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Abstract
Background & Objective: Reading and writing compulsion disorder is a type of compulsion which its main characteristic is rereading and
rewriting. This disorder is experienced with a strong need for reading and rewriting during reading and writing. This type of reading and rewriting
is different from frequent repetition which healthy persons do during reading and writing. The study method of students with text and writing
compulsion disorder is extreme and exaggerated. Repetitive reading, doubt in learning the read concepts, continuous return and elongation of
the time for determining the courses, as well as writing subject matters, again and again, consecutive clearing their writings are some symptoms
of reading and writing compulsion disorder among the students. The persons affected by this disorder attempt to resist these exaggerated activities
or delay them but they often surrender against the inclination to perform it. The adverse effect of reading and writing compulsion on the academic
performance of students is significant. These effects include slowness in reading and writing activity, reduction of concentration, reduction of
academic motivation and finally; Academic Procrastination. Besides increasing the academic problems, this disorder causes emotional and social
issues in students. Of course, despite such vital effects, considerable activity has not been performed so far in respect of the study of the
prevalence rate of reading and writing compulsion among Iranian students. It is evident that the appropriate and comprehensive statistical
information about the prevalence of reading and writing compulsion disorder is the first practical step for on-time recognition of such students
and the appropriate therapeutic interventions for prevention, treatment, and reduction of its side effects. Accordingly, the present research aimed
to study the Prevalence rates of reading and writing compulsion and its relationship with the demographic characteristics of the students.
Methods: This research was a descriptive-analytical study which was performed cross-sectionally. Statistical population of this research included
all high school students of Babol city during the academic year 2017- 2018. Out of this number, 398 students (229 boys and 169 girls who were
studying in tenth (159 persons), eleventh (154 persons) and twelfth (85 persons) grades) were selected through relative stratified random sampling
as the sample. In this study, the measurement tool was the researcher- made questionnaire of demographic characteristics and reading and writing
compulsion scale (Emamgholizadeh, 2017). Reading and writing compulsion scale has 18 items with four subscales including rewriting,
rereading, Perfectionist Slow reading and Over close reading. The minimum score obtained in this scale is 18, and the maximum score is 126
with the cutting score of 82. This scale enjoys the appropriate construct validity, and its reliability was 0. 84 using the Cronbach alpha coefficient.
After extraction, research data was analyzed using the descriptive statistics parameters and chi-square test in SPSS software version 24. Also,
the significance level was considered (P< 0.05).
Results: Demographic data showed that mean and standard deviation of the age students participated in this research was 16.67 ± 0.89. 398
students answered the reading and writing compulsion scale. Out of them, 86 persons obtained a score higher than the cutting point. Therefore;
in this research, 21.60% (%95 CI: 17.48, 25.73) of the students had the reading and writing compulsions. The prevalence rate of reading and
writing compulsions in the whole boys was 20.52% (%95 CI: 15.18, 25.86) and in the whole girls, it was 23.08% (%95 CI: 16.59, 29.56). The
result of chi-square test showed no significant relationship between the gender, education level of mother, education level of father, the order of
birth, residential place (urban/ rural) and reading and writing compulsion disorder, but there was a significant relationship between the
educational grade (P= 0.024) and the age (P= 0.024) with reading and writing compulsion disorder of student.
Conclusion: Finding of this research were high in respect of the prevalence rate of reading and writing compulsion symptoms (21.60%) and
remind the necessity of paying attention to disorder at the school’s level. It is hoped that screening, on- time diagnosis and timely action for
treatment of the students affected by this disorder using the trained counselors and psychologists at the school’s level will be addressed by the
authorities.
Keywords: Reading and Writing Compulsion Symptoms, Prevalence, Students.
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چکیده

هدف :اختالل وسواس خواندن و نوشتن نوعی وسواس عملی است که مشخصٔه عمدٔه آن بازخوانی و بازنویسی است .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی میزان شیوع عالئم وسواس
خواندن و نوشتن و رابطٔه آن با متغیرهای جمعیتشناختی دانشآموزان دبیرستانی انجام شد.

روشبررسی :این پژوهش بهصورت مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود .جامعٔه آماری این پژوهش تمامی دانشآموزان دبیرستانی شهرستان بابل در سال تحصیلی -۹۷
 1۳۹۶بودند ،از این تعداد  ۳۹۸دانشآموز با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری در این مطالعه مقیاس وسواس خواندن و نوشتن

(امامقلیزاده )1۳۹۶ ،و پرسشنامٔه جمعیتشناختی بود .دادههای پژوهش ،با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون کای دو در نرمافزار  SPSSنسخٔه  ۲۴تجزیهوتحلیل
شد .همچنین سطح معناداری  p>۰٫۰۵در نظر گرفته شد.

