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اختالل وسواس بیاختیاری و اختالل افسردگی اساسی 1دو
اختالل روانی رایج هستند که در اوایل بزرگسالی شروع
میشوند و سالهای زیادی تداوم خواهند داشت (دوزیر و
آیرز2017 ،؛ لیگوری و همکاران .)2018 ،این اختالالت در
قلمرو آسیبشناسی روانی پژوهشهای فراوانی را به خود
اختصاص دادهاند ،اما هنوز عوامل مؤثر بر بروز و تداوم آنها
به خوبی روشن نشده است (سادوک و روئیز.)2015 ،
اختالل وسواس بیاختیاری ،نشانگان عصبی-روانپزشکی
)major depression disorder (MDD

1

پیچیدهای است که مشخصه آن ،افکار ناخواسته ،تکراری و
مزاحم (افکار وسواسی) و نیز رفتارهای تکراری و آزاردهنده
آیینمند (اعمال وسواسی) است که به منظور اجتناب از
اضطراب یا خنثیسازی افکار وسواسی انجام میشود
(سادوک و روئیز .)2015 ،عالئم اختالل وسواس
بیاختیاری شامل افکار و اعمال وسواسی مختلف با
تشریفات ،ناهنجاریهای حسی ،شک و تردیدها ،عقاید
بیشبها داده شده ،ناهنجاریهای گفتاری ،آشفتگیهای
هیجانی (افسردگی ،اضطراب ،تحریکپذیری و غیره)،
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نقایص حافظه فوری 1و نرمنشانههای 2نورولوژیکی است
(لئونارد ،جاکوبی ،ریمن ،الک و الن .)2014 ،در حقیقت
اختالل وسواس بیاختیاری ،نشانگانی با طیف وسیع عالئم
است که به صورت انواع مشخص با اختاللهای اضطرابی
و خلقی همپوشی دارد (یاپ ،موگان ،و کایریوس.)2012 ،
همزمان با رشد نظریههایی دربارۀ سببشناسی و درمان
اختالل وسواس بیاختیاری ،حول جنبههای عالمتشناسی
این اختالل نیز یافتههای جدیدی ارائه شده است.
افسردگی نیز یکی از مشکالت روانشناختی مشترک
بین سالمندان است .افسردگی به عنوان یکی از اختالالت
شایع در سراسر جهان ،از نوسانات خلق و خوی معمول و
پاسخهای عاطفی کوتاهمدت به چالشهای زندگی متفاوت
بوده (سازمان بهداشت جهانی )2016 ،و میتوان آن را
شامل طیف وسیعی از نشانههای بالینی در نظر گرفت که
ویژگی مشترک آنها وجود غم ،پوچی یا خلق تحریکپذیر
همراه با تغییرات جسمانی و شناختی بوده و به طور قابل
مالحظهای بر توانایی عمل کردن فرد تأثیر میگذارد
(سادوک و روئیز .)2015 ،افسردگی سالمندان همایندی
زیادی با ناتوانی ،مرگ و میر و خودکشی دارد (لی ،چن،
زنگ ،پنگ و گونگ .)2016 ،مطالعات ،شیوع جهانی
افسردگی اواخر عمر را بین  4/7تا  16درصد نشان دادهاند
(باروئا ،گوش ،کار و باسیلو.)2011 ،
یک سازه اضطرابی که توجه گستردهای در پیشینه
مطالعاتی اختاللهای اضطرابی به خود اختصاص داده
است ،حساسیت اضطرابی 3است که به ترس از اضطراب و
نشانه های مرتبط با اضطراب اشاره دارد و از این عقیده
ناشی میشود که این نشانهها به پیامدهای بالقوه آسیبزای
بدنی ،روانشناختی و اجتماعی منجر میشود (مکنالی،
 ،1999نقل از رکتور ،زاکون-شیمیزو ،و لیبمن .)2007 ،در
تعریفی که رجبی ( )1397بیان کرده است ،حساسیت
اضطرابی به نگرانی دائم فرد از احساسات اضطرابی اطالق
میشود که به باور فرد این احساساتِ مرتبط با اضطراب،
تهدیدآمیز بوده و انتظار پیامدهای آزاردهنده و خطرناک
جسمانی و غیرجسمانی را دارد .فرد دارای حساسیت باال نه
تنها رویدادهای تنیدگیزا ،بلکه وقایع بهنسبت عادی را نیز
فاجعهآمیز تلقی میکند ،در حالی که فرد دارای حساسیت

