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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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1 

  .۲۷:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ ماهآبان برخط انتشار 

 

 آموزان دبیرستانی شهرستان بابلنوشتن در دانش بررسی میزان شیوع عالئم وسواس خواندن و
 ۳یخائفریپ، علیرضا ۲پورداود معنوی*، 1یبابلزاده قلیمجید امام

 سندگانینو حاتیتوض

 ، گرمسار،ایران؛واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمیشناسی تربیتی، . دانشجوی دکترای تخصصی روان1
 گرمسار،ایران؛، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی ،شناسیشناسی تربیتی، گروه رواندکترای روان ۲
 گرمسار،ایران.  ،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی ،شناسیدکترای نوروسایکولوژی، گروه روان ۳

 .واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمیایران،  : *آدرس نویسندۀ مسئول
  yahoo.com53manavipor@ رایانامه:*

 1۳۹۷مهرماه۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷ مردادماه۶ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

منظور بررسی میزان شیوع عالئم وسواس به بازنویسی است. پژوهش حاضری و بازخوانعمدٔه آن مشخصٔه اختالل وسواس خواندن و نوشتن نوعی وسواس عملی است که هدف: 
 آموزان دبیرستانی انجام شد.شناختی دانشخواندن و نوشتن و رابطٔه آن با متغیرهای جمعیت

-۹۷دبیرستانی شهرستان بابل در سال تحصیلی  آموزانجامعٔه آماری این پژوهش تمامی دانش. تحلیلی از نوع مقطعی بود -صورت مطالعه توصیفیاین پژوهش به بررسی:روش
گیری در این مطالعه مقیاس وسواس خواندن و نوشتن ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری طبقهآموز با استفاده از روش نمونهدانش ۳۹۸بودند، از این تعداد  1۳۹۶
وتحلیل تجزیه ۲۴نسخٔه  SPSSافزار های آمار توصیفی و آزمون کای دو در نرمپژوهش، با استفاده از شاخصهای شناختی بود. داده( و پرسشنامٔه جمعیت1۳۹۶زاده، قلی)امام
 در نظر گرفته شد. p<۰٫۰۵ معناداری سطحهمچنین شد. 

)فاصله  ٪۲۰٫۵۲ان شیوع در بین پسران ( بود. میز٪1۷٫۴۸ -۲۵٫۷۳: ٪۹۵)فاصله اطمینان  ٪۲1٫۶۰آموزان عالئم وسواس خواندن و نوشتن در بین دانش شیوعها: یافته
( به دست آمد. بین تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، جنس، ترتیب تولد، ٪1۶٫۵۹ -۲۹٫۵۶: ٪۹۵)فاصله اطمینان  ٪۲۳٫۰۸( و دختران ٪1۵٫1۸ -۲۵٫۸۶: ٪۹۵اطمینان 

آموزان دانش و نوشتنوسواس خواندن  ( با=۰٫۰۲۴p( و سن )=۰٫۰۲۴pتحصیلی )اما رابطه بین پایه  محل سکونت با وسواس خواندن و نوشتن رابطه معناداری به دست نیامد؛
 بود. معنادار

های پیشگیرانه و درمانی در سطح ٪( و لزوم توجه مسئولین برای طراحی فعالیت ۲1٫۶۰) آموزان باال بودهشیوع عالئم وسواس خواندن و نوشتن در بین دانش گیری:نتیجه
 سازد.مدارس را آشکار می

 آموزان.عالئم وسواس خواندن و نوشتن، شیوع، دانشها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 مشددکالت و اختالالت وعیشدد که دهدیم نشددان شدددهانجام مطالعات

 رابطه نیهم در. اسددت گسددترش به رو نوجوانان نیب در یشددناختروان
 در روان سددالمت مشددکالت که داشددته انیب بهداشددت یجهان سددازمان

 ینیبشیپ و شددددده ادیز ریاخ یهاسددددال در نوجوانان و کودکان انیم
 یکی(. 1) ابدی شیافزا زین درصد ۵۰ تا یالدیم ۲۰۲۰ سال تا شودیم
 در ییبسددزا نقش و شددده شددتریب ریاخ یهادهه در که اختالالت نیا از

 و یفکر وسددددواس اختالل دارد، آموزاندانش یاجتماع و یفرد یزندگ
 یپزشکروان مشکالت از یکی اختالل نیا(. ۲) است( OCD) 1یعمل
 ای یعمل وسواس ای یفکر وسواس وجود آن یاصل مشخصٔه که است

 ،یتکرار التیتما و تصورات افکار، شامل یفکر وسواس هردوست،
ته و مزاحم مال ،یعمل وسددددواس و اسدددددت ناخواسدددد  ای یتکرار اع
 ،یفکر وسدددواس کی به پاسددد  در فرد که هسدددتند یذهن یهاتیفعال

 وسدددواس ریتأث(. ۳) اسدددت انجامشدددان به مجبور که کندیم احسددداس
کان یرو بر یعملیفکر نان و کود بل نوجوا ظهقا  نیا. اسدددددت مالح
 فقدان ف،یضددددع توجه محدودٔه باال، یریپذکیتحر شددددامل راتیتأث

