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Abstract
Introduction: Recent studies show that six dysfunctional belifs have important role in
tendesy to obsessive-compulsive disorder. As a result, the aim of present study is to
investigate the role of obsessive beliefs (dysfunctional beliefs) in predicting washing
obsessive compulsions.
Method: 390 undergraduate university students from Tabriz university were selected by
cluster sampling. Next, Maudsley obsessive-compulsive questionnaire and obsessive beliefs
questionnaire (OBQ-44) were used to collect data. Then, Pearson correlation and step by step
multiple regression were used for data analysis.
Results: Findings showed that dysfunctional beliefs on need for certainty, Importance of
thoughts and threat estimation, thought control and perfectionism could significantly predict
washing obsessive-compulsive tendency (p<0.01). Among these factors, the need for certainty
had more important role in prediction model 33%, dysfunctional belief of perfectionism
predicted 5%, either of importance of the thoughts and threat estimation 2%, and thoughts
control could say 1% of washing obsessive-compulsive tendency.
Conclution: Obsessive beliefs can predict OCD. Then in treatment of illness it is needed to
modify them.
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چکیده
مقدمه :در تبیین ابتال به اختالل وسواسی – اجباری ( )OCDتحقیقات اخیر معتقد به نقش کلیدی شش حوزه شناخت ناکارآمد شامل
احساس مسئولیت برای صدمه و آسیب ،ارزیابی تهدید و خطر ،نیاز به برخورداری از اطمینان ،اهمیت دادن به افکار ،کنترل افکار و کمال
هستند .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای وسواسی (باورهای ناکارآمد) درپیش بینی گرایش به شستشوی وسواسی-اجباری
است.
روش 311 :نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند .پرسشنامههای وسواسی – اجباری
مادزلی و باورهای وسواسی ) (OBQ-44به منظور جمعآوری اطالعات استفاده شدند .برای تحلیل دادهها از روشهای آماری همبستگی
پیرسون و رگرسیون چند گانه گام به گام استفاده شد.
یافتهها :تحلیل داده ها نشان دادند که باورهای ناکارآمد نیاز به یقین ،کمالگرایی ،اهمیت افکار ،احساس تهدید و کنترل افکار ،به ترتیب
اهمیت قادرند تغییرات زیر مجموعه شستشوی وسواسی -اجباری را در افراد مورد مطالعه به طور معنادار ( )P< 1/13پیشبینی کنند ،که در
این میان نیاز به یقین  33درصد از واریانس متغیر مالک شستشو را پیش بینی میکند .باور ناکارآمد کمالگرایی  5درصد و اهمیت افکار و
احساس تهدید هر دو  2درصد و باور به کنترل افکار  3درصد از این متغیر را پیشبینی میکنند .
نتیجهگیری :باورهای ناکارآمد وسواسی میتوانند عامل زمینه ساز اختالل وسواسی-اجباری شستشو شوند .لذا در مداخالت درمانی ،توجه