یافتهها :شیوع عالئم وسواس خواندن و نوشتن در بین دانشآموزان ( ٪۲1٫۶۰فاصله اطمینان  )٪1۷٫۴۸ -۲۵٫۷۳ :٪۹۵بود .میزان شیوع در بین پسران ( ٪۲۰٫۵۲فاصله

اطمینان  )٪1۵٫1۸ -۲۵٫۸۶ :٪۹۵و دختران ( ٪۲۳٫۰۸فاصله اطمینان  )٪1۶٫۵۹ -۲۹٫۵۶ :٪۹۵به دست آمد .بین تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر ،جنس ،ترتیب تولد،

محل سکونت با وسواس خواندن و نوشتن رابطه معناداری به دست نیامد؛ اما رابطه بین پایه تحصیلی ( )p=۰٫۰۲۴و سن ( )p=۰٫۰۲۴با وسواس خواندن و نوشتن دانشآموزان

معنادار بود.
نتیجهگیری :شیوع عالئم وسواس خواندن و نوشتن در بین دانشآموزان باال بوده ( )٪ ۲1٫۶۰و لزوم توجه مسئولین برای طراحی فعالیتهای پیشگیرانه و درمانی در سطح
مدارس را آشکار میسازد.

کلیدواژهها :عالئم وسواس خواندن و نوشتن ،شیوع ،دانشآموزان.
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پیرخائفی۳

۱

مقدمه

میدهند متفاوت از تکرارهای معمولی اسددت که افراد سددالم در هنگام
خواندن و نوشددتن نشددان میدهند ،بهعنوانمثال طرز مطالعه این افراد،

مطالعات انجامشددده نشددان میدهد که شددیوع اختالالت و مشددکالت

افراطی و اغراقآمیز اسددددت ،مبتال یان تالش میکنند تا در مقابل آنها

روانشددناختی در بین نوجوانان رو به گسددترش اسددت .در همین رابطه

مقاومت کنند یا آن ها را به تأخیر بی ندازند ولی اغلب در برابر م یل به

سددازمان جهانی بهداشددت بیان داشددته که مشددکالت سددالمت روان در

انجام آن تسددددلیم میشددددوند .خواندن مکرر ،تردید در یادگیری مفاهیم

م یان کودکان و نوجوانان در سددددال های اخیر ز یاد شددددده و پیشبینی
میشود تا سال  ۲۰۲۰میالدی تا  ۵۰درصد نیز افزایش یابد ( .)1یکی

درسها ،همچنین نوشتن مطالب درسی برای بارها و بارها ،پاککردن

از این اختالالت که در دهههای اخیر بیشددتر شددده و نقش بسددزایی در

پیدرپی نوشددتههای خود و  ...ازجمله نشددانههای اختالل وسددواس در

زندگی فردی و اجتماعی دانشآموزان دارد ،اختالل وسددددواس فکری و

میان دانشآموزان اسددددت .بدیهی اسددددت چنین رفتارهایی در عملکرد

عملی )OCD( 1است ( .)۲این اختالل یکی از مشکالت روانپزشکی

تحصددیلی دانشآموزان بیتأثیر نیسددت .مرور منابع اطالعاتی داخلی و

است که مشخصٔه اصلی آن وجود وسواس فکری یا وسواس عملی یا

خارجی نظیر پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشددددگاهی ،2پژوهشددددگاه

هردوست ،وسواس فکری شامل افکار ،تصورات و تمایالت تکراری،

علوم و فناوری اطالعات ایران ،3بانک اطالعات نشددددریات کشددددور،4

مزاحم و ناخواسدددد ته اسدددددت و وسددددواس عملی ،اع مال تکراری یا

مدلیب ،5اریک ،6ساینس دایرکت ،7سایک اینفو 8و مدالین 9مؤید این

فعالیتهای ذهنی هسدددتند که فرد در پاسددد به یک وسدددواس فکری،

مطلب است که درزمینٔه شیوع وسواس خواندن و نوشتن دانشآموزان

احسددداس میکند که مجبور به انجامشدددان اسدددت ( .)۳تأثیر وسدددواس

در ایران فعالیت زیادی انجام نشددده اسددت ،اما دربارٔه ش دیوع وسددواس

فکریعملی بر روی کود کان و نوجوا نان قا بلمالح ظه اسدددددت .این

فکریعملی و عوامدل مرتبط جمعیدتشددددنداختی در بین دانشآموزان

تأثیرات شددددامل تحریکپذیری باال ،محدودٔه توجه ضددددعیف ،فقدان

بهعنوان جمعیتی غیربالینی پژوهشهای زیادی انجام شده ا ست .الزم

تمرکز ،عملکرد کند ،مشددکالت مربوط به کارکرد تحص دیلی ضددعیف و

به ذکر اسددت که بین گزارشهای ارائهشددده در خصددو

مشدکل در نگهداری ارتباط اسدت ( .)۴چاتورودی ،موردیک و گارتین

میزان ش دیوع

عالئم وسددددواس فکریعملی اتفدداقنظر وجود ندددارد .بددهعنوانمثددال،

معتقدند ،دانشآموزان مبتالبه وسددددواس با مشددددکالت ز یادی روبهرو

درصدددد گزارششدددده توسدددط رعدی و همکاران  1۵٫۵درصدددد ()۸؛

هسددددت ند که ازجم لٔه آن ها میتوان به موارد زیر اشددددداره نمود-1 :

آلبهانازی و همکاران  1۵٫۸درصد ()۹؛ آل سید دی سکی و همکاران

مشددددکالت اجتماعی :مشددددکالت اجتماعی نگرانی ز یاد دانشآموزان

 ۲۳٫1درصددد ()1۰؛ آزدمیر و همکاران  1۴٫۳درصددد ( ،)11اسددت.

