا  رفتواریمو سببگر افکار مداخل  ی گرفت  ا یدهناد ی بنابرا
و  یوریپوووه  نظ یج(  نتوا0292و دادفر،  یفرانی؛ رمضان0291، همکارا  وناموف  باشد )دادفر 

 یناکارآمد شناخت ینسبت ب  باورها ینیناکارآمد د ینشا  داد ک  باورها یرا در ا (0292همکارا  )
 یو گرفتنود کو  در ا یج است  آنها نت یاریاختیب−شدت االئ  وسواس یبرا یکننده بهترینیبی پ

جنبو   یو انووا  بو  ینید یباورهاد و کرنظر یدتجد یدبا یمارا ب ی با ا یدرمانصورت در کار روا 
و  ی)انصوار یوردقورار گ ینیپ شکا  در کوار بوالشناسا  و روا جامع  مورد توج  روا  یمه  فرهنگ
 ( 028۳همکارا ، 

 یاریاختیب−نادرست افراد مبتال ب  وسواس یهایب  معناده یرفتار−یدرما  شناخت یتوجهبی
 یبا محتووا یاریاختیب−وسواس یمارا ب یدرما  برا ی شده ا سبب)خداوند( و معاد  أنسبت ب  مبد

  ( 0281راد، یو غرو یب رگداشت  باشد )جا  یکم یرتأث یمذهب
ناکارآمود  یبوا باورهوا یوسواسو یاز مواجه  بوا رفتارهوا پی فرد  ی،رفتار−یشناختدر درما 

ًً  یرهاسووءتعب(  4101)کوامر،  شوودیمواش آشنا افکار ناخواست  یرتعبو سوء یشناخت  یو ا معموو
بو   یبآسو و خسوارت ب  تواندیمفرد  یهاواکن  ک  آورندیمب  وجود  یفرد وسواس یرا برا ینگران
 ،شوودیمومتوسل  یوسواس یها ب  رفتارهاینگران ی کاه  ا یبرا ی بنابرا ؛بینجامد یگرا د یاخود 

مورد توج  قرار  یبخسارت و آس یمذهب یفرهنگ یریگمعنا و جهت ی،رفتار−یشناختدرما اما در 
دهود تورس از خسوارت و ینشوا  مو یتجرب یقات(  تحق4101، همکارا  ونگرفت  است )ورهاگ  

برداشوت در موورد سووء بوا و کنودیم یداپ یاخالق یمذهب یریگجهت ینی،د یهادر فرهنگ یبآس
 و یلتو ؛ سو0280بنوا،، یکوهسار و غبار ی) داد نادرستخداپنداشت  یا یاله ی خداوند و قوان

 یمنفو ی( و معنواده4100و استوارت،  یرو)شاپ ی(، نگاه نادرست ب  اذا، اخرو4102، همکارا 
همراه اسوت  برداشوت  (4118؛ آرد  و دالکورسو، 4111 یلسو ،و و یلدر مورد خود )و یاخالق

 در موورد آخورت کننده و طردکنندهغضب یر،سختگ یخدا ی نادرست در مورد خداوند، فرد را با 
رو خواهود کورد   روبو و گناهکار بود  یارزشیو در مورد خود با ا ساس ب یبا جهن  و اذا، اله

ًً  یمنف یهایمعناده ی ا را  ی خوو یبا ا ساس گناه مرض در مورد خداوند، آخرت و خود، معمو
  ( 4119 ی ،و پدر یم )ها دهندیمنشا  

مفهووم در  ی تور(، پوس مهو 4102)پارگامنوت،  ی بودان یامر قدس یرا جستجو یتاگر معنو
و مذهب  یتدر معنو یرابط  انسا  با خدا است و تصور فرد از خداوند مفهوم محور مذاهب یشترب
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 یشتراست ک  ب یریچندمتغ یا یچندبعد یده  تصور از خدا پد(0281راد، یو غرو یب رگ)جا  دارد
و تحول  یردگیم یرتأث یاز اوامل تحول یرپردازیتصو ی قرار دارد  ا ی ب  نام د یترگسترده یط در  
سووطت تحووول   اسووت یشووناخت تحووول از جملوو  تحووولخطوووط  یرمتووأثر از سووا یمعنووو−یروانوو
 یهوایریپذیبآس یتحول داراها در هر مر ل  از موضو  اشاره دارد ک  انسا  ی ب  ا یمعنو−یروان

از  یو   قورار گورفت  افوراد در هور هسوتند یخاص یهایدرمانگر یازمندن یج نتو در یخاص معنو
 ی بنوابرا ؛گورددیمبواز یتیشخصو افتگییسازش ی ا افراد و م یب  سطت شناخت ینیسطوح تحول د

خواهود  یمعنوو−یتحول روان ی ا م یچگونگ در را خود یرتأث یتتحول در شناخت و شخص ی ا م
 ( مرا ول0281) ،و همکارا  یب رگ(؛ ب  نقل از جا 0881) یا،(  جن0289 ی،ب رگ)جا گذاشت 

 یو : دکنودیمو یفمر لو  توصو پونجآ  را در  کرده، یمعرف ینیبال ی را از زاو معنوی−یتحول روان
 تعامول در  یمتعال ی د و یافت بازساخت ی د ی؛گذار یا یبرزخ ی د نگر؛یمج  ی د ی ؛بیا مخود
 مر لو  هور در اخوتالل هواینشوان  نوو  معنووی،−روانوی تحول مرا ل و روانی دیدگیآسیب بی 

 بوروز نوو  تحوول، سوطت تشخیص راه از یا تحول سطت هانشان  ای  راه از توا می و است متفاوت
 (  0281همکارا ،  و ب رگیجا کرد ) شخصرا م هانشان 

انود؛ از جملو  کرده یبررس یشناختروا  یهایدهرا با پد یمعنو−یمطالعات، تحول روان یبرخ
 یو اضوطرا، وجوود یمعنوو−یتحول روان ی ک  ب یدندرس یج نت ی ب  ا (0284) همکارا  ودلجو 

کمتور  ی، اضطرا، وجودباشد یشترب یمعنو−یتحول روانچ  سطت هر ؛وجود دارد یرابط  معکوس
 بو  غیورمبتال افوراد بوا مقایسو  در اضطرا، ب  مبتال افراد در ک  داد نشا  (0211) توپچی  شودیم

ا سواس مراقبوت خودا )خداپنوداره  معنووی،−روانوی تحوول سوطت منفی، خداپنداره در اضطرا،
اموا در ا سواس  ضوور خودا  ؛مثبت(، ا ساس  ضوور خودا )تجوار،( تفواوت معنوادار دارنود

و  یب رگوندارند  جا  یارتباط با خدا تفاوت معنادار یگرا ،در قبال د یت)خداپنداره مثبت(، مسئول
 ی،بوا افسوردگ یمعنوو−یسوطت تحوول روانو یرمتغ ی ک  ب نشا  دادند (028۳) یتفرش یسرآبادان

در  یسوه  مهمو یمعنوو−ی  سوطت تحوول روانوردوجوود دا یاضطرا، و استرس رابطو  معنوادار
 دانو   رداضطرا، و استرس دا ی،افسردگ ینیبی در پ یو خداپنداره سه  مهم یافسردگ ینیبی پ
وسوواس را دارد   یمواریمعنوادار ب بینویپوی  توانوایی خودپنوداره کو  دادند نشا ( 028۱) مهدوی و

 یو باورهوا هواشد  شناخت یک   ضور و غن یدندرس یج نت ی ب  ا (0281) ب رگیجا و  انصاری
  انجامودموی یب  اصوالح خداپنوداره و سوالمت روانودر هم  افراد  مربوط ب  تصور از خدا یمذهب
و مرا ول  یسوالمت روانو ی بو ینشا  دادند، رابط  مثبت معنادار (0281همکارا  ) و ب رگیجا 

 وجود دارد   یمعنو−یتحول روان
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باورها بو  طوور نسوبتًا  ی معتقد باشد و رفتار خود را براساس ا یمذهب یک  فرد ب  باورها یزمان
از  یبندیپا ،یردگیمب  خود  یمختلف یهاشکل پایبندی ای   یندگومی یبندب  او پا ؛کند ی تنظ ی قد