اضطرابی پایین این رویدادها را نامطلوب تلقی کرده ولی در
مورد آنها دست به فاجعهسازی نمیزند .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که ارزیابی فرد از یک موقعیت تنیدگیزا در
پیامدهای بعدی آن نقشی تعیینکننده دارد .یک رویداد
خاص را دو فرد به صورتهای متفاوتی ادراک میکنند و
این امر بستگی به ارزیابی آنها از موقعیت مورد نظر دارد و
به نظر میرسد که حساسیت اضطرابی این ارزیابی را تحت
تأثیر خود قرار میدهد (جعفر و همکاران .)2014 ،بر همین
اساس ،بررسیها نشان دادهاند که حساسیت اضطرابی یک
عامل آسیبپذیری مهم در ایجاد و تداوم اختاللهای
روانی است و از جمله متغیرهای واسطهای مهم بین
تنیدگی و بیماری است (تایلور ،جانگ ،استیوارت و استین،
 .)2008حساسیت اضطرابی از طریق ژنتیک و یادگیری
کسب میشود و منجر به سوگیریهایی در بازارزیابی و
پردازش اطالعات مرتبط با نشانههای فراخوان اضطراب
میشود (ویتون ،مهافی ،تیمپانو ،برمن ،آبرامویتز .)2012 ،بر
اساس مدلهای آسیبپذیری ،حساسیت اضطرابی ممکن
است منجر به آسیب روانی یا اختالل شود (مدل استعداد یا
آمادگی ،)4بر تجلی یا دوره اختالل تأثیر گذارد (مدل
شکلگیری آسیب ،)5به وسیله تجربه اختالل تحت تأثیر
قرار گیرد (مدل درآمیختگی )6و همراه با اختالل
نشاندهنده مشکل زمینهای یکسانی باشد (مدل طیف یا
پیوستگی( )7مرادیمنش و میرجعفری .)1385 ،شواهد
پژوهشی نشان میدهند که حساسیت اضطرابی در رشد
اختاللهای اضطرابی (تایلور و همکاران2008 ،؛ جعفر و
همکاران )2014 ،و افسردگی (رکتور و همکاران2007 ،؛
جعفر و همکاران )2014 ،نقش دارند.
در سالهای اخیر ،هم به لحاظ نظری و هم از نظر
بالینی عالقهمندی فزایندهای به ارتباط کمالگرایی 8با
ناراحتیهای روانشناختی 9پیدا شده است (فلت ،گرین و
هویت .)2004 ،کمالگرایی به منزله تمایل پایدار فرد به
وضع معیارهای کامل و دستنیافتنی و تالش برای تحقق
آنها که با خود ارزشیابیهای انتقادی از عملکرد شخصی
همراه میباشد ،تعریف شده است (فراست و استکتی،
 .)2005کمالگرایی تمایل در جهت بینقص بودن است و
4

the ability or willingness
model of formation damage
6
fusion model
7
spectrum or continuum model
8
perfectionism
9
psychological distress
5