وسواسی است ،این افراد معموالً دوستان کمی دارند و بهدلیل برداشت

میزان شیوع عالئم و سواس فکریعملی در ایران تو سط حیدریزاده و

منفی دوسدددد تان در ف عال یت های اجت ماعی شددددرکت نمیکن ند؛ -۲

بهروز  1۶٫۸درصد ( ،)1۲گزارش شده است.

قربانیشدن :بیش از  ۲۵درصد مبتالیان به وسواس فکریعملی توسط

یافته ها در خصددددو

همساالن خود بهطور منظم قربانی می شوند و این قربانی شدن میتواند

عوامل مرتبط با وسددددواس فکریعملی نتایج

ناهمگونی را نشدددددان مید هد .بهعنوانم ثال در خصددددو

بهصدددورت نامگذاری یا شدددایعهپراکنی باشدددد؛  -۳انزوا ،افسدددردگی و

رابطٔه بین

جنسدددد یت و وسددددواس فکریعملی تعدادی از محققان به این نتی جه

عزتنفس پایین :دانشآموزان مبتالبه وسواس فکری و عملی تمایل به

رسددیدند که میزان شددیوع عالئم وسددواس فکریعملی دختران بیش از

انزوای اجتماعی ،افسددردگی و عزتنفس پایین دارند؛  -۴مشددکالت

پسددددران بود ()1۳؛ امدا در پژوهش دیگری ،محققدان بده این نتیجده

تحصددددیلی :باوجوداینکه دانشآموزان مبتالبه وسددددواس اغلب هوش

رسدددیدند که میزان شدددیوع وسدددواس فکریعملی در پسدددران بیشدددتر از

متوسدددط دارند اما برای موفقیت تحصدددیلی نیاز به حمایت و همیاری

دختران اسددت ( .)1۲پژوهش اشددرف ،مالک و اریف ( )1۴نیز نشددان

کارکنان مدرسه دارند ،این دانشآموزان مشکالت زیادی برای شروع و

داد که تفاوتی بین دو جنس درزمینٔه میزان شیوع وسواس فکریعملی

تکمیل وظایف محول شده داشته ،توجه و تمرکز آنها در فعالیتهای

وجود نددارد .مطددالعددات درزمیندٔه سدددددایر موارد مرتبط بدا وسددددواس

کالس درس پایین اسدددددت و م قدار ز یادی از و قت و انرژی خود را

فکریعملی نظیر ترتیب تولد ،سددددن ،پایٔه تحصددددیلی و تحصددددیالت

صرف وسواس و کنترل رفتارهای مرتبط میکنند ،بنابراین نمیتوانند از

والدین نیز نتایج متفاوتی در برداشددت .تعدادی از پژوهشددگران به این

تواناییهای خود بهخوبی استفاده نمایند ( .)۵بازخوانیها و بازنویسی

نتیجه رسددددیدند که این اختالل بین فرزندان اول بسددددیار باالتر اسددددت

پیدرپی از مشددکالتی اسددت که اختالل وسددواس فکریعملی میتواند

( .)1۲،1۵درحددالیکدده دیگران می دان رتبددٔه تولددد بددا عالئم وسددددواس

برای دانشآموزان به وجود ب یاورد ( .)۶دنسددددرو و بوچارد به نقل از

فکریعملی ارتباط معناداری به دسددددت نیاوردند ( .)1۶در رابطه بین

فی شرترورس ( )۷معتقدند ،از عالئم ت شخی صی و سواس در مدارس،

و سواس فکری و عملی با سن ،پژوهش آثاره و همکاران ( )1۷ن شان

تکرار یا خوا ندن کلیشدددددهای کل مات ،ع بارات متن در ک تاب و تکرار

داد که میان سدددن با وسدددواس رابطٔه معناداری وجود ندارد .درحالیکه

مطالب نوشددتنی اسددت .عالئمی که مبتالیان به این نوع وسددواس نشددان

ر عدی و هم کاران ( )۸در یافت ند که دانشآموزان جوانتر بیشددددتر در

1

6

2

7

)ERIC (Education Resources Information Center
Science direct
8 PsycINFO
9 Medline

Obsessive–compulsive disorder
SID
3 IRANDOC
4 Magiran
5 Medlib
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خواندهشددددده ،کندی ،بازگشددددت مداوم و طوالنیشدددددن زمان یادگیری

معرض وسددددواس فکریعملی قرار دارند .کانالز و همکاران ( )1۸نیز

ویژگیهای جمعیتشددددناختی (جنسددددیت ،سددددن ،ترتیب تولد ،محل

در پژوهشددددی نشددددان دادند که پایٔه تحصددددیلی با میزان شددددیوع عالئم

زندگی ،تحصددیالت والدین و پایٔه تحصددیلی) دانشآموزان دبیرسددتانی

وسددواس فکری و عملی دانشآموزان مرتبط نیسددت .در مقابل پژوهش

انجام شد.