اسوت  گذشوت  از درک  یبنودیمتفاوت از پا یک  سطح یااطف−یسنت یهایبندیشناخت و پا یرو
  کنودیمو یوی را تع یفورد، شوکل و سوطت مداخلو  موذهب یبنودیپا یو ا م ی،موذهب یهواتعارض
چو  انود  هررا نشوا  داده یو اخوتالًت روانو یمذهب یبندیپا ی ب یرابط  منف فراوانی یهاپووه 

پوووه  بوچوال  و همکوارا   درکمتر اسوت   یشناختاختالًت روا  ،دباش یشترب یمذهب یبندیپا
 یا یهودیک  خود را پروتستا ،  یکردند، نسبت ب  افراد یمعرف ی ک  خود را کاتول یافراد (4108)

با شودت  یرا داشتند  وسواس مذهب یوسواس مذهب ی ا م یشتری ب کردند،یم یبدو  مذهب معرف
 موذهبی پایبندیروابط با  ی از االئ  همراه بود و اندازه ا ی انیدر سطت گسترده و با م OCDاالئ  

 امتحوا و اضوطرا،  موذهبیپایبنودینشا  دادند  (0280) ب رگیجا و  یمتفاوت بود  برزگر بفروئ
 یی بواً و پوا یبنودیدر دو گروه بوا پا یدر پووهش یلوسوی شمس و م  دارند معناداری منفی رابط 
نشوا  داد موذهب  پوووه  یجکردند  نتا یبررس OCDنق  مذهب را در باورها و االئ   ی،مذهب

کننده یی اامل تع ی  ینک است تا ا OCDنحوه بروز االئ   یبرا یاین اامل زم ی انوا  ب  یشترب
نشوا  دادنود کو   (4109و همکارا  ) ینوزوا ( 4102 یلوسوی ،باشد )شمس و مدر خود اختالل 

 طوور بو  کو  کننودیمو ینیبی را پ یشناخت ناکارآمد یباورها ینداری،از د یو درجات یرنجورروا 
و  یبوروز وسوواس موذهب ینیبی پ سببهمراه هستند ک  هردو  یهیتنبخود و گناه ا ساس با مثبت

 و یوری(؛ بو  نقول از نظ4112کورونوو و همکوارا  )  شووندیمو یامل یاالئ  وسواس فکر یگرد
 یموذهب یبنودیو پا یشوناخترابط  اخوتالًت روا  یبررس یشا  برادر مطالع  (0292همکارا  )

ًتوون آنها وجود نودارد   ی ب ینشا  دادند ک  رابط  معنادار  نودنشوا  داد (411۳و همکوارا  ) یا
و همکوارا   یوانیدارند  کاو یقو یهمبستگ یاریاختیب−وسواس یهابا نشان  یا ساس گناه مرض

 یارابطو  یواریاختیبو−وسوواس یهوابا نمره کل نشوان  یا ساس گناه مرض ندنشا  داد (4101)
مورتبط بوا  یفراتور از باورهوا یا ساس گنواه مرضودهد یارتباط معنادار نشا  م ی معنادار دارد و ا

 ًً و اسوتوارت  یروارتبواط دارد  شواپ یواریاختیبو−وسوواس یشناسویببا آس فرهنگ است و ا تما
 ،یسوتن یاخالق−یوسواس مذهب یاسمقمحدود ب  خرده یکردند ا ساس گناه مرض یا ب (4100)

نشوا   (4102و همکوارا  ) یووالمپ یقاتتحقرخ دهد   تواندیمها یاسمقدر تمام خرده یباً بلک  تقر
هستند  ا ساس  یتر ب  ا ساس گناه نسبت ب  اختالًت اضطرابمستعد OCD یمارا ب ک  دهدیم

و بوا  OCD یهوایواسمقو با تمام خورده استدار امعن یهمبستگ دارای OCDگناه با شدت االئ  
 یجو نت یو خوود بو  ا یهاپووه  (، در4101همکارا  )جانکر و شاپ رابط  دارد  OCDنمره کل 

 وجود دارد  یمعنادار یهمبستگ یتصور فرد از خدا با افکار وسواس ی ک  ب یدندرس
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 اما اند،پرداخت  املی و فکری وسواس االئ  و شدت بر مؤثر اوامل ب  پیشی  مطالعات گرچ 
پوووه  شوامل  ی بی پ رهایی  متغاست نکرده ارائ  گستردگی ای  ب  یمدل هاپووه  از  یهیچ

 رهواییو ا ساس گناه از متغ یمذهب یبندیخداپنداره، پا ،خداپنداشت ی،معنو−یسطت تحول روان
قابول  یهاویوگی با یب رگجا  یمعنو یدرما  چندبعد یالگواست   یمعنو یمه  درما  چندبعد

 و «ینویبرگرفتو  شوده از متوو  د کوامالً »و « انسوا  یاصالت داد  ب  بعد معنوو» ییعن د؛توج  خو
 یهاپووه   است شده مطرح المی درجوامع «ایرانی اسالمی فرهنگ و المی منابع با همخوا »

 یهوایو مدل درموا  تکن ی   در اندارا نشا  داده یروان و اختالًت یرهامتغ ی ا ی رابط  ب فراوانی
 همکوارا  و یانصوار هوایپوووه ها ارائو  شوده اسوت  ین زم ی بهبود اختالل در ا یبرا یمختلف

و همکوارا   ب رگوی(، جوا 028۳) یتفرشو یو سورآبادان یب رگوجا (، 0211) توپچی (،028۳)
و بوروز اخوتالًت  یو کو  شوآنجوا  از  اسوت OCDروش درما  در  ی ا یاثربخش دیمؤ (0281)

و  یمعنوو یهوادرما  یبر اثربخش با وجود مطالعات فراوا  دال  و  است ی رو ب  اف ا یشناختروا 
 پیشوین  و شودهمطورح ئل مسو بو  توجو  بوا نی و  یشناختمحور در کاه  و رفع مشکالت روا ی د

هودف  پووه   اضور بوا یکدیگر،نها با آ ارتباط و پووه  یرهایمتغ ین در زم فراوا  هایپووه 
 ی،موذهبیبنودیپا ی،معنوو−ی)سوطت تحوول روانو یمعنوو یدرما  چندبعود یرهایمتغ یرتأث بررسی

 یواریاختیب−وسواس شدت وسواس و االئ  اختالل بر( یا ساس گناه مرض ،پنداشت، خداپندارهخدا
 دنبوالو بو   اسوت شوده انجوام یرمسو یولتحل راهاز  یناکارآمود شوناخت یباورهوا گورییوانجیبا م

 را املوی و فکوری وسوواس االئو  و وسواس شدت اآی ک  باشدمی اصلی ؤالس ای  ب  پاسخگویی
 گرییانجیگناه با م ا ساس و خداپنداشت ،خداپنداره ،مذهبی پایبندی ،تحول سطت راهاز  توا می

 کرد؟ بینیپی  شناختی ناکارآمد یباورها
 
 روش

اسوت   یرمسو یولروش تحل یمعوادًت سواختار یوابیمدل نو  از توصیفی  اضر، پووه  طرح
ًتر مراجع  هجدهافراد  ی پووه  کل ی در ا یجامع  آمار کننده ب  مراک  مشاوره شوهر قو  سال و با

 بواکو   نفور بودنود ۱11بو  تعوداد  یواریاختیبو−اختالل وسواس یاصل یتا شکاب 0211در سال 
 یو آنال روش بو  پووه  ای  هاینام پرسشکرده بودند   یافتدر OCD تشخیص بالینی، مصا ب 

هدفمنود )در  یوریگدر انتخوا، نمونو  از روش نمونو   شد ارسال( نفر ۱11) جامع  ااضای برای
 مسویر تحلیول کو  هاداده تحلیل روش و پووه  متغیرهای تعداد ب  توج  با  شد( استفاده دسترس

نام  پرسشنمون  با پاسخ داد  ب   ینمون  انتخا، شدند  ااضا یانوا  ااضاب نفر  421تعداد  بود،
ًتر از  «براو −لیی»وسواس  شوده انتخوا، اسواس خوط بورش هنجاربر 8و نمره شدت وسواس بوا
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پرسشوونام  ا سوواس گنوواه گوووگلر وجووون  و  ی،ناکارآموود شووناخت ینام  باورهوواپرسشووو بوو   شوودند
پاسوخ دادنود   ب رگیجا خداپنداره −خودپنداره ،مذهبی یبندیپا، یمعنو−یتحول روان هاینام پرسش