1

defects of immediate memory
soft signs
3
anxiety sensitivity
2

روانشناسی پیری ،1397 ،دوره  ،4شماره 119-129 ،2

حساسیتاضطرابی ،کمالگرایی ،احساستنهایی و حرمتخود در سالمندان

کمالگرایان افراطی مردمی هستند که میخواهند در همه
جنبههای زندگیشان بینقص باشند (فلت و هویت،
 .)2002کمالگرایی به عنوان یک رگه شخصیتی چند
بعدی در بیماران مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری مورد
مطالعه قرار گرفته است .پژوهشها نشان میدهند که
کمالگرایی ارتباط نزدیکی با عالئم اختالل وسواس
بیاختیاری دارد (فراست و استکتی2005 ،؛ وو و کورتزی،
 .)2009میلروس ( )2011در مروری بر پژوهشها گزارش
کرد که کمالگرایی ناسازگارانه میتواند فرد را در معرض
افسردگی قرار دهد.
متغیر بعدی بررسی شده در پژوهش حاضر احساس
تنهایی 1است .احساس تنهایی ابتدا در پژوهشهای
روانشناسی و مددکاری اجتماعی گزارش گردید (مک
اینیس و وایت .)2001 ،در این پژوهشها احساس تنهایی
از سه دیدگاه نظری ،هستیگرایانه ،2و آسیبشناختی 3به
عنوان نشانهای از افسردگی مفهومسازی شده است
(رحیمزاده ،پوراعتماد ،عسگری و حجت .)1390 ،فروم
( )1959تنهایی را اینگونه تعریف میکند؛ تجربه عاطفی
دردناک ،ترسآور ،عام و خطیری است که پیامدهای
آسیبشناختی روانی گستردهای دارد .پژوهشها بیانگر این
است که ارتباط نزدیکی بین اختالل وسواس بیاختیاری با
احساس تنهایی وجود دارد (استورچ و همکاران.)2006 ،
خسروی ،مهرابی و عزیزیمقدم ( )1387نشان دادند
نشخوار فکری انزوا در بیماران مبتال به اختالل وسواس
بیاختیاری بهطور معناداری بیشتر از افراد بهنجار بوده
است .از نظر احساس تنهایی و هیجانهای تضعیفکننده
نیز پژوهشها بیانگر این بوده است که ارتباط نزدیکی بین
افسردگی اساسی با احساس تنهایی وجود دارد (چان ،وان،
چی ،چونگ.)2014 ،
4
همچنین فقدان حرمتخود به عنوان یکی از
نشانههای افسردگی و گاه وسواس مطرح شده است.
حرمتخود یک قضاوت شخصی از ارزشمندی فرد است که به
صورت یک تجربه ذهنی موجود است و بوسیله رفتارهای کالمی
و غیرکالمی منتقل میگردد (کوپراسمیت .)1967 ،پژوهشهای
انجام گرفته راجع به حرمتخود بیانگر این بوده است که
بیماران مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری از حرمتخود
پایینی برخوردار هستند (یوسفی ،مظاهری ،و ادهمیان،
1
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1387؛ حسین ،چادهری ،و احمد .)2014 ،فرنام ،قلیزاده،
پیرزاده ،حکمتی ،و رسولوند صادقی ( )1390نشان دادند که
باور منفی کلی بیماران مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری
بهطور معناداری از میانگین بیشتری در مقایسه با افراد
بهنجار برخوردار است .احمد ،الطاف ،و جان ( )2016در
پژوهشی نشان دادند که احساس تنهایی و حرمتخود
پایین با افسردگی سالمندان در ارتباط است .از نظر
حرمتخود نیز پژوهشها بیانگر این بوده است که بیماران
مبتال به افسردگی اساسی از حرمتخود پایینی برخوردار
هستند (سویسلو و اورث .)2013 ،اینهولت ،سالکوسکیس و
ریمس ( )1999نشان دادند که ارتباط معناداری بین
حرمتخود پایین با اضطراب ،افسردگی و وسواس
بیاختیاری وجود دارد .پژوهش فرنام و همکاران ()1390
بیانگر این بوده است که سالمندان مبتال به اختالل
افسردگی اساسی به طور معناداری در مقایسه با سالمندان
مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری از میانگین بیشتری
برخوردار هستند .اثری و مغانیلنکرانی ( )2018در پژوهشی
بر روی سالمندان مبتال به افسردگی در ایاالت متحده