خسدددروی و ناصدددری ( )1۹نشدددان داد که میزان وسدددواس در افراد با

2

تح صیالت پایینتر بی شتر از افراد با تح صیالت باالتر ا ست .تعدادی

این پژوهش بهصورت مطالعٔه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود که
بر روی دانشآموزان دبیرستانهای شهرستان بابل در سال تحصیلی

فکریعملی بهطور معناداری با میزان تحص دیالت والدین مرتبط اسددت

 ۹۷-۹۶انجام شد .دامنٔه سنی شرکتکنندگان در این پژوهش بین 1۵

()1۲،۲۰؛ اما شددمس و همکاران ( )1۶در پژوهش خود نشددان دادند

تا  1۸سال بود که در پایههای دهم و یازدهم و دوازدهم مشغول به

که بین سددددطو تحصددددیالت والدین نوجوانانی که اختالل وسددددواس

تحصیل بودند .حجم جامعٔه آماری بر اساس اطالعات بهدستآمده از

فکریعملی دارند تفاوت معناداری وجود ندارد.

واحد متوسطٔه آموزشوپرورش شهرستان بابل 1۴1۸۶ ،دانشآموز بود

برخالف یافته های فوق ،نتایج بهدسددددتآمده در رابطٔه محل زندگی

که در مناط شهری و روستایی مشغول تحصیل بودند .اندازٔه نمونه با

(شددددهری /روسددددتایی) با وسددددواس فکری و عملی همگونتر بودند،

استفاده از جدول کرجسی و مورگان ( ۳۷۵ )۲۴دانشآموز برآورد شد،

تعدددادی از پژوهشهددا تددأییدد کردهانددد کدده میزان شددددیوع وسددددواس

اما به جهت اینکه حذف پاسخنامٔه تعدادی از دانشآموزان خللی در

فکریعملی در منداط شددددهری بیش از منداط روسددددتدایی اسدددددت

جریان پژوهش ایجاد نکند ،اندازٔه نمونه  ۴۰۰نفر در نظر گرفته شد.

(.)۲1،۲۲

در مرحلٔه بعد ،برای اینکه حجم نمونه برآورد دقیقی از جامعٔه آماری

قابلذکر اسددددت که همگی پژوهشهای فوق با وسددددواس فکریعملی

باشد ،ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی سهم هرکدام

میزان شددیوع وسددواس خواندن و نوشددتن

از طبقات بر اساس جنس و پایه در نمونه مشخص گردید ،سپس از

دانشآموزان و ارت باط آن با ویژگی های جمع یتشدددد ناختی در ایران،

میان دبیرستانها ی بابل شش دبیرستان (سه دبیرستان پسرانه و سه

پژوه شی صورت نگرفته ا ست .شاید مهمترین علت عدم پژوهش در

دبیرستان دخترانه) انتخاب و از میان دانشآموزان هریک از این

چنین حوزٔه مهمی به این مو ضوع برمیگردد که تاکنون ابزاری م ستقل

دبیرستانها با توجه به سهم تعیینشده ،نمونٔه الزم بهمنظور تکمیل

برای ارزیابی وسدددواس خواندن و نوشدددتن وجود نداشدددت .با سددداخت

پرسشنامه انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از:

مقیاس وسواس خواندن و نوشتن توسط امامقلیزاده ( )۲۳زمینه برای
پژوهش در خصددددو

داوطلب بودن جهت ورود به پژوهش و تحصیل در پایههای دهم تا

فراوانی این سددددازٔه مهم به وجود آمده اسددددت،

دوازدهم دبیرستان و مالک خروج از پژوهش نیز عدم همکاری در

بدیهی اسدددت وجود اطالعات آماری مناسدددب و جامع دربارٔه شدددیوع

اجرای آزمون بود .الزم به توضیح است که قبل از تجزیهوتحلیل آماری

وسددددواس خوا ندن و نوشددددتن در بین دانشآموزان و انع کاس آن به

 ۲پاسخنامه به دلیل ناقصبودن حذف و درنهایت  ۳۹۸پاسخنامه

مسددددئولین ،اولین ا قدام مؤثر ج هت شدددد ناسدددددایی بهموقع این قب یل

تجزیهوتحلیل شدند .جدول شمارٔه  1تعداد دانشآموزان نمونهای که در

دانشآموزان و مداخالت درمانی مناسددددب برای پیشددددگیری ،درمان و

هر یک از این طبقات شرکت داشتهاند را به نمایش میگذارد.

کاسدددتن از عوارض آن اسدددت .بر این اسددداس ،مطالعٔه حاضدددر باهدف
ارزیابی میزان شددیوع عالئم وسددواس خواندن و نوشددتن و رابطٔه آن با