 شدند  یلتحل spssو  ی رلاف ار لنرم ابو  یرمس یلب  دست آمده با استفاده از روش تحل یهاداده

 
 پژوهش یابزارها

 (OBQ 44) یوسواس ناکارآمد یهاباور نامه پرسش

پرسو  اسوت کو  ابعواد  22نام  شامل پرسش ی ا (:OBQ) 1یناکارآمد شناخت ینامه باورهاپرسش
نام  پرسشو ی دهد  ایقرار م یابیمبتال ب  وسواس مورد ارز یمارا ب یشناخت یط را در   ییزایماریب

شومس  وسیل  ب  یرا آزمو  در ا  ی  اکردند تهی و  یطرا  یاختالل وسواس یهاکارگروه شناخت را
بو   یهمبستگ یب، ضر84/1کرونباخ  یمطالع  آلفا ی ک  در ا شد یابیهنجار( 4111) همکارا  و

نام  وسوواس پرسشوآ  بوا دو  یویو روا 94/1 ییآزموابواز یاییپا یب، ضر82/1 یسازیم روش دون
سرخ، گ ارش شده است )شهامت ده 11/1 ی،مادزل یجبر−ی( و وسواسOCI−R) 2یامل−یفکر

دو  یبکرونبواخ و ضور یآلفوا یببا استفاده از ضر ی ما ، ثبات درونهم یاییپا ،یرا (  در ا028۱
از   موا همیرغ یواییمصوا ب  پا ی٪ برآورد شد و برا82شده اصالح یبا انوا  همبستگ یسازیم ن

نام  پرسشوبو  دسوت آمود   ٪94مقودار آ  استفاده شد ک   یی اصل از روش بازآزما یاییپا یبضر
OBQ−22 نام  پرسشوو یوویبرخوووردار اسووت  روا ییبوواً یاز ثبووات درونوو یوورا خوواص ا یطدر شوورا
OBQ−22 نمره یبا محاسب  همبستگآ  با نمره یهانام  پرسشو اصل از  یهاMOCI شود  یبررسو

 ( 4111شمس و همکارا ،  ؛0291 ی،ب  دست آمد ک  معنادار بود )شمس و صادق ٪1ک  مقدارآ  

 
 براون−لیی وسواسنامه پرسش

 یو براو  استفاده شود  ا ییلنام  پرسشها از یاریاختیها و بشدت و انوا  وسواس یمنظور بررسب 
هووا و بوراو ، وسووواس ییوول  کردنوود ی و تودو یوو ته 0898و همکوارا  در سووال گووودم   را یواسمق

 یاه سو شودت  یواسنشوان  و مق یاه ک  دو بخ  دارد: س کندیم یها را جداگان  بررسیاریاختیب
 ی،پرخاشگران ، آلودگ هایوسواس شامل یوسواس افکار در و دهدیمها را نشا  یاسمقخرده نشان 
شستشوو و  شوامل یوسواس یو در رفتارها یجسم وتقار  و نظ ، متفرق   ی،ا تکار، مذهب ی،جنس

هوا در نشوان  یو ا تکوار و متفرقو  اسوت  ا یوب،آدا، تکرار، شمارش، نظ  و ترت ی،نظافت، وارس

                                                           
1  . Obsessional Beliefs Questionnaire−44 )OBQ( 
2  . Obsessive Compulsive Inventory−Revised  
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شودت، شودت  یاسمق شوند یپاسخ داده م یو ب  صورت خودگ ارش یاپنج درج  یکرتل یاسمق
توداخل در  ی،در پونج بعود فراوانو یاپونج درجو  یکورتل یواسها را در مقیاریاختیها و بوسواس

 یدرونو ثبوات هوایافتو   کنودیم یابیها ارزمقاومت و کنترل نشان  ی ا م ی،ذهن یکارکردها، آشفتگ
 یسوازیم ، ااتبار دون81/1و  8۳/1 یبب  ترت ( راSSشدت ) یاس( و مقSCنشان  ) یاه بخ  سدو
 ینود )راجو اهب  دسوت آورد 88/1را  ییو ااتبار بازآزما 98/1و  82/1 یبرا ب  ترت SSو  SC یبرا

 ( 0281، همکارا  و یاصفهان

 

 یمعنو−یروان تحول سطح اسیمق

 یارهوایاسواس معبر ینوی،و د یفرهنگو یوریگنام  را با جهتپرسش ی ا (0281فاکر ) و یب رگجا 
آ  را گو ارش  (0881) یاکرده ک  جن تهی  یمعنو−یدر مرا ل مختلف روان یمراجعا  مذهب ینیبال

کو  منطبو  بوا چهوار مر لو  تحوول  دارد ینو چهوار گ و هر مواده ماده  پان دهاب ار  ی   اکرده است
 220 ی، رویرانویا یوتدر جمع یواسمق یو ا یدرونو یهمسوان یبررسو یاست  برا یمعنو−یروان

و  یوانگی آ  ب  دست آمود  م یبرا 99/1کرونباخ معادل  یآلفا یبو ضر شدمؤنث اجرا  یدانشجو
نام  پرسشومحاسب  نموره  یبراگ ارش شد   ۳10/۱و  22/01 یبب  ترت ی انحراف استاندارد نمرات ن

ال در اودد نشوانگر سوطت تحوول ؤهور سو یهواین افراد ب  گ  یهاپاسخ یمعنویروان سطت تحول
محاسوب  نموره سوطت تحوول  یدسوت آموده بوراااداد بو  یتنهادر و شودیمضر،  یمعنو−یروان
 (  028۳ ،یب رگجا و  یتفرش ی)سرآبادان شوندیمجمع  کدیگریبا  یمعنو−یروان

 

 پنداره خدا−پنداره خود اسیمق

 یبرا و شده است ی ته ینیو د یفرهنگ یریگو جهت یاسالم یمذهب ی نام  براساس مفاهپرسش ی ا
بر منابع  یمبتن یپردازمفهوم ی تصورات خودساخت  از خداوند )خداپنداره( و همچن ی ا سنج  م

خوود از نگواه  یپوردازمفهووم خودپنوداره )مفهووم ی و ن پنداشت(از خداوند )خدا ی قرآ  کر یلاص
 ی مفواه یو از خود )خودپنداشوت( سواخت  شوده اسوت  ا یو واقع یفاال یپردازمفهوم و( یگرا د

( پوردازش 0281راد، یو غورو یب رگو)جوا  یمعنوو یدرموا  چندبعود یاساس چارچو، نظربر
سؤال مربوط بو  خودپنوداره  01پنداره و سؤال مربوط ب  خدا 41سؤال دارد ک   21اب ار  ی اند  اشده

 یمخوالف اسوت  بورا مواف ، مواف ، مخوالف، کوامالً  کامالً  ین چهار گ  یاست  هر سؤال آ  دارا
اجورا  یمقطع کارشناس یدانشجو ۱49 یرو یرانیا یتدر جمع یاسمق ی ا یدرون یهمسان یبررس

 یباست  ضر 194/1آزمو  مجدد در خداپنداره −آزمو  ینام  ب  روش همبستگپرسش یاییشد  پا
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 2 یاصول یهوابا روش مؤلف  یاامل یلو تحل ب  دست آمد a= 901/1 ی نام  نپرسشکرونباخ  یآلفا
سوؤال خودپنداشوت،  9سؤال خودپنوداره،  ۳ک  شامل  کرد ییکنندگا  شناسااامل در پاسخ شرکت

 ( 0289 ،یب رگجا و  یتفرش یخداپنداشت بود )سرآبادانسؤال  00سؤال خداپنداره و  02

 
 یمذهب یبندیپا اسیمق

 یبا هدف ساخت اب ار سونج  موذهب را مذهبیپایبندینام  پرسش( 0280) همکارا  و ب رگیجا 
 موذهبی ناپایبنودی و موذهبی دوسووگرایی موذهبی، پایبنودیس  اامل  شامل ک است  کرده ی تدو

 بررسی مر ل  در ؛باشدمی یدانیم یمدارک و اجرا یدو مر ل  بررس یاست  روش ساخت آ  دارا
انووا  ب البالغ  نهج یمحتوا یو بررس مذهبی پایبندیدرباره  ی قرآ  کر یاتآ آوریجمع ب  مدارک