به این باورها و اصالح آنها ضروری به نظر میرسد.
کلید واژهها :اختالل وسواسی -اجباری ،باورهای وسواسی ،احساس تهدید ،اهمیت افکار ،نیاز به یقین
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مقدمه
نشانه اصلی وسواس (اختالل وسواسی – اجباری) ،وجود
وسواسها و اجبارهای مکرر و ناتوان کننده است .وسواسهای
فکری ،افکار ،تصاویر یا تکانههای مزاحم ،تکراری و مداومی
هستند که ناخواسته و غیر ارادی ایجاد میشوند و باعث
اضطراب یا آشفتگی قابل توجه فرد میگردند .وسواسهای
عملی ،رفتارها یا پاسخهای ذهنی تکراری ،قالبی ،و هدفمندی
هستند که بیمار از نظر ذهنی ،برای عمل کردن به آنها احساس
اجبار میکند و غالبا در برابر آنها مقاومت مینماید .وسواس
های عملی اغلب به وسیله وسواسهای فکری تحریک و ایجاد
میشوند ،وچون اضطراب یا آشفتگی ناشی از وسواس را سریع،
اما گذرا کاهش میدهند ،تقویت میشوند [ .]3اختالل وسواس
شستشو ،شایعترین تابلوی بالینی اختالل وسواسی -اجباری
است [ .]2وسواس فکری آلودگی با میزان 51درصد شایعترین
وسواس فکری است و رفتار جبری شستشو و پاکیزهسازی با
میزان  51درصد بعد از وارسی کردن (با میزان  13درصد) در
درجه دوم قرار دارد [ .]3در نظریه شناختی  OCDروی شیوه
تفسیر فرد از محتوا و وقوع افکار مزاحم تکیه میشود .شیوههای
ناکارآمد برخورد با افکار مزاحم ،باعث ایجاد خلق منفی و
رفتارهای خنثی سازی میشود [ .]4استکتی و فراست [ ]5به
باور ناکارآمد بیماران وسواسی -اجباری در مورد احتمال بیش از
حد خطر و تهدید اشاره میکنند و معتقدند این افراد حتی از
ریسکهای معمولی روزانه مثل استفاده از لیوان دوستان یا رها
کردن لحظهای ماشین خود بدون قفل کردن به شدت اجتناب
میکنند .چندین مطالعه نیز از جمله گروه کاری ()OCCWG
به وجود باور به اهمیت افکار و کنترل افکار در بیماران
وسواسی -اجباری اشاره کردهاند .افکار مزاحم منفی چون به
ذهن خطور کردهاند ،پس باید مهم باشند و چون مهم هستند به
وقوع میپیوندند [ .]1احساس نیاز شدید برای کنترل این افکار
در واقع فراوانی آنها را بیشتر میکند و این فعالیتهای ذهنی،
این افراد را به شدت خسته و درمانده میکنند [ .]3ناشکیبایی
برای بالتکلیفی و نیاز به یقین نیز از طرفی نقش مرکزی در
شناخت مبتالیان به  OCDدارد [ .]7در یک قرن اخیر ،بسیاری
از نظریه پردازان به وجود ارتباط مفهومی بین کمالگرایی و
وسواس معتقد بودهاند .از طرفی عامل هستهای در شکلگیری
وسواس را میزان باورها و فرضهای مربوط به ارزیابی احساس
خطر در زمینه کمالگرایی میدانند ،باورهایی مانند" انسان باید
در هر زمینهای کامل ،الیق و توانمند باشد و دستاوردهای
عدیدهای در زمینههای مختلف داشته باشد" و "در صورت
ارتکاب اشتباه یا شکست در واقعیت بخشیدن به رویاها و
تصورات کمالگرایانه ،شخص باید خود را مورد تنبیه و سرزنش
قرار دهد" [.]8
با توجه به شواهد مذکور ،به نظر میرسد تمرکز روی باورهای
شناختی مختص بیماری وسواسی-اجباری امری ضروری است.