جدول  .1سهم هر یک طبقات بهصورت توزیع فراوانی و درصد ()n =۳۹۸
جنسیت
متغیر

پایه

پسر

دختر

جمع

تعداد ()٪

تعداد ()٪

تعداد ()٪

دهم

)۲۳٫1۲( ۹۲

)1۶٫۸۳( ۶۷

)۳۹٫۹۵( 1۵۹

یازدهم

)۲1٫۸۶( ۸۷

)1۶٫۸۳( ۶۷

)۳۸٫۶۹( 1۵۴

دوازدهم

)1۲٫۵۶( ۵۰

)۸٫۷۹( ۳۵

)۲1٫۳۶( ۸۵

جمع

)۵۷٫۵۴( ۲۲۹

)۴۲٫۴۶( 1۶۹

)1۰۰( ۳۹۸

جهت گردآوری داده ها ،با کسددددب مجوز از مدیریت آموزشوپرورش

تکمیل گردید؛  .۲مقیاس وسددددواس خواندن و نوشددددتن :این مقیاس

شددددهرسددددتان بابل و پس از هماهنگی با مدیران مدارس هدف ،به آن

خودگزارشدهی که وسددددواس خوا ندن و نوشددددتن را در دانشآموزان

دبیرستانها مراجعه شد .ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارت

دبیرسددتانی میسددنجد ،بهوس دیلٔه امامقلیزاده ( )۲۳تدوین شددده اسددت

بودند از .1 :پرسددشددنامٔه ویژگیهای جمعیتشددناختی :این پرسددشددنامه
بهمنظور تعیین مشددددخصددددات جمعیتشددددناختی آزمودنیها ازجمله؛
جنسیت ،سن ،پایٔه تحصیلی ،میزان تحصیالت والدین ،محل زندگی،
ترتیب تولد (اول /غیر اول) بهوسیلٔه محق تهیه و توسط دانشآموزان

۳
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از پژوهشهای انجامشددددده به این نتیجه رسددددیدند که نرخ وسددددواس

مرتبط بوده و در خصددو

روش بررسی

بهدستآمده از پژوهش بهصورت محرمانه و بینام استفاده میگردد.

(ویراسددت اول) و دارای  1۸ماده با  ۴زیرمقیاس شددامل بازنویسددی،1
بازخوانی ،۲ک ندخوانی ک مالگرا یا نه ۳و بیشدقی خوانی 4اسدددددت .این

۳

ال
مق یاس در طیف لیکرت  ۷در جهای از « کامالً م خالفم» تا « کام ً

دادههای جمعیتشناختی آزمودنیها نشان داد که میانگین و انحراف

موافقم» نمرهگذاری شددده ،بهاینترتیب که از پاسدد دهنده درخواسددت

معیار سن دانشآموزان شرکتکننده در این پژوهش 1۶٫۶۷ ±۰٫۸۹

میشددددود میزان موافقت و مخالفت خود را با هرکدام از گزینه ها که

بود ۳۹۸ .نفر از دانشآموزان به مقیاس وسواس خواندن و نوشتن
پاس دادند که از میان آنها  ۸۶نفر نمرٔه باالتر از نقطه برش به دست

حداقل نمرٔه اکتسددابی در این مقیاس  1۸و حداکثر  1۲۶با نمرٔه برش

آوردند ،بدین ترتیب در این پژوهش ( ٪۲1٫۶۰فاصله اطمینان :٪۹۵

 ۸۲ا ست .این مقیاس از روایی سازٔه منا سبی برخوردار بوده و پایایی

 )٪1۷/۴۸ -۲۵٫۷۳از دانشآموزان دارای عالئم وسواس خواندن و

آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ۰٫۸۴گزارش شده است (.)۲۳

نوشتن بودند .شیوع عالئم وسواس خواندن و نوشتن در کل پسران

برای توصیف دادهها ،شاخصهای آمار توصیفی نظیر درصد ،فراوانی

( ۲۰٫۵۲٪فاصله اطمینان  )٪1۵٫1۸-۲۵٫۸۶ :٪۹۵و در کل دختران

و م یانگین و انحراف مع یار بهکار گرف ته شدددددد .راب طٔه بین متغیر ها

( ۲۳٫۰۸٪فاصله اطمینان  )٪1۶٫۵۹ -۲۹٫۵۶ :٪۹۵بود .رابطٔه

بهوسددددی لٔه آزمون کای  ۲تحلیل شددددد ( .)P>۰٫۰۵تمامی تحل یل های

متغیرهای جمعیت شناختی و وسواس خواندن و نوشتن با استفاده از

آماری با اسددتفاده از نرمافزار  SPSSنسددخٔه  ۲۴انجام گرفت .همچنین

آزمون کای دو نشان داد که بین جنسیت ()P=۰٫۵۴1؛ تحصیالت مادر

بهلحاظ رعایت موضددددوعات اخالقی ،پژوهشددددگران نظارت دقیقی بر

()P=۰٫۰۹۶؛

اهداف

تحصیالت

پدر

()P=۰٫1۳۹؛

ترتیب

تولد

()P=۰٫۳۶۳؛ محل سکونت (شهری  /روستایی) ( )P=۰٫1۹۵با

پژوهش به شددرکتکنندگان داده شددد ،افراد نمونه توجیه شدددند که این

وسواس خواندن و نوشتن رابطٔه معناداری نبود؛ اما رابطٔه بین پایه

مطالعه تنها تحقی پژوه شی ا ست وک سانی که مایل نی ستند میتوانند

تحصیلی ( )p=۰٫۰۲۴و سن ( )p=۰٫۰۲۴با وسواس خواندن و نوشتن

شددددرکددت نکننددد .همچنین در رابطدده بددا جمعآوری اطالعددات ،بدده

دانشآموزان معنادار بود.