 و فیضددع یلیتحصدد کارکرد به مربوط مشددکالت کند، عملکرد تمرکز،
 نیگارت و کیمورد ،یچاتورود(. ۴) اسدت ارتباط ینگهدار در مشدکل

 روروبه یادیز مشددددکالت با وسددددواس مبتالبه آموزاندانش معتقدند،
ند لٔه که هسددددت  -1: نمود اشددددداره ریز موارد به توانیم هاآن ازجم

 آموزاندانش ادیز ینگران یاجتماع مشددددکالت: یاجتماع مشددددکالت
 برداشت لیدلبه و دارند یکم دوستان معموالً افراد نیا است، یوسواس

تان یمنف عال در دوسدددد ماع یهاتیف ند؛ینم شددددرکت یاجت  -۲ کن
 توسط یعملیفکر وسواس به انیمبتال درصد ۲۵ از شیب: شدنیقربان

 تواندیم شدنیقربان نیا و شوندیم یقربان منظم طوربه خود همساالن
 و یافسدددردگ انزوا، -۳ باشدددد؛ یپراکنعهیشدددا ای یگذارنام صدددورتبه

 به لیتما یعمل و یفکر وسواس مبتالبه آموزاندانش: نییپا نفسعزت
 مشددکالت -۴ دارند؛ نییپا نفسعزت و یافسددردگ ،یاجتماع یانزوا

 هوش اغلب وسددددواس مبتالبه آموزاندانش نکهیباوجودا: یلیتحصدددد
 یاریهم و تیحما به ازین یلیتحصددد تیموفق یبرا اما دارند متوسدددط
 و شروع یبرا یادیز مشکالت آموزاندانش نیا دارند، مدرسه کارکنان

 یهاتیفعال در هاآن تمرکز و توجه داشته، شده محول فیوظا لیتکم
قدار و اسدددددت نییپا درس کالس  را خود یانرژ و وقت از یادیز م
 از توانندینم نیبنابرا کنند،یم مرتبط یرفتارها کنترل و وسواس صرف
 یسیبازنو و هایبازخوان(. ۵) ندینما استفاده یخوببه خود یهاییتوانا
 تواندیم یعملیفکر وسددواس اختالل که اسددت یمشددکالت از یدرپیپ
 از نقل به بوچارد و دنسددددرو(. ۶) اوردیب وجود به آموزاندانش یبرا
شخ عالئم از معتقدند،( ۷) ترورسشریف سواس یصیت  مدارس، در و

ندن ای تکرار مات، یاشدددددهیکل خوا  تکرار و کتاب در متن عبارات کل
 نشددان وسددواس نوع نیا به انیمبتال که یعالئم. اسددت ینوشددتن مطالب

                                                      
1 Obsessive–compulsive disorder 
2 SID 
3 IRANDOC 
4 Magiran 
5 Medlib 

 هنگام در سددالم افراد که اسددت یمعمول یتکرارها از متفاوت دهندیم
 افراد، نیا مطالعه طرز مثالعنوانبه دهند،یم نشددان نوشددتن و خواندن
 هاآن مقابل در تا کنندیم تالش انیمبتال اسددددت، زیآماغراق و یافراط

 به لیم برابر در اغلب یول ندازندیب ریتأخ به را هاآن ای کنند مقاومت
 میمفاه یریادگی در دیترد مکرر، خواندن. شددددوندیم میتسددددل آن انجام
 یریادگی زمان شدددددنیطوالن و مداوم بازگشددددت ،یکند شددددده،خوانده
 کردنپاک بارها، و بارها یبرا یدرس مطالب نوشتن نیهمچن ها،درس

 در وسددواس اختالل یهانشددانه ازجمله...  و خود یهانوشددته یدرپیپ
 عملکرد در ییرفتارها نیچن اسددددت یهیبد. اسددددت آموزاندانش انیم

 و یداخل یاطالعات منابع مرور. سددتین ریتأثیب آموزاندانش یلیتحصدد
 پژوهشددددگاه ،2یدانشددددگاه جهاد یعلم اطالعات گاهیپا رینظ یخارج
 ،4کشددددور اتینشددددر اطالعات بانک ،3رانیا اطالعات یفناور و علوم
 نیا دیمؤ 9نیمدال و 8نفویا کیسا ،7رکتیدا نسیسا ،6کیار ،5بیمدل

 آموزاندانش نوشتن و خواندن وسواس وعیش نٔهیدرزم که است مطلب
 وسددواس وعیشدد دربارٔه اما اسددت، نشددده انجام یادیز تیفعال رانیا در
 آموزاندانش نیب در یشددددنداختتیدجمع مرتبط عوامدل و یعملیفکر
ست شده انجام یادیز یهاپژوهش ینیربالیغ یتیجمع عنوانبه  الزم. ا
 وعیشدد زانیم خصددو  در شدددهارائه یهاگزارش نیب که اسددت ذکر به

 مثددال،عنوانبدده. ندددارد وجود نظراتفدداق یعملیفکر وسددددواس عالئم
 ؛(۸) درصدددد 1۵٫۵ همکاران و یرعد توسدددط شددددهگزارش درصدددد