تاکنون اجماع و توافق قطعی و کلی در مورد میزان باورهای
ناسازگار و زمینه ساز اختالل وسواس ،و تصویر روشنی از نقش و
سهم تفکیکی هر کدام از آنها در ابتال به نشانههای
خاص  OCDدر دست نبوده است ،لذا ضروری است که به این
پرسش پاسخ داده شود که کدام باور وسواسی بهتر میتواند زیر
مجموعه شستشوی این اختالل را بهتر پیشبینی کند ؟ در
راستای پاسخگویی به این سوال ،پژوهش حاضر ،طراحی و به
مرحله اجرا درآمد.

روش
پژوهش حاضر ازنوع مطالعات توصیفی -همبستگی میباشد.
انتخاب آزمودنیها در این تحقیق به شیوه خوشهای تصادفی بود.
بدین صورت که از بین تمام دانشکدهها  4دانشکده به طور
تصادفی انتخاب شدند (کشاورزی ،علوم تربیتی ،شیمی و ادبیات)
و از این دانشکدهها چند کالس تصادفی انتخاب گردید .سپس از
دانشجویانی که داوطلب به همکاری بودند ( 311نفر ،متشکل از
 211زن و311مرد) خواسته شد تا پرسشنامههای ویژگیهای
جمعیت شناختی ،وسواسی-اجباری مادزلی و باورهای وسواسی
را پر کنند .انتخاب تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان صورت
گرفت .به منظور جمع آوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد.
پرسشنامه وسواسی -اجباری مادزلی :حاوی  31سوال است
که به صورت بلی یا خیر پاسخ داده میشوند .هاجسون وراچمن
[ ]1توانستند با استفاده از تحلیل عاملی به چهار زیر گروه برسند:
وارسی ،شستشو ،کندی و شک و تردید .دامنه نمره کل مادزلی
بین صفر تا  31میباشد .در مطالعات مختلف نقاط برش متفاوتی
برای وسواسی بودن افراد انتخاب شده است .روایی باز آزمون
مادزلی خوب است ( 18درصد ).و در دو مطالعه در ایران میانگین
این آزمون در مورد بیماران وسواسی ( 35/75انحراف معیار)5/13
و ( 34/17انحراف معیار )5/71به دست آمده است [ .]31روایی
همزمان ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب دو نیمه
سازی به عنوان همبستگی اصالح شده  r=./8شد و روایی غیر
همزمان ،با روش بازآزمایی  1/71به دست آمد .در بررسی حاضر
مقیاس شستشوی این پرسشنامه که  33آیتم را شامل میباشد،
انتخاب شدند.
پرسشنامه باورهای وسواسی ( :)OBQ-44شامل 44
پرسش میباشد که ابعاد بیماریزایی را در حیطه شناخت در
بیماران مبتال به وسواس فکری-اجباری مورد ارزیابی قرار می
دهد .از پاسخ دهنده درخواست میشود ،میزان مخالفت یا
موفقیت را با هرکدام از گزینهها که روی مقیاس صفر تا هفت
رتبه بندی شده است ،اعالم کند .آزمون از شش گروه افکار،
تشکیل شده که دامنههای کلیدی حوزههای شناخت در اختالل
وسواس فکری –اجباری هستند شامل :احساس مسئولیت برای
صدمه وآسیب ،ارزیابی تهدید و خطر ،نیاز به برخورداری از
اطمینان ،اهمیت دادن به افکار ،کنترل افکار و کمال طلبی.
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همانطورکه جدول  2نشان میدهد همبستگی بین شستشو و
باورهای وسواسی ،از نظر آماری معناداراست .جهت تعیین سهم
تفکیکی متغیرهای پیشبین درتغییرات متغیر مالک ( شستشو)
از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
مندرجات جدول  3نشان میدهد نیاز به یقین با  R²=1/33در
بین متغیرهای پیشبین در مرتبه اول قرار دارد و 33درصد از
تغییرات متغیر مالک را پیشبینی میکند که از نظر آماری
معنادار است .درگام دوم متغیر کمالگرایی  5درصد از تغییرات و
درگام سوم اهمیت افکار  2درصد از تغییرات و درگام چهارم
متغیر احساس تهدید  2درصد ازتغییرات و در نهایت کنترل افکار
در مرتبه پنجم اهمیت قراردارد چرا که این متغیر قادر است 3
درصد از تغییرات متغیر مالک شستشو را به طور معنادار پیش
بینی کند.
مطابق جدول  4چنین استنباط میشود که متغیرهای نیاز به
یقین ،کمالگرایی ،اهمیت افکار ،احساس تهدید و کنترل افکار،
با بتای 1/37، 1/21 ، 1/22 ، 1/33، 1/51دارای سهم معنادار در
پیشبینی تغییرات عالیم شستشو هستند.

روایی همزمان ،ثبات درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و
ضریب دونیمه سازی بعنوان همبستگی اصالح شده r=./14
برآورد شد و برای محاسبه روایی غیر همزمان ،از ضریب روایی
حاصل از روش بازآزمایی استفاده شدکه مقدار آن  1/82به دست
آمد [.]31

یافتهها
دادهها با استفاده از  SPSS-17مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .در بخش توصیفی به محاسبه میانگین و انحراف
استاندارد متغیرها (جدول  )3و در بخش استنباطی از روش
رگرسیون چندگانه استفاده شد.
به منظور بررسی و تحلیل دادههای مربوط به سوال پژوهش
حاضراز روش آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد .دراین راستا
ابتدا ماتریس همبستگی بین متغیرها محاسبه شدکه دادههای

مربوط به این شاخصها درجدول  2ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مالک و پیش بین
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