امریکا نشان دادند که سالمندانی که میزان افسردگی باالتر
دارند از حرمتخود کمتری برخوردار هستند.
اما مسأله مهم این است که در اختالل وسواس بی
اختیاری شاهد جنبههایی از عالئم وسواس هستیم که به
نحوی با اختاللهای دیگر اشتراک پیدا میکنند .امروزه،
همبودی از مباحث جدی در آسیبشناسی وسواس است.
در این میان ،جایگاه خاصی به همبودی افسردگی با
وسواس داده شده است (لونارد و همکاران.)2014 ،
همانگونه که بیهاری و همکاران ( ،1991به نقل از
هانتوش و همکاران )2003 ،خاطرنشان ساختهاند ،وسواس
در خأل اتفاق نمیافتد ،بلکه همراه و یا مالزم با انواع
اختاللهای روانی خود را نشان میدهد .حدود دو سوم
بیماران وسواسی از افسردگی (در اشکال و درجات مختلف
آن) رنج میبرند (هانتوش و همکاران .)2003 ،در ایران نیز
میزان همبودی همه عمر اختالل وسواس بیاختیاری در
گروه بیماران دارای اختالل افسردگی اساسی  17/7درصد
گزارش شده است (شعبانی و همکاران.)1385 ،
اکنون اکثر پژوهشگران معتقدند که از لحاظ عالئم،
بین این دو اختالل همپوشانیهایی بهویژه از لحاظ
احساس گناه ،اضطراب ،تردید دربارۀ خویشتن و پایین
بودن احساس ارزشمندی وجود دارد (بوالهویس و همکاران،
 .)2014برخی نیز از احساس مسئولیت شدید و کمالگرایی
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در وسواس سخن به میان آوردهاند (وو و کورتزی)2009 ،
که از ویژگیهای افراد افسرده نیز به شمار میآیند ،به
طوریکه کمالگرایی ،در پژوهشهای مختلف با عالئم
افسردگی (آکوردینو ،میکائیل ،و اسالنی2008 ،؛ وانگ،
یوون و اسالنی )2009 ،مرتبط بوده است.
اما پیشینه پژوهشی در مورد تفاوت دو گروه سالمندان
مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری و اختالل افسردگی
اساسی -که هدف پژوهش حاضر میباشد -اندک بوده
است .وو و کورتزی ( )2009در پژوهشی نشان دادند که
رابطه کمالگرایی با اختالل وسواس بیاختیاری به طور
معناداری بزرگتر از رابطه کمالگرایی با اختالل افسردگی
است .اما بین کمالگرایی سازشی 1با اختالل اختالل
وسواس بیاختیاری رابطه معناداری بهدست نیامد ،در حالی
که با افسردگی رابطه منفی معناداری بهدست آمد .از نظر
احساس تنهایی نیز پژوهشها بیانگر این بوده است که
ارتباط نزدیکی بین اختالل وسواس بیاختیاری و افسردگی
اساسی وجود دارد (استورچ و همکاران .)2006 ،اما پژوهش
خسروی و همکاران ( )1387نشان میدهد که از نظر
نشخوار فکری انزوا بین بیماران مبتال به اختالل وسواس
بیاختیاری و بیماران مبتال به افسردگی اساسی تفاوت
معناداری وجود ندارد .از نظر حرمتخود نیز پژوهش فرنام و
همکاران ( )1390بیانگر این بوده است که بیماران مبتال به
اختالل افسردگی اساسی بهطور معناداری در مقایسه با
بیماران مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری از میانگین
بیشتری برخوردار هستند.
با توجه به این پژوهشهای گسترده میتوان گفت
درک چگونگی ارتباط بین وسواس و افسردگی از لحاظ
عالمتشناسی و سببشناسی و بخصوص از نظر درمان
میتواند سودمند باشد .به نظر میرسد خلق افسرده و سایر
وضعیتهای خلقی ،میزان آسیبپذیری به افکار وسواسی
را افزایش میدهد .همچنین همبودی افسردگی با وسواس
ممکن است درمان را به تعویق بیندازد و تأثیر منفی در
درمان داشته باشد؛ چنانکه بیماران وسواسی با عالئم
افسردگی ،نسبت به بیماران وسواسی بدون افسردگی بهبود
کمتری نشان میدهند (اوربک ،شرویرز ،ورمتن و گریز،
.)2002
با توجه به نکات باال ،هدفی که در این پژوهش مدنظر
قرار گرفت ،مقایسه کمالگرایی ،حساسیت اضطرابی،
adaptive perfectionism