مؤمنوا   یفکو  در توصو یواتیآ یاساس در قرآ ، تمام ی پرداخت  شده و بر ا یدو منبع معتبر مذهب
( آموده، 082خطبو  هموام )خطبو   در  کو ی گوارا پره یهایوگیالبالغ ، وو در نهج استشده یا ب

بو  صوورت  یاسواده یجمل  فارس ی،هر ابارت مذهب یشده است  سپس برا یاستخراج و گردآور
 نفور سو  بو  آنهوا روایوی سونج  برای ابارات و شده تدوی  شخص اول زبا با  یجمل  خبر ی 

 هوا،ابوارت تحلیول و تجریو  از پوس  اسوت یودهگرد ارائو  مذهبی کارشناس نفر س  و شناسروا 
 کافی همبستگی ک  هاییگوی  و مشاب  هایگوی  نی  و نبوده، نفر دو تواف  مورد ک دست ک  اباراتی

تعوداد، اامول اول  یو ا ز  ااست مانده باقی گوی  ۱1 یتدرنها و شده  ذف اند،نداشت  کل نمره با
 سووم اامول و گویو  40 شوامل موذهبی دوسووگرایی دوم اامول یو ،گو 44شامل  مذهبی پایبندی

 یبضر ،(90۱/1مو  برابر )زکل آ یدرون یهمسان یباست  ضر ی گو 0۳شامل  مذهبی ناپایبندی
 ییاامول دوسووگرا یدرونو یهمسوان یب(، ضور9۳9/1) موذهبی پایبنودیاامل  یدرون یهمسان

( محاسب  شده است  ۳41/1) مذهبی پایبندیاامل نا یدرون یهمسان یب( و ضر۱9۳/1) یمذهب
قورار  یآلپوورت موورد بررسو یمذهب یریگو آزمو  معادل جهت یاامل یلآزمو  با تحل ی ا ییروا

 محاسب ( 2۳/1) دانشجویا  میا  ازنفر  ۱1دو آزمو  با تعداد  یهانمره یهمبستگ یبگرفت  و ضر
 کو  باشودموی 910/1 کرونبواخ آلفوای ضوریب  است بوده معنادار( p<1/110) سطت در ک  شده

  ( 0280همکارا ،  و ب رگیجا ) دهدمی نشا  را مطلوبی درونی همسانی

 
 یمرض گناه احساس اسیمق

 یو ا سواس گنواه اسوت  ا ینو شده در زمی ته یخودسنج یاز اب ارها یکینام  ا ساس گناه پرسش
 تکمیولاصوالح و و پوس از آ  سواخت ،  0884توا  0899 یهواسال ی بکوگلر و جون  نام  را پرسش
گنواه،  الوت گنواه و  یصو خص: اسوت یواسمقو س  خورده ی گو 21 ینام  داراپرسش ی   ااندکرده
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از کواماًل مووافق  توا  یاپنج درجو  یکرتل یفنام  براساس طپرسش یگذارنمره  یاخالق یارهایمع
و  ییمحتووا ییروا یرا   در ااست 441و  داکثر  21ممک   یاز داقل امتباشد  یکاماًل مخالف  م

 اصول از  یواییگرفوت  پا قورار دأییوتمورد  (0292) همکارا  و یرینظ سوی ازنام  پرسش یصور
گنواه  یصو خص ی، برا٪90 یاخالق یارهایمع یاسمقخرده یبرا یاهفت  دهفاصل   ی در  ییبازآزما

  ( 0292 همکارا ، و یریذکر شده است )نظ ٪1۱ الت گناه  یو برا ۳4٪

 
 هاافتهی

 درصد آنهوا ز  ۱/۳8 جنسیت، متغیر براساس پووه  در کنندهشرکت افراد توصیفی اطالاات مطاب 
 و دیوپل  تحصویالت از تحقیو  در کننودهشورکت افوراد درصود ۳/22  بودنود مرد آنها درصد 2/41 و

 درصود 2/11 دیوپل ،فوو  تحصویالت تحقی  در کنندهشرکت افراد تحصیالت درصد 2/2 دیپل ،زیر
 2/2۱  بودنود برخوردار دکتری تحصیالت از درصد 2/1 و ارشد کارشناسی درصد 2/01 کارشناسی،

 افوراد از درصود 48/01  بودنود أهولمت درصود 9/۱4 و مجرد پووه  در کنندهشرکت افراد از درصد
 21توا 4۱ بی  درصد ۳۳/0۳ سال، 41 تا 40 بی  درصد 9۱/4۱ سال، 41 زیر تحقی  در کنندهشرکت

 بواًی ه  درصد ۳4/2 و سال 21 تا 2۱ بی  درصد 90/04 سال، 21 تا 20 بی  درصد ۳2/44 سال،
  بودند سال 21

 نشوا  جودول ایو  هواییافتو   است شده ارائ  0 جدول در پووه  متغیرهای فیتوصی اطالاات
 امر ای  نیست؛ خارج −4 و+ 4 محدوده از متغیرها از  یچهی چولگی و کشیدگی مقدارهای دهدمی

 هوایداده بوود  نرموال بور مبنوی مطالع  مفروض  وصف ای  با  است هاداده نرمال توزیع دهندهنشا 
  گیردمی قرار دأییت موردها داده تحلیل و تج ی  برای پارامتری  هایآزمو  از استفاده و تحقی 

 
 پژوهش متغیرهای توصیفی اطالعات: 1 شماره جدول

 چولگی کشیدگی بیشینه کمینه معیار انحراف میانگین تعداد متغیر
 −44/2 −61/2 41 66 16/1 20/02 042 خداپنداشت
 41/2 2/0 14 64 01/2 23/22 042 خداپنداره

 −41/2 −30/2 614 12 12/00 44/624 042 مذهبیپایبندی
 −06/2 −42/2 644 24 20/04 22/32 042 معنوی روانی تحول سطح

 31/2 44/6 024 623 23/62 10/642 042 گناه احساس
 62/2 −22/2 032 22 23/12 42/632 042 شناختی ناکارآمد باورهای

 60/2 −44/2 16 3 11/3 6/04 042 وسواس شدت
 14/2 −14/2 613 2 10/21 10 042 کریف وسواس
 14/2 −12/2 42 2 06/02 04 042 عملی وسواس
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( Tolerance) تحمول ضریب و( VIF) واریانس تورم اامل وسیل  ب  بود  خطیه  مفروض 
 کو  دهودموی نشوا  جودول یو ا  اسوت شوده ارائ  4 جدول در ضریب دو ای  نتایج  شد سنجیده
 واریوانس توورم مقادیر و 0 کمتر تحمل ضریب مقادیر زیرا است، برقرار چندگان  خطیه  مفروض 

ًتر بی پی  متغیرهای از ی  هر برای   نیست 01 از با

 
 بینپیش یرهایمتغ تحمل ضریب و واریانس تورم عامل بررسی: 2جدول

 (VIF) انسیتورم وار  تحمل بیضر  قیتحق یرهایمتغ
 3/6 10/2 خداپنداشت
 1/6 10/2 خداپنداره

 13/6 10/2 یمذهبیبند یپا
 4/6 26/2 یمعنو  یسطح تحول روان

 24/6 31/2 احساس گناه

 
 اساسبر املی و فکری وسواس و وسواس شدت بینیپی  برازش ،ساختاری مدل بررسی برای

 بوا گنواه ا سواس و روانوی تحوول سوطت موذهبی، پایبنودی خداپنوداره، خداپنداشوت، متغیرهای
 را پوووه  ساختاری مدل 0شکل  گرفت قرار بررسی مورد شناختی ناکارآمد باورهای گریمیانجی

   دهدمی نشا 
 
 
 
 
 
 

 

 پژوهش پیشنهادی ساختاری مدل: 1شکل

 از اسوتفاده بوا  یتحق یرهایمتغ  یب یهمبستگ ساده روابط نخست ،یمفهوم مدل یبررس یبرا
 روابوط ک  دهدیم نشا  است، آمده 4 جدول در ک  یجینتا ؛شد محاسب  رسو یپ یهمبستگ روش
 ( 110/1 سطت در معناداری) دارد وجود پووه  یرهایمتغ  یب یدارمعنا
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 تحقیق متغیرهای بین یهمبستگ ضریب: 2 جدول