احساس مسئولیت
احساس تهدید
اهمیت افکار
کنترل افکار
نیاز به یقین
کمالگرایی
شستشو

37/13
1/25
37/85
33/14
4/27
51/33
3/5

1/22
7/17
8/22
2/14
1/53
31/23
2/34

311
311
311
311
311
311
311

بحث
بانون و همکاران معتقدند افراد وسواسی-اجباری از افکار و تکانه
ها (که به صورت مزاحم و نامتناسب و اضطرابزا هستند )که
همراه با اجبارها (رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی که جهت
کاهش اضطراب میشوند) هستند ،رنج میبرند [.]33

جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای باورهای وسواسی و وسواس شستشو
احساس مسئولیت

احساس تهدید

اهمیت افکار

کنترل افکار

نیاز به یقین کمال گرایی

.

احساس مسئولیت

3

احساس تهدید

**1/112

3

اهمیت افکار

**1/124

**1/533

3

کنترل افکار

**1/143

**1/721

**1/54

3

نیاز به یقین

**1/832

**1/38

**1/53

**1/38

3

کمالگرایی

**1/48

**1/552

**1/23

**1/23

**1/42

3

شستشو

**1/411

**1/354

**1/38

**1/37

**1/54

**1/45

.

)**)P<1/113

جدول  .3تحلیل رگرسیون گام به گام متغیر مالک شستشو بر متغیرهای پیشبین
تغییرات آماری
خطای استاندارد
مدل

R

²R

 ²Rاصالح شده

برآورد

تغییرات F R ²

درجه

درجه

آزادی 1

آزادی  2معناداری

سطح

-3نیاز به یقین

1/574

1/331

1/328

3/7511

1/331

3 311/11

388

1/113

-2کمالگرایی

1/121

1/384

1/383

3/1817

1/154

3 33/131

387

1/113

-3اهمیت افکار

1/138

1/417

1/412

3/1511

1/123

3 35/134

381

1/113

-4احساس تهدید

1/151

1/422

1/431

3/1431

1/135

1/141

3

385

1/112

-5کنترل افکار

1/151

1/434

1/427

3/1255

1/132

8/314

3

384

1/114
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جدول  .4ضرایب بتای متغیر پیشبین
مدل

B

خطای استاندارد

بتا

T

سطح معناداری

نیاز به یقین
کمالگرایی
اهمیت افکار
احساس تهدید
کنترل افکار

1/357
1/12

1/18
1/13
1/13
1/13
1/13

1/51
1/33
1/22
1/21
1/37

3/38
33/17
2/51
4/32
4/31

1/31
1/113
1/113
1/113
1/114

1/15
1/18

متغیر وابسته :شستشو

طبق نظریههای شناختی اختالل وسواسی-اجباری ،شیوههای
ناکارآمد برخورد با افکار مزاحم ،باعث ایجاد خلق منفی و
رفتارهای خنثیسازی میشود [ .]4چنانچه ،گروه کاری
( )OCCWGکه به بررسی نقش باورها در ایجاد این اختالل
پرداختهاند ،شش باور عمده ناکارآمد را در ابتال به این اختالل
دخیل میدانند [ .]1محققان بسیاری [ ]35 ، 34 ،33 ، 32در
بررسیهای خود نشان دادهاند که همه ابعاد  OCDحداقل با
یک بعد از باورهای ناکارآمد ،حتی پس از کنترل کردن نشانه
های همایند ،قابل پیشبینی هستند .در پژوهش حاضر باور نیاز
به یقین که بیش ترین سهم را در پیشبینی زیر مجموعه
شستشو داشت ،میتواند ناشی از چند علت باشد به عنوان مثال،
به نظر بیچ ولیدل رفتارهای آیینمند از نیاز برای اطمینان و
یقین از پایان یک فعالیت ناشی میشوند و در کاهش سریع
اضطراب موثرند [ .]31همچنین ،گایدا و لیتیو عنوان کرده اند
این افراد چون توانایی خود را برای مواجهه با موقعیت تهدید
آمیز آلودگی کمتر قلمداد میکنند ،این مسئله منجر به بیقراری
و عدم اطمینان و یقین نافذ میشود [ .]37برخی نیزعنوان کرده-
اند که نشانههای وارسی و شستشو توسط باور نیاز به یقین قابل
پیشبینی است [ .]31نیاز به یقین و کمالگرایی دو باور
ناکارآمدی هستند که در بررسیها گرایش به شستشوی بیش از
حد را پیشبینی میکنند [ .]38تصور انجام ندادن اعمال به
صورت کامال درست و صحیح امور و تصور ناکامل بودن ،به
احساس نیاز به کمالگرایی منجر شده در نتیجه احساس عدم
اطمینان و سردرگمی ناشی از کمالگرایی فرد بیمار را ملزم به
شستشوی بیش از حد میکند [ .]31از طرفی ،فرد با شستشوی
افراطی ،احساس خوبی نسبت به خود دارد و احساس کامل و بی
عیب و نقص بودن میکند [.]8
همچنین اهمیت افکار در پژوهش فعلی توانایی پیشیینی
گرایش به شستشو را دارد .در تبیین آن میتوان به الگوی
پیشنهادی راکمن اشاره کرد .به نظر وی ،فرایند اصلی تبدیل
شدن افکار مزاحم معمولی به وسواس ،سوء تعبیری است که بر
اساس آن یک فکر مزاحم ،امری بسیار پر اهمیت ،دارای معنای
شخصی و تهدید کننده یا حتی فاجعهآمیز تلقی میشود [ .]21با
این توصیف ،چنانچه احتمال وجود میکروب یا آلودگی به ذهن
فرد وسواسی-اجباری خطور کند ،آن را مهم و معنادار دانسته و
تمام تالش خود را در جهت کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از
این باور میکند .باور به اهمیت افکار و باور کنترل افکار در