دانشآموزان شدددرکتکننده در پژوهش اطمینان داده شدددد که اطالعات

جدول  .۲توزیع متغیرهای جمعیتشناختی و مقایسٔه عالئم وسواس خواندن و نوشتن در گروههای مختلف
وضع سالمت
مقدار

متغیر

دارای عالئم

درصد دارای

پسر

1۸۲

۴۷

۲۰٫۵۲

۲۲۹

دختر

1۳۰

۳۹

۲۳٫۰۸

1۶۹

دهم

11۵

۴۴

۲۷٫۶۷

1۵۹

یازدهم

1۲۳

۳1

۲۰٫1۳

1۵۴

دوازدهم

۷۴

11

1۲٫۹۴

۸۵

شهر

1۹۴

۶۰

۲۳٫۶۲

۲۵۴

روستا

11۸

۲۶

1۸٫۰۵

1۴۴

زیر دیپلم

1۲۳

۳۴

۲1٫۶۶

1۵۷

دیپلم

11۰

۲۳

1۷٫۲۹

1۳۳

فوقدیپلم

۲۵

۷

۲1٫۸۸

۳۲

لیسانس

۶

1۵

۳۶٫۵۹

۴1

سالم
جنسیت
پایه
تحصیلی
محل زندگی

تحصیالت
پدر

تحصیالت
مادر

ترتیب تولد

اختالل

فوقلیسانس

۲۸

۷

۲۰

۳۵

زیر دیپلم

11۷

۳۳

۲۲

1۵۰

دیپلم

1۲۹

۲۹

1۸٫۳۵

1۵۸

فوقدیپلم

۳۸

۸

1۷٫۳۹

۴۶

لیسانس

1۸

1۲

۴۰

۳۰

فوقلیسانس

1۰

۴

۲۸٫۵۷

1۴

فرزند اول

1۴۶

۴۵

۲۳٫۵۶

1۹1

1۶۶

۴1

1۹٫۸1

۲۰۷

۲۶

11

۲۹٫۷۳

۳۷

فرزند غیر
اول

سن

عالئم اختالل

تعداد کل

 1۵سال

Rewriting
Rereading

1.

احتمال
۰٫۵۴۱
۰٫۰۲۴
۰٫۱۹۵

۰٫۱۳۹

۰٫۰۹۶

۰٫۳۶۳
۰٫۰۲۴
Perfectionist Slow reading
Over close reading

2.

۴

3.
4.
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بهصددددورت رتبهبندی شددددده روی مقیاس  1-۷اسددددت ،انتخاب کند.

تکمیل پرسدددشدددنامه داشدددتند و توضدددیحات الزم در خصدددو

یافتهها

4

 1۶سال

۹۹

۳۶

۲۶٫۶۷

1۳۵

 1۷سال

11۷

۳1

۲۰٫۹۵

1۴۸

 1۸سال

۷۰

۸

1۰٫۲۶

۷۸

متفاوتی ارائه دادهاند ،بهعنوانمثال کانالز و همکاران ( )1۸در پژوهشی

بحث

مطالعٔه حاضر با هدف ارزیابی میزان شیوع عالئم وسواس خواندن و

میزان عالئم وسواس فکری و عملی دانشآموزان پایههای متفاوت

نوشتن و رابطٔه آن با ویژگیهای جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،ترتیب