 همکاران و یسک ید دیس آل ؛(۹) درصد 1۵٫۸ همکاران و یبهانازآل
. اسددت ،(11) درصددد 1۴٫۳ همکاران و ریآزدم ؛(1۰) درصددد ۲۳٫1

 و زادهیدریح توسط رانیا در یعملیفکر وسواس عالئم وعیش زانیم
 . است شده گزارش ،(1۲) درصد 1۶٫۸ بهروز

تهی تا یعملیفکر وسددددواس با مرتبط عوامل خصددددو  در هااف  جین
 نیب رابطٔه خصددددو  در مثالعنوانبه. دهدیم نشدددددان را یناهمگون
 جهینت نیا به محققان از یتعداد یعملیفکر وسددددواس و تیجنسدددد
 از شیب دختران یعملیفکر وسددواس عالئم وعیشدد زانیم که دندیرسدد

 جدهینت نیا بده محققدان ،یگرید پژوهش در امدا ؛(1۳) بود پسددددران
 از شدددتریب پسدددران در یعملیفکر وسدددواس وعیشددد زانیم که دندیرسددد

 نشددان زین( 1۴) فیار و مالک اشددرف، پژوهش(. 1۲) اسددت دختران
 یعملیفکر وسواس وعیش زانیم نٔهیدرزم جنس دو نیب یتفاوت که داد

 وسددددواس بدا مرتبط موارد ریسدددددا ندٔهیدرزم مطددالعددات. نددارد وجود
 التیتحصدددد و یلیتحصدددد ٔهیپا سددددن، تولد، بیترت رینظ یعملیفکر
 نیا به پژوهشددگران از یتعداد. برداشددت در یمتفاوت جینتا زین نیوالد
 اسددددت باالتر اریبسدددد اول فرزندان نیب اختالل نیا که دندیرسدددد جهینت
 وسددددواس عالئم بددا تولددد رتبددٔه انیددم گرانید کددهیدرحددال(. 1۲،1۵)

 نیب رابطه در(. 1۶) اوردندین دسددددت به یمعنادار ارتباط یعملیفکر
سواس شان( 1۷) همکاران و آثاره پژوهش سن، با یعمل و یفکر و  ن

 کهیدرحال. ندارد وجود یمعنادار رابطٔه وسدددواس با سدددن انیم که داد
ندیدر( ۸) همکاران و یرعد  در شددددتریب ترجوان آموزاندانش که افت

6 ERIC (Education Resources Information Center) 
7 Science direct 
8 PsycINFO 
9 Medline 
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۳ 

 زین( 1۸) همکاران و کانالز. دارند قرار یعملیفکر وسددددواس معرض
 عالئم وعیشدددد زانیم با یلیتحصدددد ٔهیپا که دادند نشددددان یپژوهشدددد در

 پژوهش مقابل در. سددتین مرتبط آموزاندانش یعمل و یفکر وسددواس
 با افراد در وسدددواس زانیم که داد نشدددان( 1۹) یناصدددر و یخسدددرو
ص ص با افراد از شتریب ترنییپا التیتح ست باالتر التیتح  یتعداد. ا

 وسددددواس نرخ که دندیرسدددد جهینت نیا به شدددددهانجام یهاپژوهش از
 اسددت مرتبط نیوالد التیتحصدد زانیم با یمعنادار طوربه یعملیفکر
 دادند نشددان خود پژوهش در( 1۶) همکاران و شددمس اما ؛(1۲،۲۰)
 وسددددواس اختالل که ینوجوانان نیوالد التیتحصدددد سددددطو  نیب که
 . ندارد وجود یمعنادار تفاوت دارند یعملیفکر

تا فوق، یهاافتهی برخالف  یزندگ محل رابطٔه در آمدهدسددددتبه جین
 بودند، ترهمگون یعمل و یفکر وسددددواس با( ییروسددددتا /یشددددهر)

 وسددددواس وعیشدددد زانیم کدده اندددکرده دییددتددأ هدداپژوهش از یتعددداد
 اسدددددت ییروسددددتدا منداط  از شیب یشددددهر منداط  در یعملیفکر
(۲1،۲۲ .) 

 یعملیفکر وسددددواس با فوق یهاپژوهش یهمگ که اسددددت ذکرقابل
 نوشددتن و خواندن وسددواس وعیشدد زانیم خصددو  در و بوده مرتبط
باط و آموزاندانش ناختتیجمع یهایژگیو با آن ارت  ران،یا در یشدددد

ست نگرفته صورت یپژوهش  در پژوهش عدم علت نیترمهم دیشا. ا
ضوع نیا به یمهم حوزٔه نیچن ستقل یابزار تاکنون که گرددیبرم مو  م
 سددداخت با. نداشدددت وجود نوشدددتن و خواندن وسدددواس یابیارز یبرا
 یبرا نهیزم( ۲۳) زادهیقلامام توسط نوشتن و خواندن وسواس اسیمق

 اسددددت، آمده وجود به مهم سددددازٔه نیا یفراوان خصددددو  در پژوهش
 وعیشددد دربارٔه جامع و مناسدددب یآمار اطالعات وجود اسدددت یهیبد