تحقیقات چندی گرایش به زیر مجموعه شستشوی وسواسی-
اجباری را پیشبینی کردهاند [ .]23 ، 33در ادامه باور ناکارآمد
دیگری که در این پژوهش توانایی پیشبینی گرایش به
شستشوی وسواسی -اجباری را دارا میباشد ،احساس تهدید
بیش از حد است .از آنجا که افکار فرد مبتال به وسواس شستشو،
بیشتر درگیر کاهش آسیب و صدمه احتمالی است و مدام نگران
آلودگی و انتشار میکروبهاست ،پس طبیعی به نظر می رسد که
احساس خطر و تهدید همواره با او باشد .این احساس خطر
دائمی به شدت آزاردهنده و اضطرابزاست و بیمار را مدام به
ادامه شستشو جهت رهایی از این آلودگیهای خیالی مجبور می
کنند .فرونشانی هدفمند این افکار یا تصاویر ناخواسته که تم
آلودگی و آسیب دارند ،برای بیمار ناممکن بوده و تاثیر نامطلوب
و غافلگیرانهای روی کارکرد ذهن و حالتهای هیجانی میگذارد
[ .]22توانایی پیشبینی ترس از آلودگی و شستشو توسط
احساس تهدید و خطر بیش از حد در تحقیقات تولین و همکاران
[ ]35 ، 34نیز به اثبات رسیده است .افراد  OCDبسیار می
کوشند تا تفکر آزاردهنده خود را کنترل کنند ولی نشان داده شده
است که حتی در بهترین شرایط هم افراد نمیتوانند.آنها برای
کنترل افکار ناشی از ترسشان ،راهبرد ناسازگارانه شستشو را
برای اجتناب از اضطراب و احساسهای منفی خود انتخاب می
کنند [ .]3بیماران وسواسی-اجباری مرتبا از روشهای خود
تنبیهی استفاده میکنند تا افکار خود راکنترل کنند و با این
توصیف ،بیماران وسواسی کنترل افکار را الزم و ممکن میدانند
[.]23
اگرچه راچمن وشفران و گروه کاری ( )OCCWGمسئولیت را
نیز جزء مهمترین باورهای پیش بینی کننده شستشو میدانند،
ولی در بررسیهای ما این باور نقش تعیین کننده در وسواس
شستشو ندارد [ .]24 ، 1عدم توانایی پیشبینی این باور ناکارآمد
و تفاوت در یافتهها را میتوان به تفاوتهای فرهنگی ،تفاوت در
ابزارهای به کار گیری برای سنجش این اختالل ،گروههای
بالینی یا غیر بالینی شرکت کننده در آزمونها یا همایندی
اختالل وسواسی -اجباری را با اختالالتی چون افسردگی و
اضطراب ،نسبت داد.
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