تفاوت معناداری وجود ندارد .در مقابل خسروی و ناصری ()1۹

تولد ،محل زندگی ،تحصیالت والدین و پایٔه تحصیلی) دانشآموزان

دریافتند که میزان وسواس فکریعملی در افراد با تحصیالت پایینتر،

دبیرستانی انجام شد .در این پژوهش ،میزان شیوع عالئم وسواس

بیشتر از افراد با تحصیالت باالتر است .شاید باالبودن میزان شیوع

خواندن و نوشتن در جمعیت دانشآموزان دبیرستانی شهرستان بابل

عالئم وسواس خواندن و نوشتن در پایٔه تحصیلی و سنین پایینتر در

 ۲1٫۶۰به دست آمد که با گزارش تعدادی از محققان نظیر رعدی و

این پژوهش متأثر از دو عامل زیر باشد :الف (استرسهای ناشی از

همکاران ()۸؛ آل بهانازی و همکاران ()۹؛ آزدمیر و همکاران ()11؛

تغییرات نظام آموزشی و ابهام در نحؤه ورود به دانشگاه برای

حیدریزاده و بهروز ( ،)1۲همخوانی نداشته و تنها با گزارش آل سید

دانشآموزان پایههای پایین و جوانتر (به علت تغییر نظام آموزشی

دیسکی و همکاران ( )1۰تقریباً همسوست .در توجیه نتایج متفاوت

کشور) بیشتر است ،در همین رابطه خدایاریفرد و پرند ( )۲۷بیان

میزان شیوع عالئم وسواس فکریعملی در این پژوهشها ،همسو با

میدارند که ورود به دانشگاه در جامعٔه ما موجب وارد آمدن استرس

شمس و همکاران ( )1۶میتوان بیان داشت که مرز تشخیص وسواس

زیاد به نوجوانان و خانوادهای آنان میگردد؛ ب) نو بودن محیط آموزشی

فکری و عملی همیشه آسان نیست و افراد ممکن است در دفعات

و نیاز به سازگاری با محیط آموزشی جدید که بهعنوان عامل استرسزای

متفاوت نتایج گوناگونی را بروز دهند .همچنین نباید این نکته را ازنظر

بسیار قوی برای دانشآموزان پایههای پایین و جوانتر عمل میکند

دور داشت که این اختالل همانطوری که آزدمیر و همکاران ( )11بیان

(.)۲۸

داشتهاند یک اختالل پنهان است و دانشآموزان سعی بر این دارند که

نتایج این پژوهش نشان داد که بین ترتیب تولد با عالئم وسواس

آن را مخفی نگهداشته یا انکار کنند ،بدیهی است ،این موضوع سبب

خواندن و نوشتن رابطهای وجود ندارد .این نتیجه با یافتههای

میشود که محققان وابسته به شرایط اجرا و نوع ارتباط با آزمودنیها به

پژوهشگرانی همچون انصاری و همکاران ( )1۵و حیدریزاده و بهروز

نتایج متفاوتی دست یابند.

( )1۲مغایر است و با یافتههای بهدستآمده توسط آثاره و همکاران

در پژوهش حاضر بین میزان شیوع عالئم وسواس خواندن و نوشتن

( )1۷همخوانی دارد .در تبیین این یافته همانطور که محمدزاده ()۲۹

دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نشد .این نتیجه با یافتههای

در پژوهش خود بیان نموده است ،شاید علت کسب چنین نتیجهای این

پژوهشگرانی همچون اشرف و همکاران ( )1۴همخوانی داشته و با

باشد که در پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه از مطالعات بین

برخی دیگر از مطالعات ناهمسوست ( .)1۲،1۳در تبیین این نتایج با

خانوادگی (افرادی باهم مقایسه شدند که از خانوادههای مختلف

استناد به حبیبی ( )۲۵میتوان گفت امروزه در کشور ما دستیابی به

بودند) استفاده شده است ،بدیهی است یافتههای اینگونه مطالعات

مشاغل آموزشی و تخصصی وابسته به موفقیتهای تحصیلی است،

میتواند تحت تأثیر نوع تربیت ،ژنتیک و سایر عوامل مخدوشکننده

واضح است چنین موفقیتی مستلزم شرکت در رقابت سخت و

قرار بگیرد .درحالیکه اکثر پژوهشهای انجامشدهای که رابطٔه بین

طاقتفرسا است؛ عالوه بر این انتظارات باالی والدین ،معلمان و

ترتیب تولد و وسواس را تأیید نمودهاند ،ترتیب تولد را در مطالعات

دانشآموزان بهدلیل رقابت و برتریجویی تحصیلی منبع مهمی برای

درونخانوادگی (مقایسٔه فرزند اول و فرزند غیر اول در درون یک

فشار و استرس اغلب دانشآموزان است ،نتیجٔه این رقابتها و

خانواده) بررسی کردهاند.

انتظارات نیز چیزی جز افزایش هیجانات منفی ازجمله استرس نیست.

بین عالئم وسواس خواندن و نوشتن و محل سکونت دانشآموزان

البته تأثیر این هیجانات منفی بر هردو جنس دختر و پسر به یک اندازه
است ،در این خصو

رابطٔه معناداری مشاهده نشد ،بدین معنا که میزان شیوع این اختالل در

رستگار خالد ( )۲۶بیان داشته است که در

بین دانشآموزان ساکن شهر و ساکن مناط روستایی یکسان است که

دهههای اخیر ،شکاف جنسیتی برای ادامٔه تحصیل و انتخاب رشتٔه

با تعدادی از گزارشهای ارائهشده همخوانی ندارد ،بهعنوانمثال

تحصیلی کامال تعدیل شده است .بدیهی است یکسانشدن انتظار از

الحمیری ( )۲1و رینتاال و همکاران ( )۲۲در پژوهش خود تأیید

دختر و پسر در رشد تحصیلی و کسب نتایج در فضای رقابتی حاضر،

کردهاند که میزان شیوع وسواس فکریعملی در مناط شهری بیش از

میتواند محیط پراسترس یکسانی را برای هر دو جنس به وجود آورد.

مناط روستایی و حومٔه شهر است .در توجیه چنین نتیجهای باید گفت

نتایج این پژوهش نشان داد که بین سن و پایه تحصیلی با وسواس

در سالهای اخیر به دالیل مختلفی همچون افزایش تسهیالت درزمینٔه

خواندن و نوشتن دانشآموزان رابطه وجود دارد .این یافته همسو با

تردد ،دسترسی آسان به فنّاوری و اینترنت ،بافت فرهنگی و اجتماعی،

مطالعٔه رعدی و همکاران ( )۸بود ،اما آثاره و همکاران ( )1۷نشان

سبک زندگی و توجه به ادامٔه تحصیل و استرسهای ناشی از آن در

دادند که میان سن با وسواس رابطٔه معناداری وجود ندارد .در خصو

محیطهای شهری و روستایی یکسان شده است .در تأیید این نکته که

رابطٔه بین پایٔه تحصیلی و وسواس فکریعملی نیز پژوهشها نتایج

۵
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که بین دانشآموزان دبیرستانی انجام شد به این نتیجه رسیدند که بین