 ضریب ریمتغ
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گیتهمبس

 خدا
 6پنداشت

 ضریب
397. −**398. 0.10 −**174. *131. **320. **483. **586. 1.00 همبستگی**− 

 0.00 0.00 0.11 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00  داری معنی 
 خدا
 0پنداره

 ضریب
128. −*150. −*144. −0.06 −0.02 **315. **254. 1.00 **586. همبستگی*− 

 0.05 0.02 0.03 0.38 0.77 0.00 0.00  0.00 داری معنی 
 پایبندی

2مذهبی 
ضریب

 −**496. −**481. *136. −**326. 0.07 **493. 1.00 **254. **483. همبستگی

 0.00 0.00 0.04 0.00 0.27 0.00  0.00 0.00 داری معنی 
 سطح

 روانی تحول
 4معنوی

ضریب
 −**375. −**376. 0.03 −**328. −0.05 1.00 **493. **315. **320. همبستگی

 0.00 0.00 0.68 0.00 0.43  0.00 0.00 0.00 داری معنی 
 احساس

 1گناه
 ضریب

131. −0.10 0.07 **234. 1.00 −0.05 0.07 −0.02 *131. همبستگی*− 

 0.04 0.11 0.28 0.00  0.43 0.27 0.77 0.04 داری معنی 
 باورهای
 ناکارآمد
 1شناختی

ضریب
 همبستگی

.174**− 0.06− .326**− .328**− .234** 1.00 0.03 .327** .278** 

 0.00 0.00 0.60  0.00 0.00 0.00 0.38 0.01 داری معنی 
 شدت
 2وسواس

 ضریب
356. **329. 1.00 0.03 0.07 0.03 *136. −*144. 0.10 همبستگی** 

 0.00 0.00  0.60 0.28 0.68 0.04 0.03 0.11 داری معنی 
 وسواس

 4کریف
 ضریب

همبستگی 
.398**− .150*− .481**− .376**− 0.10− .327** .329** 1.00 .923** 

 0.00  0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.02 0.00 داری معنی 
 وسواس

 3عملی
ضریب

 همبستگی
.397**− .128*− .496**− .375**− .131*− .278** .356** .923** 1.00 

  0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05 0.00 داری معنی 
 

آ  بوا اسوتفاده از روش  یدارامعنو  یوابسوت  و همچنو ریمستقل بر متغ یرهایمتغ ریتأثادام   در
موجوود در مودل  یرهوایمتغ یسواختار ارتبواط یو بررس یابیمنظور ارزب شد   یبررس ریمس لیتحل

 ا یودر رابطو  م یشوناخت ناکارآمود یباورها ریمتغ یگرآزمو  نق  واسط   یپووه  و ن یشنهادیپ
 و گنواه ا سواس و معنوی−روانی تحول سطت مذهبی،پایبندی خداپنداره، خداپنداشت، متغیرهای

 روش از اسوتفاده بوا وسواسوی باورهواس گوریمیوانجی با املی و فکری وسواس و وسواس شدت
  گرفت قرار آزمو  مورد ریمس لیتحل یآمار

   دهدیمرا نشا   ریمس لیتحل t ریو مقاد ریمس بیضرا 4و  0 شکل



 1041 زمستان و پاییز/31ش/ 11س/ شناسیروانو  اسالم   101

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (استاندارد) مسیر ضرایب: 1 شکل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (داریمعنا) t مقادیر: 2 شکل

  است آمده 2 جدول در مدل ای  بررسی ب  مربوط نتایج
 :شودیم مشاهده 2جدول  در ک  طورهما 

 یامل وسواسمعنادار بر  و مثبت ریتأث و وسواس شدت بر معنادار و یمنف ریتأث خداپنداره ریمتغ
   دارد یوسواس فکر و

 دارد   یو وسواس فکر یامل وسواس بر معنادار و یمنف ریتأث خداپنداشت ریمتغ
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و معنادار بر وسوواس  یمنف ریتأث وشدت وسواس  بر معنادار ومثبت  ریتأث یمذهبیبندیپا ریمتغ
 یباورهوابور  معنوادار و یمنفو ریتوأث یموذهب یبنودیپا ریمتغ  یهمچن ؛دارد یوسواس فکر و یامل

 دارد  یشناخت ناکارآمد
  دارد یوسواس فکر و یوسواس امل بر معنادار و یمنف ریتأث یمعنو−یروان تحول سطت ریمتغ
 یباورهوا ریومتغ و دارد یشوناخت ناکارآمود یباورها بر معنادار ومثبت  ریتأث گناه ا ساس ریمتغ

 دارد  یوسواس فکر بر معنادار ومثبت  ریتأث یشناخت ناکارآمد
 

 میانجی رهاییمتغ بر مستقل رهاییمتغ ریتأث یبررس: 3 جدول

 مقصد رابطه استاندارد یرثتأ یبضرا Tآماره یمعنادار 
 (Y یرمتغ یا)وابسته  یرمتغ

 رابطه أمبد
 (X ییرهامتغ یا)مستقل  یرهایمتغ

 خداپنداشت عملی وسواس −22/2 −20/4 دارمعنا
 خداپنداشت فکری وسواس −04/2 −22/2 دارمعنا
 خداپنداره عملی وسواس 64/2 14/0 دارمعنا
 خداپنداره فکری وسواس 64/2 34/6 دارمعنا
 خداپنداره وسواس شدت −63/2 −3/0 دارمعنا
 مذهبیپایبندی عملی وسواس −26/2 −10/4 دارمعنا
 مذهبیپایبندی فکری وسواس −01/2 −10/2 دارمعنا
 مذهبیپایبندی وسواس شدت 64/2 4/0 دارمعنا
 مذهبیپایبندی شناختی ناکارآمد باورهای −24/2 −22/1 دارمعنا
 روانی تحول سطح عملی وسواس −63/2 −30/0 دارمعنا
 روانی تحول سطح فکری وسواس −61/2 −40/0 دارمعنا
 گناه احساس شناختی ناکارآمد باورهای 01/2 24/4 دارمعنا
 شناختی ناکارآمد باورهای فکری وسواس 61/2 12/0 دارمعنا

 

سوبل در جودول  zشده با استفاده از آزمو  مدل اصالح  یمستقریغ یرهایمس t ریمقاد ادام  در
  شودیمارائ   2

 
 نهایی مدل مستقیمغیر مسیرهای t مقادیر: 4 جدول

 سطح
 یمعنادار 

 آماره
Z sobel مقدار t یرمتغ رابطه مقصد میانجی متغیر 

 (Y یرمتغ یا) وابسته
 مستقل یرهایمتغ رابطه أمبد

 (x ییرهامتغ یا)
 مذهبیپایبندی فکری وسواس شناختی ناکارآمد باورهای 4/61 41/0 26/2
 گناه احساس فکری وسواس شناختی ناکارآمد باورهای 14/66 26/0 20/2

 
و ا ساس گنواه بو   یمذهب یبندیپا  یرمستقیغ یرهایمس دهد،یمنشا   2ک  جدول  طورهما 
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 کو  دهودیموها نشا  افت ی  یند  ادارامعن یشناخت ناکارآمد یباورها یگریانجیبا م یوسواس فکر
 یمودل مفهووم  یودر ا بواً یرهوایمتغ  یدر رابطو  بو یشوناخت ناکارآمود یباورهوا یانجیم ریمتغ
 ًزم را دارد   یدارامعن

 گرچو  ؛(1 )جودول دارد مطابقوت هو  مطلوو، یآمار یارهایمع با مدل برازش گرید یسو از
 درنظرگورفت  بوا تووا یمو مجموو  در یول ندارند، قرار یمطلوب  د در برازش یهاشاخص یبرخ
  دانست رشیپذ قابل را پووه  مدل مدل، یبرازندگ یهاشاخص یتمام

 
 مدل برازش هایشاخص: 5جدول

 مالک مقدار هاشاخص
 0  (p/.=22) دارمعنا غیر 30/212 
 0

  
 14/1  >1 

GFI 41/2 <3./ 
AGFI 34./ <3./ 
CFI 41./ <3./ 
NFI 41./ <3./ 

NNFI 40./ <3./ 
RMSEA 22./ >24/ 

PGFI 0./ <1./ 

 
 یریگجهینت و بحث

 و یاملو وسواس االئ  بر معنادار و مثبت ریتأث خداپنداره ریمتغ داد، نشا  مدل ریمس لیتحل جینتا
 ریومتغ  یوو ن ابودییم  یاف ا یو امل یوسواس فکر االئ  ،خداپنداره  یبا اف ا یعنی ؛دارد یفکر