ندن وسددددواس کاس و آموزاندانش نیب در نوشددددتن و خوا  به آن انع
قدام نیاول ن،یمسددددئول ناسدددددا جهت مؤثر ا  لیقب نیا موقعبه ییشدددد
 و درمان ،یریشددددگیپ یبرا مناسددددب یدرمان مداخالت و آموزاندانش

 باهدف حاضدددر مطالعٔه اسددداس، نیا بر. اسدددت آن عوارض از کاسدددتن
 با آن رابطٔه و نوشددتن و خواندن وسددواس عالئم وعیشدد زانیم یابیارز

 محل تولد، بیترت سددددن، ت،یجنسدددد) یشددددناختتیجمع یهایژگیو
 یرسددتانیدب آموزاندانش( یلیتحصدد ٔهیپا و نیوالد التیتحصدد ،یزندگ
  .شد انجام

 یبررس روش 2
تحلیلی از نوع مقطعی بود که  -مطالعٔه توصیفی صورتبهاین پژوهش 
ی شهرستان بابل در سال تحصیلی هارستانیدبآموزان بر روی دانش

 1۵در این پژوهش بین  کنندگانشرکتسنی دامنٔه انجام شد.  ۹۷-۹۶
ی دهم و یازدهم و دوازدهم مشغول به هاهیپاسال بود که در  1۸تا 

از  آمدهدستبهتحصیل بودند. حجم جامعٔه آماری بر اساس اطالعات 
آموز بود دانش 1۴1۸۶شهرستان بابل،  وپرورشمتوسطٔه آموزشواحد 

که در مناط  شهری و روستایی مشغول تحصیل بودند. اندازٔه نمونه با 
آموز برآورد شد، دانش ۳۷۵( ۲۴کرجسی و مورگان ) از جدولاستفاده 

آموزان خللی در تعدادی از دانشپاسخنامٔه اما به جهت اینکه حذف 
نفر در نظر گرفته شد.  ۴۰۰جریان پژوهش ایجاد نکند، اندازٔه نمونه 

که حجم نمونه برآورد دقیقی از جامعٔه آماری بعد، برای اینمرحلٔه در 
 هرکدامای نسبتی سهم قهگیری طبباشد، ابتدا با استفاده از روش نمونه

بر اساس جنس و پایه در نمونه مشخص گردید، سپس از  از طبقات
ی بابل شش دبیرستان )سه دبیرستان پسرانه و سه هارستانیدبمیان 

آموزان هریک از این دبیرستان دخترانه( انتخاب و از میان دانش
تکمیل  منظوربه، نمونٔه الزم شدهنییتعبا توجه به سهم  هارستانیدب

ی ورود به پژوهش عبارت بودند از: هامالکپرسشنامه انتخاب شدند. 
ی دهم تا هاهیپابودن جهت ورود به پژوهش و تحصیل در داوطلب

دوازدهم دبیرستان و مالک خروج از پژوهش نیز عدم همکاری در 
آماری  لیوتحلهیتجزاجرای آزمون بود. الزم به توضیح است که قبل از 

پاسخنامه  ۳۹۸ تیدرنهابودن حذف و ناقص لیدل بهپاسخنامه  ۲
ی که در انمونه آموزانتعداد دانش 1شدند. جدول شمارٔه  لیوتحلهیتجز

.گذاردیمرا به نمایش  اندداشتههر یک از این طبقات شرکت 

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

 جمع متغیر
 )٪(تعداد 

 دختر

 )٪(تعداد 

  پسر
 )٪(تعداد 

 دهم ( ۲۳٫1۲) ۹۲ ( 1۶٫۸۳) ۶۷ ( ۳۹٫۹۵) 1۵۹

 پایه
 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
 

 وپرورشآموزش، با کسددددب مجوز از مدیریت هادادهجهت گردآوری 
شددددهرسددددتان بابل و پس از هماهنگی با مدیران مدارس هدف، به آن 

شده در این پژوهش عبارت مراجعه شد. ابزارهای استفاده هارستانیدب
شددناختی: این پرسددشددنامه ی جمعیتهایژگیو. پرسددشددنامٔه 1بودند از: 

؛ ازجمله هایآزمودنی شددددناختتعیین مشددددخصددددات جمعیت منظوربه
تحصیلی، میزان تحصیالت والدین، محل زندگی، ٔه یپاجنسیت، سن، 

آموزان محق  تهیه و توسط دانشلٔه یوسبهترتیب تولد )اول/ غیر اول( 

: این مقیاس و نوشددددتنمقیاس وسددددواس خواندن  .۲تکمیل گردید؛ 
ندن خودگزارش آموزان را در دانش و نوشددددتندهی که وسددددواس خوا
اسددت  شددده نیتدو( ۲۳زاده )قلی اماملٔهیوسددبه، سددنجدیمدبیرسددتانی 
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۴ 

، 1مقیاس شددامل بازنویسددیزیر ۴ماده با  1۸)ویراسددت اول( و دارای 
ند۲بازخوانی مال، ک نهخوانی ک یا . این اسدددددت 4خوانیدقی و بیش ۳گرا

یاس در طیف لیکرت  جه ۷مق خالفم»ای از در کاماًل »تا « کامالً م
درخواسددت  دهندهپاسدد که از  بیترتنیابهگذاری شددده، نمره« موافقم