۵

افزایش تسهیالت و رشد فنّاوری در مناط روستایی میتواند سبب
تغییر در سبک زندگی و انگیزه پیشرفت گردد ،بذرافشان و طوالبی نژاد

یافتههای این پژوهش درزمینٔه میزان شیوع عالئم وسواس خواندن و

( )۳۰بیان داشتهاند که نوسازی منظومٔه ساختارهای اجتماعی،

نوشتن درخور توجه بوده و لزوم توجه به این اختالل را در سطح مدارس

اقتصادی و سیاسی عمدت ًا از طری نشانگرهای رشد صنعتی ،آموزشی،

یادآور میشود .امید است ،غربالگری ،تشخیص و اقدام بهموقع جهت

درآمد ،حملونقل و ارتباطات و اشکال متعدد فنّاوری جدید تبیین

درمان دانشآموزان مبتالبه این اختالل با استفاده از مشاوران و
روانشناسان آموزشدیده در سطح مدارس موردتوجه خا

در جوامع روستایی به وجود میآورد .بدیهی است

مسئولین

قرار گیرد.

آثار این فرآیند تبعات متعددی در بردارد ،ازجمله این تغییرات در بُعد
روانی ،افزایش انگیزٔه پیشرفت در خانوادههای روستایی است که

6

بهصورت تمایل قوی موفقیتطلبی و بهترکردن فردا درمقایسه با امروز

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از رسالٔه دکترای دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

نمایانگر میشود.

با شماره  ( ۹۵۲۶شماره نامه مصوب پروپوزال در شورای تحصیالت

یافتٔه دیگر پژوهش حاکی از آن بود که بین عالئم وسواس خواندن و

تکمیلی دانشگاه) است .همچنین مجوز اجرای این پژوهش بر روی

نوشتن با تحصیالت پدر و مادر رابطٔه معناداری وجود ندارد .این

گروه مطالعه از آموزشوپرورش شهرستان بابل با شماره نامٔه ۲۰۹۹۸

یافتهها مغایر با نتایج بهدستآمده توسط تعدادی از پژوهشگران بود که

صادرشده است .بدینوسیله از طرف همٔه نویسندگان مقاله از مسئولین

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که نرخ وسواس فکریعملی

ادارٔه آموزشوپرورش شهرستان بابل و تمامی دانشآموزانی که ما را در

بهطور معناداری با میزان تحصیالت والدین مرتبط است (.)1۲،۲۰

اجرای این پژوهش یاری کردند ،صمیمانه سپاسگزاری میشود.

شاید علت تفاوت نتایج این پژوهشها ناشی از این باشد که موضوع

بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی در

تحصیل در شرایط فرهنگی حاضر برای همٔه والدین (باسواد و

خصو

بیسواد) از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و انتظارات باالی والدین
ربطی به میزان تحصیالت آنها ندارد ،بنابراین وسواس خواندن و
نوشتن میتواند در فرزندان هر دو گروه دانشآموزان با والدین دارای
تحصیالت باال و پایین به یک اندازه دیده شود.
این پژوهش با محدودیتهایی همراه بوده است ،ازجمله
محدودیتهای این پژوهش اوالً استفاده انحصاری از دادههای
خودگزارشدهی است .واضح است چنین دادههایی در معرض
سوگیری قرار دارند؛ ثانیاً با انتخاب نمونه از یک مقطع تحصیلی امکان
تعمیم نتایج به دانشآموزان سایر مقاطع وجود ندارد؛ بنابراین در سطح
نظری پیشنهاد میشود ،محققان در پژوهشهای بعدی عالوه بر
دادههای خودگزارشدهی از سایر دادههای تکمیلی نظیر مصاحبه نیز
استفاده شود ،همچنین میزان شیوع عالئم اختالل وسواس خواندن و
نوشتن در سایر مقاطع نیز بررسی شود .همچنین پیشنهاد میشود جهت
تعمیمپذیری یافتهها ،این پژوهش در سطح استانی و ملی صورت پذیرد
و جهت کسب نتایج دقی تر در رابطٔه ترتیب تولد و وسواس خواندن و
نوشتن ،از مطالعٔه درونخانوادگی (مقایسٔه فرزند اول و فرزند غیر اول
در درون یک خانواده) بهجای مطالعٔه بینخانوادگی (افرادی باهم
مقایسه شدند که از خانوادههای مختلف بودند) استفاده شود.
عالوهبراین ،با توجه به میزان شیوع اختالل وسواس خواندن و نوشتن
در سطح عملی توصیه میشود ،هرساله با استفاده از مقیاس وسواس
خواندن و نوشتن در بین دانشآموزان دبیرستانی غربالگری صورت
پذیرد ،بدیهی است غربالگری بهموقع میتواند منجر به تشخیص دقی
و درمان گردد و کاهش آسیب برای مبتالیان را به ارمغان بیاورد.

۶

پژوهش حاضر وجود ندارد.
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میشوند و متناسب با شرایط محیطی پیرامون تغییرات سبک زندگی در
جوامع بهخصو
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