  یبووا افوو ا پووسدارد   یفکوور و یو معنووادار بوور االئوو  وسووواس املوو یمنفوو ریتووأث خداپنداشووت
 تووپچی هوایپوووه  بوا نتوایج ایو   ابودییمکاه   یو امل یوسواس فکر االئ  ،خداپنداشت

 بنوا،غبواری و کوهسار دادی(، 0281) ب رگیجا  و انصاری(، 028۱) دان  و مهدوی(، 0211)
( 4109) و همکووارا  ینوووزوا ،(4100و اسووتوارت ) یروشوواپ ،(4102) همکووارا  و الیمپیووو(، 0299)

خداپنوداره  ی،معنو یدرما  چندبعد ی اساس نظربر گفت، توا یمموضو   ی ا یی در تبسو است  هم
 و سواخت  ذهو  در خودا از( ینیر والدیتصو یافت مختلف )مانند تکامل  یلک  فرد ب  دً یتصور یعنی
 یافت تسلط آ  بر توا می و است مدیریت قابل ذه  در خدایی چنی   است خود خاص کارکرد دارای

 یاست ک  خداوند ب  انسا  بالغ و ااقل از راه اقول و و و یپنداشت مفهوم  خداگرفت نادیده را آ  یا
 یافوتخواهود  یتور در زنودگیتور شوده، کوارکرد واقعویو ن د یتب  واقع آ  آموخت  با فرد  آموزدیم
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هوا بوا پنوداره یاسوت کو  نواهمگون یو فرض بور ا یمعنو یبعد(  در درما  چند0289 ،یب رگجا )
 یشناسویبآسو ینو ( زمیگورا و د یواخوود، دن یوت،)خودا، غا یادراکو یکلو یهاها در  وزهپنداشت

 یواقعو ی و ب  مفاه یردفاصل  بگها است ک  فرد از پنداره ی ا بر تالش و کندیمرا فراه   یمعنو−یروان
شکل گرفت ، همچو  والود  یک  در دوره کودک یاشود  خداپنداره ی خود ن د ی)پنداشت(  وزه ادراک

ًن  مجازات فرد را سرزن  و ب  یی،و دلجو یت ما یاست ک  ب  جا یگرسرزن    کنودیمطور ناااد
در  بواًبرقرار کند  نموره  یمنطق رابط  تواندیمخود و مجازات خداوند ن یخطاها ی ب یشخص ی چن

کو  خداونود را در ذهو  خوود  یخودا در ذهو  اسوت  کسو ینداشت  مفهوم واقع یب  معنا پندارهخدا
چهوره  یکنوففرا یشوترب خداوند و کندیمن یپردازمفهوم ،آمده ی ک  در قرآ  کر یواقع ی اساس مفاهبر

 در و دهودیمورا ب  خداوند و مجازات او نسبت  ی وادث سخت زندگ یشخص ی چن ؛است ینیوالد
گاه اراده و مشب   ادث  هر پس اسوت  یعویطب  کنودیموخودا را جسوتجو  یان جوانتقام یتطور ناخودآ

دوست داشت  خودا  یست شا را خود و کندیم یارزشینسبت ب  خود ندارد و ا ساس ب یا ساس خوب
از  ی بو یشخص ی چن  کندیم یتیکفایو ا ساس ب یابدیم کاه  او نفس ا ت داند،یمن یگرا و د

افکوار  یرتعبسووء بوا یوسواسو یاز مواجه  با رفتارهوا پی   فرد کندیمرا تجرب   یروان یبآس یگرا د
ًً  یییرهاتعبسوء  چنی  شودیماش آشنا ناخواست   کو  آورنودیمووجود  فرد ب یرا برا ینگران ی ا معمو

 یو کواه  ا یبورا ی بنوابرا ؛بینجامود یگورا د یاب  خود  یبآس و خسارت ب  تواندیمفرد  یهاواکن 
 خسوارت از ترس ک  دهندیمنشا   یتجرب یقاتد  تحقشویممتوصل  یوسواس یها ب  رفتارهاینگران

برداشوت در موورد سوء بوا و کننودیمو یداپ یاخالق−یمذهب یریگجهت ینید یهادر فرهنگ یبآس و
در  یمنفو یهوایو معناده یپنداشت غلط، نگاه نادرست ب  اذا، اخروو خدا یاله ی خداوند و قوان

کننوده و ا سواس ، طردهکننودغضوب یر،گسوخت یافکوار فورد را بوا خودا ی مورد خود همراه است  ا
  کندمی فراه  را OCD ی اف ا ین و زم خواهد کردرو  روب یارزشیب

 االئو  بور یمعنوادار و یمنفو ریتوأث یموذهب یبنودیپا ریمتغ داد، نشا  مدل ریمس لیتحل جینتا
 کاه  یو امل یوسواس فکر االئ  ،یمذهب یبندیپا  یبا اف ا یعنی ؛دارد یو امل یوسواس فکر

 ،(4118) ینوگاز پوووه  کوئ یو بخش (0292و همکارا  ) یرینظ یهاافت یبا  جینتا  یا  ابدییم
 یجبوا نتوا کو در والی ؛سوو اسوتهم( 4102) یلوسووی شمس و م ،(4108بوچال  و همکارا  )

 سوو اسوت م( ناه0292همکارا ، ) و یری(؛ ب  نقل از نظ4112کورونو و همکارا ، ) یهاپووه 
د کننیم ی تنظ یمذهب یارهایاساس معرفتار خود را بر یدبدو  ترددارند،  یمذهب یبندیک  پا یافراد

د  نوجوا آوررا بو  ید، مناس  موذهبنکن یاساس مذهب طرا را بر خود یهم  رفتارها کوشندمیو 
کواه   سوببکو   باشوندد و اهل ذکور و مناجوات نکن ی تنظ یرا براساس اصول اسالم روابط خود

  شودیم یو االئ  وسواس امل یوسواس فکر االئ 
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 ناکارآمود یباورهوابور  یو معنادار یمنف ریتأث یمذهب یبندیپا ریمتغ ،داد نشا ها افت ی  یهمچن
 ؛دارد یفکور وسوواس بور یمعنوادار و مثبت ریتأث یشناخت ناکارآمد یباورها ریمتغدارد و  یشناخت

را  یفکور وسوواس االئ ، یشناخت ناکارآمد یباورها یگریانجیبا م یمذهب یبندیپا ریمتغ  یبنابرا
 کواه  و ابودییمو کاه  یشناخت ناکارآمد یباورها ،یمذهب یبندیپا  ی  با اف اکندیم ینیب یپ

درموا   یو اسواس نظربر گفوت، تووا یمموضو    یا یی در تب  دارد دنبال ب  را یفکر وسواس االئ 
کننوده ینویبی پ ی،نادرست مذهب یهاهمراه با برداشت یمذهب یبندینداشت  پا ی،معنو یبعدچند

وسوواس  االئ ساز بروز ین است ک  زم یاریاختیب−اختالل وسواسدر  یشناخت ناکارآمد یباورها
 یوااسواس اصوول رفتارهوا بر ی بو  تنظو یتعهود یچفورد هو یعنوی ،یموذهب یبنودیاست  ناپا یفکر

شده روش  است  افوراد یی تع یارهایاامل، فاصل  فرد از مع ی ندارد  در ا یمذهب یهادستورالعمل
اسواس بر و کننودیمو یوی تع خوود را شوا اامال ی ودود شورا ی،برخالف ا کام شورا یوسواس

 نگرا  همواره فرد ،مذهبی دوسوگرایی در  کنندیامل م شا خود یساختگ یخدا یعنی ،خداپنداره
وجوود دارد، در برابور  گیکوردار و گفتوارش ناهمواهن ی برد؛ بومی سر ب  مذهبی تردید  الت در و

نسبت ب  خوود و رابطو  خوود بوا خودا نودارد، از ااموال  یتحمل است، ا ساس خوبها ک یسخت
 یتکورار یهااشتباه یدارا یو در زندگ یادغفلت او ز یا یاریناهش ی ا است، م یخود ناراض یمذهب
  یافو ا سوبب یمذهب یبندیپا  یدهد ک  اف ایمها نشا  وپووه  ینیمشاهدات بال یبرخ  است