ها که از گزینه هرکدامشددددود میزان موافقت و مخالفت خود را با می
اسددددت، انتخاب کند.  1-۷بندی شددددده روی مقیاس رتبه صددددورتبه

با نمرٔه برش  1۲۶و حداکثر  1۸حداقل نمرٔه اکتسددابی در این مقیاس 
ست ۸۲ سبی برخوردار بوده و پایایی  . اینا سازٔه منا مقیاس از روایی 

 (.۲۳است ) شدهگزارش ۰٫۸۴آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
ی آمار توصیفی نظیر درصد، فراوانی هاشاخص، هادادهبرای توصیف 

یانگین به و م یار  ته شدددددد. و انحراف مع طٔه کار گرف ها راب بین متغیر
ی هالیتحل(. تمامی P<۰٫۰۵تحلیل شددددد ) ۲آزمون کای لٔه یوسددددبه

انجام گرفت. همچنین  ۲۴نسددخٔه  SPSS افزارنرمبا اسددتفاده از  آماری
لحاظ رعایت موضددددوعات اخالقی، پژوهشددددگران نظارت دقیقی بر به

تکمیل پرسدددشدددنامه داشدددتند و توضدددیحات الزم در خصدددو  اهداف 
د که این داده شددد، افراد نمونه توجیه شدددن کنندگانشددرکتپژوهش به 

شی  ستمطالعه تنها تحقی  پژوه سان ا ستند وک  توانندیمی که مایل نی
ی اطالعددات، بدده آورجمعشددددرکددت نکننددد. همچنین در رابطدده بددا 

داده شدددد که اطالعات  نانیاطمدر پژوهش  کنندهشدددرکتآموزان دانش

 گردد.استفاده می نامیبمحرمانه و  صورتبهاز پژوهش  آمدهدستبه

 هایافته ۳
نشان داد که میانگین و انحراف  هایآزمودنشناختی ی جمعیتهاداده

 1۶٫۶۷ ±۰٫۸۹در این پژوهش  کنندهشرکتآموزان معیار سن دانش
 و نوشتنآموزان به مقیاس وسواس خواندن نفر از دانش ۳۹۸بود. 

 به دستباالتر از نقطه برش نمرٔه نفر  ۸۶ هاآنپاس  دادند که از میان 
: ٪۹۵ نانیاطم)فاصله  ٪۲1٫۶۰آوردند، بدین ترتیب در این پژوهش 

آموزان دارای عالئم وسواس خواندن و ( از دانش٪1۷/۴۸ -۲۵٫۷۳
 در کل پسران و نوشتننوشتن بودند. شیوع عالئم وسواس خواندن 

( و در کل دختران ٪1۵٫1۸-۲۵٫۸۶: ٪۹۵ نانیاطم)فاصله  ۲۰٫۵۲٪
رابطٔه . ( بود٪1۶٫۵۹ -۲۹٫۵۶: ٪۹۵ نانیاطم)فاصله  ۲۳٫۰۸٪

شناختی و وسواس خواندن و نوشتن با استفاده از ی جمعیترهایمتغ
(؛ تحصیالت مادر =۰٫۵۴1Pآزمون کای دو نشان داد که بین جنسیت )

(۰٫۰۹۶P=( ؛ تحصیالت پدر)۰٫1۳۹P= ؛ ترتیب تولد)
(۰٫۳۶۳P=( )۰٫1۹۵(؛ محل سکونت )شهری / روستاییP= با )

اما رابطٔه بین پایه ؛ ی نبودمعناداررابطٔه  و نوشتنوسواس خواندن 
 و نوشتنوسواس خواندن  ( با=۰٫۰۲۴p( و سن )=۰٫۰۲۴pتحصیلی )

بود. معنادارآموزان دانش

 ی مختلفهاگروهدر  و نوشتنعالئم وسواس خواندن  شناختی و مقایسٔهتوزیع متغیرهای جمعیت. ۲جدول 

 متغیر

 سالمتوضع 
مقدار  

 احتمال
 سالم

 دارای عالئم
 اختالل

دارای درصد 
 عالئم اختالل

 تعداد کل

 جنسیت
 ۲۲۹ ۲۰٫۵۲ ۴۷ 1۸۲ پسر

۰٫۵۴۱ 
 1۶۹ ۲۳٫۰۸ ۳۹ 1۳۰ دختر

پایه 
 تحصیلی

 1۵۹ ۲۷٫۶۷ ۴۴ 11۵ دهم
 1۵۴ ۲۰٫1۳ ۳1 1۲۳ یازدهم ۴۰٫۰۲

 ۸۵ 1۲٫۹۴ 11 ۷۴ دوازدهم

 محل زندگی
 ۲۵۴ ۲۳٫۶۲ ۶۰ 1۹۴ شهر

۰٫۱۹۵ 
 1۴۴ 1۸٫۰۵ ۲۶ 11۸ روستا

تحصیالت 
 پدر

 1۵۷ ۲1٫۶۶ ۳۴ 1۲۳ زیر دیپلم

۰٫۱۳۹ 
 1۳۳ 1۷٫۲۹ ۲۳ 11۰ دیپلم
 ۳۲ ۲1٫۸۸ ۷ ۲۵ پلمیدفوق

 ۴1 ۳۶٫۵۹ 1۵ ۶ لیسانس
 ۳۵ ۲۰ ۷ ۲۸ سانسیلفوق

تحصیالت 
 مادر

 1۵۰ ۲۲ ۳۳ 11۷ زیر دیپلم

۶۰٫۰۹ 
 1۵۸ 1۸٫۳۵ ۲۹ 1۲۹ دیپلم
 ۴۶ 1۷٫۳۹ ۸ ۳۸ پلمیدفوق

 ۳۰ ۴۰ 1۲ 1۸ لیسانس
 1۴ ۲۸٫۵۷ ۴ 1۰ سانسیلفوق

 ترتیب تولد
 1۹1 ۲۳٫۵۶ ۴۵ 1۴۶ فرزند اول

فرزند غیر  ۳۰٫۳۶
 اول

1۶۶ ۴1 1۹٫۸1 ۲۰۷ 

 ۰٫۰۲۴ ۳۷ ۲۹٫۷۳ 11 ۲۶ سال 1۵ سن

                                                      
1. Rewriting 
2. Rereading 

3. Perfectionist Slow reading 
4. Over close reading 
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۵ 

 1۳۵ ۲۶٫۶۷ ۳۶ ۹۹ سال 1۶
 1۴۸ ۲۰٫۹۵ ۳1 11۷ سال 1۷
 ۷۸ 1۰٫۲۶ ۸ ۷۰ سال 1۸

 بحث 4
 و خواندن وسواس عالئم وعیش زانیم یابیارز هدف با حاضر مطالعٔه
 بیترت سن، ت،یجنس) یشناختتیجمع یهایژگیو با آن رابطٔه و نوشتن
 آموزاندانش( یلیتحص ٔهیپا و نیوالد التیتحص ،یزندگ محل تولد،
 وسواس عالئم وعیش زانیم پژوهش، نیا در. شد انجام یرستانیدب

 بابل شهرستان یرستانیدب آموزاندانش تیجمع در نوشتن و خواندن
 و یرعد رینظ محققان از یتعداد گزارش با که آمد دست به ۲1٫۶۰
 ؛(11) همکاران و ریآزدم ؛(۹) همکاران و یبهاناز آل ؛(۸) همکاران

 دیس آل گزارش با تنها و نداشته یهمخوان ،(1۲) بهروز و زادهیدریح
 متفاوت جینتا هیتوج در. همسوست باًیتقر( 1۰) همکاران و یسکید
 با همسو ها،پژوهش نیا در یعملیفکر وسواس عالئم وعیش زانیم

 وسواس صیتشخ مرز که داشت انیب توانیم( 1۶) همکاران و شمس
 دفعات در است ممکن افراد و ستین آسان شهیهم یعمل و یفکر

 ازنظر را نکته نیا دینبا نیهمچن. دهند بروز را یگوناگون جینتا متفاوت
 انیب( 11) همکاران و ریآزدم که یطورهمان اختالل نیا که داشت دور

 که دارند نیا بر یسع آموزاندانش و است پنهان اختالل کی اندداشته
 سبب موضوع نیا است، یهیبد کنند، انکار ای داشتهنگه یمخف را آن
 به هایآزمودن با ارتباط نوع و اجرا طیشرا به وابسته محققان که شودیم
 . ابندی دست یمتفاوت جینتا
 نوشتن و خواندن وسواس عالئم وعیش زانیم نیب حاضر پژوهش در

 یهاافتهی با جهینت نیا. نشد مشاهده یمعنادار تفاوت پسران و دختران
 با و داشته یهمخوان( 1۴) همکاران و اشرف همچون یپژوهشگران

 با جینتا نیا نییتب در(. 1۲،1۳) ناهمسوست مطالعات از گرید یبرخ
 به یابیدست ما کشور در امروزه گفت توانیم( ۲۵) یبیحب به استناد
 است، یلیتحص یهاتیموفق به وابسته یتخصص و یآموزش مشاغل
 و سخت رقابت در شرکت مستلزم یتیموفق نیچن است واضح
 و معلمان ن،یوالد یباال انتظارات نیا بر عالوه است؛ فرساطاقت
 یبرا یمهم منبع یلیتحص ییجویبرتر و رقابت لیدلبه آموزاندانش
 و هارقابت نیا جٔهینت است، آموزاندانش اغلب استرس و فشار

. ستین استرس ازجمله یمنف جاناتیه شیافزا جز یزیچ زین انتظارات
 اندازه کی به پسر و دختر جنس هردو بر یمنف جاناتیه نیا ریتأث البته

 در که است داشته انیب( ۲۶) خالد رستگار خصو  نیا در است،
 رشتٔه انتخاب و لیتحص ادامٔه یبرا یتیجنس شکاف ر،یاخ یهادهه
 از انتظار شدنکسانی است یهیبد. است شده لیتعد کامال یلیتحص
 حاضر، یرقابت یفضا در جینتا کسب و یلیتحص رشد در پسر و دختر

 . آورد وجود به جنس دو هر یبرا را یکسانی پراسترس طیمح تواندیم
 وسواس با یلیتحص هیپا و سن نیب که داد نشان پژوهش نیا جینتا