 یوتو معنو یو د دارد ک  بعضواً یم یا در کتا، خود ب (4118) ینگکوئ  شودیموسواس  ئ اال
 شود یاضطرا، م یخودش الت برا

 بور معنوادار و یمنفو ریتوأث یمعنو−یسطت تحول روان ریمتغ داد، نشا  مدل ریمس لیتحل جینتا
 وسوواس االئو  ،یمعنوو−یسطت تحول روانو  یبا اف ا یعنی ؛دارد یو امل یوسواس فکر االئ 

(، 0211) یتووپچ یهوابوا پوووه  یجنتوا یو ا  ابودییمو کواه  یاملو وسواس االئ  و یفکر
 یتفرشو یبادانآو سور یب رگو(، جوا 0284(، دلجوو و همکوارا  )0281) همکوارا  و ب رگویجا 

بو   یوتمعنو ی،معنوو یبعددرما  چند ی نظر اساسموضو  بر ی   ایی  در تباست سوهم (028۳)
و  یکو  در تحوول شوناختهمچنا  ؛شودیممتحول  یاجتماا یو تحول روان یموازات تحول شناخت

 ینویبیوا گوذر نکنود، دچوار بحورا ، تعوارض و خودم یااگر فرد از مر ل  ی،اجتماا یتحول روان
 شوناختی باورهای و معنوی−روانی تحول در رسدمی نظر ب   یندبیم یبآس یب رگسال در و شودیم

 خووبیبو  را مرا ول تموام نتواند فرد نی  معنوی−روانی تحول در اگر  یابدمی مصدا  مورد ای  نی 
 OCDو اخوتالل  یب روانیابور نکند و ب  مر ل  بعد نرسد، مستعد آس یامر ل  از یا و کند سپری

 یو مر لو  نخسوت، د اننودتور میی فورد در مرا ول پوا یمعنو−یچ  سطت تحول روانهر  شودیم
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 یهوایوگویاست  با توج  ب  و یشترب یروان یبآس باشد، نگریمج  ی و مر ل  دوم، د ی بیا مخود
 یبوازخورد یر،گسوخت یوجودان یکو  دارا دارنود قورار نگوریموج  یو د ،ک  در مر ل  دوم یافراد

کننوده و قضواوت یو در نظر گرفت  خداوند ب  من لو   یار،اختیب یمذهب یهایتفعال یان ،گراکامل
 است  یو امل یفکر وسواس یافراد دارا االئ کننده هستند، هماهنگ با درخواست

و  یاالئ  وسواس فکور ی طور مستقب  یمعنو−یتحول روان سطت مدل، ریمس لیتحل جینتا در
 OCD  افراد مبوتال بو  ندارد دارمعنا رابط  شناختی آمدکارنا هایباور با و کندمی بینیپی را  یامل
 یود،از  ود خطور و تهد ی بو یابیو کنترل فکر، ارز یتمانند اهم یشناخت ناکارآمد یباورها یدارا

 یو هسوتند و ا یویگراگنگ و مبه  و کامل یطدر تحمل شرا یاز  د، ناتوان ی ب یتا ساس مسئول
 یولب  دل یمارا ب ی است  ا معنوی−یتحول روان سطتمر ل  اول و دوم  یهایوگیباورها منطب  با و

 ؛هسوتند یگورد یشوناختروا  یهوایبمستعد اختالل وسوواس و آسو ینگریمو ج  ینیبیا مخود
 مشوخص یو را ن او ناکارآمد باورهای می ا  فرد، یمعنو−یتحول روان سطت رسدیمب  نظر  بنابرای 

بوو   یووا مبتال  کنوودمووی صوود  هوو  پنوودارهخدا و خداپنداشووت مووورد در مسووئل  ایوو   کنوودیموو
 ینووا از و دهنودیمو یلموارد را تشک یشتری در کشور ما ب یمذهب یبا محتوا یاریاختیب−وسواس

 شودیم موجبگر افکار مداخل  ی گرفت  ا یدهناد پس  برندیمم ا   درما  رنج  یشناخت یفتحر
در  (0292و همکوارا  ) یوریپوووه  نظ یج  نتواناموف  باشد ییدرما  دارو یو  ت یدرما  رفتار

 یکننده بهترینیبی پ یشناخت ناکارآمد ینسبت ب  باورها ینید ناکارآمد ینشا  داد ک  باورها یرا ا
گرفتنود کو  در  یجو آنها نت  پووه  است یجسو با نتاهم ک است  یاریاختیب−االئ  وسواس یبرا

جنب   ی انوا  ب  ینید یو باورها کردنظر یدتجد یدبا یمارا ب ی با ا یدرمانصورت در کار روا  ی ا
  یردقرار گ ینیپ شکا  در کار بالشناسا  و روا جامع  مورد توج  روا  یمه  فرهنگ

 ناکارآمد یباورها بر معنادار ومثبت  ریتأث گناه ا ساس ریمتغداد،  نشا  مدل ریمس لیتحل جینتا
  یبنوابرا ؛دارد یفکور وسوواس بور معنوادار و مثبت ریتأث یشناخت ناکارآمد یدارد و باورها یشناخت

 ینویب یپورا  ی، االئ  وسواس فکوریشناخت ناکارآمد یباورها یگریانجیا ساس گناه با م ریمتغ
و کواه  االئو   ابودییموکواه   یشناخت ناکارآمد یباورها ،با کاه  ا ساس گناه پس  کندیم

(، 028۳) یتفرشو یبادانآسور و ب رگیجا  یهابا پووه  یجنتا ای  را ب  دنبال دارد  یوسواس فکر
ًتون   همکوارا  و الیمپیوو(، 0299) بنوا، غبواری و کوهسوار  ودادی ،(411۳و همکوارا  ) یا

( 4109) همکوارا  و اینووزو ،(4100و استوارت ) یروشاپ ،(4101) و همکارا  یانیکاو (؛4102)
 کو  کنودیم یا ب OCD یدجد یشناخت یهامدل گفت توا یمموضو   ی ا یی سو است  در تبهم

 یو رفتارهوا باشودمویکورد  امکوا  ا سواس گنواه  یخنثو یا یریجلوگ OCD یهانشان  هدف
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 ی  یدارا یافراد وسواس ینامی د یکوسا یدگاهاز د از ا ساس گناه است  یریجلوگ یبرا یوسواس
 یرو سوا یسوازفاجعو  ی،افراطو یتمسوئول ا سواس شوودیمو موجبند ک  یرگسخت یاروجدا  بس

 یو جواکوب ی آبراموووت  یوتحق یجداشت  باشند  نتا یشترا ساس گناه بو  یشناخت ناکارآمد یباورها
ًً ب  OCDد مبتال ب  اافر یا ساس گناه مرض ،دهدیمنشا   در ارتباط با مذهب  ی طور مستقمعمو

  کندیمبروز  یتو معنو
 شودت بور معنوادار و مثبوت ریتأث یمذهب یبندیپا ریو معنادار و متغ یمنف ریتأث خداپنداره ریمتغ
بوا  جینتوا  یوابوا شودت وسوواس ندارنود   یرابط  معنادار گرید  یب یپ یهاریمتغو  دارد وسواس
بوچال  و همکارا   ،(4118) ینگاز پووه  کوئ یو بخش (4112کورنو و همکارا  ) یهاپووه 

و  یبرزگور بفروئو یهواپووه  یجبا نتا یول ؛سو استهم( 4102) یلوسوی شمس و م ،(4108)
ًتؤسو یتوجو  بو  بررسو سو است مناه(، 4101و همکارا  ) کاویانی ،(0280) یب رگجا  کو   یا

املکورد فورد در ارتبواط بوا وسوواس را نشوا   بیوتخر شوتریب کننود،یمو یشدت وسواس را بررس
 االئو  نمره پووه   ی  ااملکردها مختل نباشد یول ،باً باشد ئ نمره اال استممک    دهندیم
ت  باشد و شدت شداباً  یمذهب یبندیپا  ممک  است فرد ندیبیممتفاوت  مولف  دو را شدت نمره و

 (4102) یلوسووی شومس و م  سوو اسوتهوا همپووه  جیبا نتا امر  یوسواس ه  باً باشد و ا
 ی  ینک است تا ا OCDنحوه بروز االئ   یبرا یاین اامل زم ی انوا  ب  یشترمذهب ب ،معتقدند
دارد یمو یا در کتا، خود ب (4118) ینگکوئ ی همچن ؛اختالل باشد کننده در شدتیی اامل تع
 شود یاضطرا، م یخودش الت برا یتو معنو ی د ک  بعضاً 

 ،GFI، AGFI ماننودبرازش مدل  یهاشاخص یبررس و یشنهادیمدل پ مسیر یلتحل یتنهادر
NFI، NNFI، RMSEA، PGFI  یم نشا برخووردار مطلوو، بورازش از پیشنهادی مدل ک دهد 
  ئوو اال شودتبو  اوامول موؤثر بور  یشوی گرچ  مطالعوات پا دارد؛ قرار مطلو،دامن   درو  است

 ایمجموا  نق  ک  است پووهشی  نخستی  اضر مطالع  اما اند،پرداخت  املی و یوسواس فکر
 وسوواس  یموارا ب یشوناخت ناکارآمود یرا در باورهوا یمعنوو بعدیچند درما  الگوی متغیرهای از

 و اسوت نکورده ارائ  شکل ای  ب  ایگسترده مدل موجود ادبیات در ایمطالع  یچ  هکندمی یبررس
 یوافت  ب  یندهآ هایپووه   کرد مقایس  آ  با را شنهادیپی مدل ب  مربوط هاییافت  توا مین بنابرای 

  کرد خواهند کم  زمین  ای  در ترکامل مدلی
 

 شنهادهایپ و هاتیمحدود

و  یشودت وسوواس و االئو  وسوواس فکور ی پووه   اضر نشا  داد ک  ب یجنتا ینک با توج  ب  ا
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 ،خداپنداشوت ی،معنوو−یسوطت تحوول روانو ماننود ی،معنو یبعددرما  چند یرهایو متغ یامل
 یشود با اجرایم یشنهادپ دارد،، وجود معناداریو ا ساس گناه ارتباط  مذهبی پایبندیو  خداپنداره

و  یمعنو یبعددرما  چند ی ها ب  نظرمسئوً  امر در دانشگاه ین ،زم ی تر در اگسترده یهاپووه 
 بکوشند  یا دانشجو یآ  برا یی توج  کنند و در تب یمعنو−یروان افتگییمفهوم تحول

 بیشووتر ینکوو نمونوو  اسووت  بووا توجوو  بوو  ا یااضووا یتجنسوو ،پووووه  یتجملوو  محوودود از
 ینمون  مورد بررس یتآ یهاوه پو در شودیم یشنهادکنندگا  ب  مراک  مشاوره ز  بودند، پمراجع 

 باشد   یاریاختیب−از مردا  مبتال ب  اختالل وسواس یشتریشامل تعداد ب
 بو  توا شوود تکورار دیگور هایشهر در محققا  سوی از پووه  ای  شود،می پیشنهاد همچنی 

  کند کم  زمین  ای  در ترکامل مدلی یافت 
  



 1041 زمستان و پاییز/31ش/ 11س/ شناسیروانو  اسالم   114

 

 

 منابع

 

، یواریاختیبو−درمان: اختالل وسواا  یکتاب کار برا ،(4118) یلآرد  جا ، دال کورسو دان  0
گاه هر یب رگترجم  مسعود جا   : انتشارات ارجمند  تهرا  (،0282) یسو موگا  آ

ترجمو   ی،روانو یهااختالل یو آمار یصیتشخ یراهنما ،(0282) یکاآمر یپ شکروا  انجم   4
و فرهواد شواملو،  آذریمژانوت هاشو یلووفری،ن یآتوسا فرمند، ال یی،فخرا یال ی،رضاا ی فرز

 : انتشارات ارجمند  تهرا 
ارتبواط خودپنوداره بوا خداپنوداره در  یبررسو»(، 0281) یب رگوجا  مسعودو   س  ی،انصار  2

 ،08ش ،01س ،یشناسمجله مطالعات اسالم و روان ،«یاختالًت روان ی/ معنویدرما  مذهب
  021−001ص

سوید کوا    ؛غرویسید محمد  ؛سمنانی  سینیصدیق   ؛ب رگی جا مسعود  ؛ س  ،انصاری  2
 بور اسوالمی رویکورد بوا رفتاری−شناختی درما  روش طرا ی» (،028۳) ییطباطبا زادهرسول

 ،(22) 8 ،بوالینی روانشناسوی مطالعوات نامهفصول ،«اختیواریبی−وسواس اختالل ب  مبتالیا 
  08۱−0۱۳ص

و  موذهبی پایبنودینقو  » ،(0280) بهشت  یوشان و ب رگیجا  مسعود ؛یمرتض ی،بفروئ برزگر  1
 ،شناسویمطالعوات اسوالم و روان یپژوهشو یدوفصلنامه علمو ،«در اضطرا، امتحا  یتجنس

   ۱0−22ص ،01ش ،۱س
با افوراد  یس در افراد مبتال ب  اضطرا، در مقا یمعنو یهالف ؤم یبررس»(، 0211) یاور توپچی،  ۱

سوطت سو ،  یرسوال  المو ،«یآ  بر اساس منابع اسوالم یمفهوم یی ب  اضطرا، و تب یرمبتالغ
 ق    ی  وزه الم

 یرفتوار−یشوناخت یهواهوا و درموا یو نظر»(، 0291) زادهالل  قاسو  یب ب وساما   توکلی،  ۳
   ۳۱−12ص ،0ش، 9س ،یشناختعلام یهاتازهمجله ، «وسواس

: انتشوارات پووهشوگاه  ووزه و قو  ،یمعنوا یبعو درموان نن (، 0289) مسعود ب رگی،جا   9
 دانشگاه  

 یو سواختار اوامل یویااتبوار و روا» ،(0289) یتفرشو یو آسوا سورآبادان مسوعود ،ب رگویجا   8
 پژوهشووی علمووی فصوولنامه ،«معنوووی هووایمداخلوو  یخداپنووداره بوورا−خودپنوودارهپرسشوونام  

   ۱4−21ص ،22ش ،8س ،سنجیروان
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و مشواوره بوا  یاصوال روان درموان ر(، 0281) رادیغورو یدمحمدسو مسوعود و ،یب رگجا   01
 : انتشارات پووهشگاه  وزه و دانشگاه  ق  ،یاسالم یکردرو

 معنووی−روانوی تحول یابیارز»(، 0281) ب رگیجا  امی و  فاکر ی  س ؛مسعود ،ب رگیجا   00
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   ۳1−28ص ،9ش ،1س

 یاختالل وسواسو یبعدچند یگروه درمان» ،(0281) یاصفهان یراج  یدهسپ ومسعود  ،ب رگیجا   04
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 علموی دوفصولنامه ،«دانشوجویا  در وجوودی اضوطرا، بوا تنهوایی ا ساس و معنوی روانی

   42−1ص ،02ش ،۳س ،شناسیروان و اسالم مطالعات پژوهشی
مسوعود  و ی یرالود ه یرضواال ،یکامکوار ی کامب ،پوریمتق یاسم  ؛یدهسپ ی،اصفهان یراج   0۳

 ،«بوراو −یولب یاجبوار−یوسواس یاسمق ینسخ  فارس ییو روا یاییپا» (،0281) یب رگجا 
   212−48۳ص ،2ش، 0۳س ،یرانا ینیبال یشناسو روان یپزشکمجله روان

 ینوید یرفتوار−یمداخل  شناخت ی  یمعرف»(، 0292) و محبوب  دادفر اباس ی،فرائیرمضان  09
   229−229ص ،29و  2۳ش، «در درما  اختالل وسواس و نقد و نظر

 یمعنو یرابط  خداپنداره و تحول روان»(، 028۳) ب رگیجا  مسعودو  یالل ی،تفرش یبادانآسر  08
 ،2ش ،2س، مثبو  یشناسنامه روانپژوهش ،«یا اضطرا، و استرس در دانشجو ی،با افسردگ

  1۳−21ص
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در  یشوناخت یو نقوص بوازدار یشناخت ناکارآمد یباورها»(، 028۱) فاطم  ،سرخده شهامت  40

، 1س ،یدانشو اه خواارزم یشوناخت یشناسوفصلنامه روان ،«یو امل یوسواس فکر یا مبتال
   41−00ص ،4ش
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 یربا تصو یرابط  اضطرا، و افسردگ»(، 0299) کوهسار یاکبر  دادیو ال بنا،، باقرغباری  44
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