 با همسو افتهی نیا. دارد وجود رابطه آموزاندانش نوشتن و خواندن
 نشان( 1۷) همکاران و آثاره اما بود،( ۸) همکاران و یرعد مطالعٔه
 خصو  در. ندارد وجود یمعنادار رابطٔه وسواس با سن انیم که دادند
 جینتا هاپژوهش زین یعملیفکر وسواس و یلیتحص ٔهیپا نیب رابطٔه

 یپژوهش در( 1۸) همکاران و کانالز مثالعنوانبه اند،داده ارائه یمتفاوت
 نیب که دندیرس جهینت نیا به شد انجام یرستانیدب آموزاندانش نیب که
 متفاوت یهاهیپا آموزاندانش یعمل و یفکر وسواس عالئم زانیم

( 1۹) یناصر و یخسرو مقابل در. ندارد وجود یمعنادار تفاوت
 تر،نییپا التیتحص با افراد در یعملیفکر وسواس زانیم که افتندیدر
 وعیش زانیم باالبودن دیشا. است باالتر التیتحص با افراد از شتریب

 در ترنییپا نیسن و یلیتحص ٔهیپا در نوشتن و خواندن وسواس عالئم
 از یناش یهااسترس) الف: باشد ریز عامل دو از متأثر پژوهش نیا
 یبرا دانشگاه به ورود نحؤه در ابهام و یآموزش نظام راتییتغ

 یآموزش نظام رییتغ علت به) ترجوان و نییپا یهاهیپا آموزاندانش
 انیب( ۲۷) پرند و فردیاریخدا رابطه نیهم در است، شتریب( کشور

 استرس آمدن وارد موجب ما جامعٔه در دانشگاه به ورود که دارندیم
 یآموزش طیمح بودن نو( ب گردد؛یم آنان یاخانواده و نوجوانان به ادیز
 یزااسترس عامل عنوانبه که دیجد یآموزش طیمح با یسازگار به ازین و
 کندیم عمل ترجوان و نییپا یهاهیپا آموزاندانش یبرا یقو اریبس
(۲۸ .) 
 وسواس عالئم با تولد بیترت نیب که داد نشان پژوهش نیا جینتا

 یهاافتهی با جهینت نیا. ندارد وجود یارابطه نوشتن و خواندن
 بهروز و زادهیدریح و( 1۵) همکاران و یانصار همچون یپژوهشگران

 همکاران و آثاره توسط آمدهدستبه یهاافتهی با و است ریمغا( 1۲)
( ۲۹) محمدزاده که همانطور افتهی نیا نییتب در. دارد یهمخوان( 1۷)
 نیا یاجهینت نیچن کسب علت دیشا است، نموده انیب خود پژوهش در

 نیب مطالعات از مشابه یهاپژوهش و حاضر پژوهش در که باشد
 مختلف یهاخانواده از که شدند سهیمقا باهم یافراد) یخانوادگ
 مطالعات گونهنیا یهاافتهی است یهیبد است، شده استفاده( بودند

 کنندهمخدوش عوامل ریسا و کیژنت ت،یترب نوع ریتأث تحت تواندیم
 نیب رابطٔه که یاشدهانجام یهاپژوهش اکثر کهیدرحال. ردیبگ قرار
 مطالعات در را تولد بیترت اند،نموده دییتأ را وسواس و تولد بیترت

 کی درون در اول ریغ فرزند و اول فرزند سٔهیمقا) یخانوادگدرون
 . اندکرده یبررس( خانواده

 آموزاندانش سکونت محل و نوشتن و خواندن وسواس عالئم نیب
 در اختالل نیا وعیش زانیم که معنا نیبد نشد، مشاهده یمعنادار رابطٔه

 که است کسانی ییروستا مناط  ساکن و شهر ساکن آموزاندانش نیب
 مثالعنوانبه ندارد، یهمخوان شدهارائه یهاگزارش از یتعداد با

 دییتأ خود پژوهش در( ۲۲) همکاران و نتاالیر و( ۲1) یریالحم
 از شیب یشهر مناط  در یعملیفکر وسواس وعیش زانیم که اندکرده
 گفت دیبا یاجهینت نیچن هیتوج در. است شهر حومٔه و ییروستا مناط 

 نٔهیدرزم التیتسه شیافزا همچون یمختلف لیدال به ریاخ یهاسال در
 ،یاجتماع و یفرهنگ بافت نترنت،یا و یفنّاور به آسان یدسترس تردد،
 در آن از یناش یهااسترس و لیتحص ادامٔه به توجه و یزندگ سبک
 که نکته نیا دییتأ در. است شده کسانی ییروستا و یشهر یهاطیمح
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۶ 

 سبب تواندیم ییروستا مناط  در یفنّاور رشد و التیتسه شیافزا
 نژاد یطوالب و بذرافشان گردد، شرفتیپ زهیانگ و یزندگ سبک در رییتغ
 ،یاجتماع یساختارها منظومٔه ینوساز که اندداشته انیب( ۳۰)

 ،یآموزش ،یصنعت رشد ینشانگرها  یطر از عمدتاً  یاسیس و یاقتصاد
 نییتب دیجد یفنّاور متعدد اشکال و ارتباطات و ونقلحمل درآمد،

 در یزندگ سبک راتییتغ رامونیپ یطیمح طیشرا با متناسب و شوندیم
 است یهیبد. آوردیم وجود به ییروستا جوامع در خصو به جوامع
 بُعد در راتییتغ نیا ازجمله بردارد، در یمتعدد تبعات ندیفرآ نیا آثار
 که است ییروستا یهاخانواده در شرفتیپ زٔهیانگ شیافزا ،یروان
 امروز با سهیدرمقا فردا کردنبهتر و یطلبتیموفق یقو لیتما صورتبه
 . شودیم انگرینما
 و خواندن وسواس عالئم نیب که بود آن از یحاک پژوهش گرید افتٔهی

 نیا. ندارد وجود یمعنادار رابطٔه مادر و پدر التیتحص با نوشتن
 که بود پژوهشگران از یتعداد توسط آمدهدستبه جینتا با ریمغا هاافتهی
 یعملیفکر وسواس نرخ که دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش در
(. 1۲،۲۰) است مرتبط نیوالد التیتحص زانیم با یمعنادار طوربه
 موضوع که باشد نیا از یناش هاپژوهش نیا جینتا تفاوت علت دیشا

 و باسواد) نیوالد همٔه یبرا حاضر یفرهنگ طیشرا در لیتحص
 نیوالد یباال انتظارات و بوده برخوردار یاژهیو تیاهم از( سوادیب

 و خواندن وسواس نیبنابرا ندارد، هاآن التیتحص زانیم به یربط
 یدارا نیوالد با آموزاندانش گروه دو هر فرزندان در تواندیم نوشتن
 . شود دهید اندازه کی به نییپا و باال التیتحص

 ازجمله است، بوده همراه ییهاتیمحدود با پژوهش نیا
 یهاداده از یانحصار استفاده اوالً پژوهش نیا یهاتیمحدود

 معرض در ییهاداده نیچن است واضح. است یدهخودگزارش
 امکان یلیتحص مقطع کی از نمونه انتخاب با اًیثان دارند؛ قرار یریسوگ
 سطح در نیبنابرا ندارد؛ وجود مقاطع ریسا آموزاندانش به جینتا میتعم
 بر عالوه یبعد یهاپژوهش در محققان شود،یم شنهادیپ ینظر
 زین مصاحبه رینظ یلیتکم یهاداده ریسا از یدهخودگزارش یهاداده

 و خواندن وسواس اختالل عالئم وعیش زانیم نیهمچن شود، استفاده
 جهت شودیم شنهادیپ نیهمچن. شود یبررس زین مقاطع ریسا در نوشتن
 ردیپذ صورت یمل و یاستان سطح در پژوهش نیا ها،افتهی یریپذمیتعم
 و خواندن وسواس و تولد بیترت رابطٔه در تر یدق جینتا کسب جهت و

 اول ریغ فرزند و اول فرزند سٔهیمقا) یخانوادگدرون مطالعٔه از نوشتن،
 باهم یافراد) یخانوادگنیب مطالعٔه یجابه( خانواده کی درون در
. شود استفاده( بودند مختلف یهاخانواده از که شدند سهیمقا

 نوشتن و خواندن وسواس اختالل وعیش زانیم به توجه با ن،یابرعالوه
 وسواس اسیمق از استفاده با هرساله شود،یم هیتوص یعمل سطح در

 صورت یغربالگر یرستانیدب آموزاندانش نیب در نوشتن و خواندن
  یدق صیتشخ به منجر تواندیم موقعبه یغربالگر است یهیبد رد،یپذ
 .اوردیب ارمغان به را انیمبتال یبرا بیآس کاهش و گردد درمان و
 

 گیرینتیجه ۵
و  میزان شیوع عالئم وسواس خواندن نٔهیدرزمی این پژوهش هاافتهی

درخور توجه بوده و لزوم توجه به این اختالل را در سطح مدارس  نوشتن
جهت  موقعبه. امید است، غربالگری، تشخیص و اقدام شودیمیادآور 

و این اختالل با استفاده از مشاوران  مبتالبهآموزان درمان دانش
خا  مسئولین  موردتوجهدر سطح مدارس  دهیدآموزش شناسانروان

 قرار گیرد.
 

 تشکر و قدردانی 6
آزاد اسالمی واحد گرمسار دانشگاه ی دکترا این مقاله برگرفته از رسالٔه

شماره نامه مصوب پروپوزال در شورای تحصیالت ) ۹۵۲۶با شماره 
تکمیلی دانشگاه( است. همچنین مجوز اجرای این پژوهش بر روی 

 ۲۰۹۹۸ با شماره نامٔه شهرستان بابلوپرورش گروه مطالعه از آموزش
ئولین از طرف همٔه نویسندگان مقاله از مس لهیوسنیبدصادرشده است. 

ی که ما را در آموزاندانششهرستان بابل و تمامی  وپرورشآموزشادارٔه 
. شودیماجرای این پژوهش یاری کردند، صمیمانه سپاسگزاری 

تضاد منافعی در  گونهچیهکه  ندینمایمنویسندگان تصریح  لهیوسنیبد
 .خصو  پژوهش حاضر وجود ندارد
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