1

احساس تنهایی و حرمت خود در سالمندان مبتال به اختالل
وسواس بیاختیاری و اختالل افسردگی اساسی بود .یافتهها
در این حوزه میتوانند در درمان بیماران و تعیین و اولویت
بخشیدن به آماجهای مختلف درمانی مؤثر واقع شوند .شاید
بتوان با بررسی تفاوتهای سالمندان مبتال به اختالل
وسواس بیاختیاری و اختالل افسردگی اساسی ،گامی در
جهت رشد راهبردهای جدید درمانی به عمل آورد و با
تأکید بر نتایج این آزمونها ،دیدگاههای مسلط در
تشخیصهای روانپزشکی و ارزیابیهای روانشناختی را
تا حدی به هم نزدیک کرد .فرضیه پژوهش حاضر عبارت
از این بودند که ( )1بین دو گروه سالمندان مبتال به اختالل
وسواس بیاختیاری و سالمندان مبتال به اختالل افسردگی
اساسی از نظر حرمتخود تفاوت معنیدار وجود دارد)2( ،
بین دو گروه سالمندان مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری
و سالمندان مبتال به اختالل افسردگی اساسی از نظر
کمالگرایی تفاوت معنیدار وجود دارد )3( ،بین دو گروه
سالمندان مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری و سالمندان
مبتال به اختالل افسردگی اساسی از نظر حساسیت
اضطرابی تفاوت معنیدار وجود دارد ،و ( )4بین دو گروه
سالمندان مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری و سالمندان
مبتال به اختالل افسردگی اساسی از نظر احساس تنهایی
تفاوت معنیدار وجود دارد.
روش
طرح پژوهش و شرکت کنندگان
با توجه به مقایسه دو گروه سالمندان از نظر متغیرهای
روانشناختی ،روش پژوهش علّی-مقایسهای از نوع مورد
شاهدی بود .جامعة آماری این پژوهش کلیه سالمندان
مراجعهکننده به مراکز مشاوره و کلینیکهای تخصصی
روانشناسی و روانپزشکی شهر بوشهر در سال  1396با
تشخیص افسردگی اساسی و وسواس بیاختیاری بودند .با
توجه به اینکه در پژوهشهای علّی-مقایسهای تعداد 15
نفر برای هر زیر گروه کفایت میکند (دالور )1396 ،اما در
این پژوهش جهت افزایش روایی بیرونی طرح تعداد 100
نفر شرکتکننده (برای هر زیر گروه  50نفر) به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند که تعداد  16نفر
ریزش داشت .مالکهای ورود افراد در این پژوهش شامل
( )1دامنه سنی  65تا  85سال )2( ،عدم ابتالی همزمان به
اختالالت سایکوتیک و اختالالت شناختی (مانند دمانس)،
( )3امضای رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش)4( ،
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میزان سواد پنجم ابتدایی و باالتر بودند و مالکهای خروج
شامل عدم همکاری در تکمیل پرسشنامهها ،و دستیابی به
پرسشنامه ناقص تکمیلشده بودند .الزم به ذکر است که
نمونه مطالعه در فاصله زمانی  3ماه با همکاری متخصصان
انتخاب شدند .از مجموع افراد شرکتکننده در این پژوهش،
 54/76درصد دارای اختالل افسردگی اساسی و 45/23
درصد دارای اختالل وسواس بیاختیاری بودند4/76 .
درصد دارای سواد ابتدایی 13/09 ،درصد راهنمایی23/8 ،
درصد متوسطه 40/47 ،درصد دیپلم و  17/85درصد دارای
تحصیالت دانشگاهی بودند .نمونه انتخاب شده در دامنة
سنی  85-65سال با میانگین  69/19و انحراف استاندارد
 7/35بودند 92/85 .درصد متأهل 3/56 ،درصد مجرد،
 1/19درصد مطلقه ،و  2/38درصد همسر فوت کرده بودند.
همچنین  59/5درصد زن و  40/5درصد مرد بودند.
ابزار
مقیاس حساسیت اضطرابی تجدیدنظر شده.1
فرم اولیه این پرسشنامه خودگزارشدهی از  16ماده و سه
زیرمقیاس تشکیل شده است (پیترسون و هیلبرونر،
 .) 1987اما به دلیل اینکه پرسشنامه مذکور بیشتر عامل
ترس از عالئم جسمانی را مورد سنجش قرار میداد توسط
تیلور و کاکس ( ،1998به نقل از ویتون ،دیکون ،مک
گراث ،برمن ،و آبرامویتز )2012 ،مورد بازنگری قرار
گرفت .به گونهای که فرم تجدیدنظر شده شاخص
حساسیت اضطرابی از ترکیب  10ماده فرم اولیه و  26ماده
جدید و  4بعد ساخته شده است که باورهای تهدیدآمیز
راجع به عالئم برانگیختگی را مورد سنجش قرار میدهد.
هر ماده روی مقیاس درجهبندی شده صفر (خیلیکم) تا 4
(خیلیزیاد) قرار می گیرد .ضریب همسانی درونی پرسشنامه
بر اساس آلفای کرونباخ برای عوامل  1تا  4را به ترتیب
 0/88 ،0/86 ،0/91و  0/94گزارش کردند و میزان
همبستگی عوامل با یکدیگر را در گستره بین  0/28تا
 0/40و با عامل کلی در گستره بین  0/66تا  0/77گزارش
کردند (ویتون و همکاران .)2012 ،در ایران مرادیمنش،
میرجعفری ،گودرزی ،محمدی ( )1386در پژوهشی بر
روی  685نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز چهار عامل
«ترس از نشانههای قلبی عروقی-معدی رودهای»« ،ترس
از نشانههای تنفسی»« ،ترس از واکنشهای اضطرابی
قابل مشاهده در جمع» و «ترس از عدم مهار شناختی» را
)Anxiety Sensitivity Index—Revised (ASI-R

1
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بهدست آوردند .همچنین ،ضرایب اعتبار زیرمقیاسها بر
اساس روشهای همسانی درونی ،بازآزمایی و دو نیمه
کردن محاسبه شد که بهترتیب بین  0/82تا 0/92 ،0/91
تا  0/96و  0/76تا  0/90بهدست آمد .روایی همزمان
« شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی» از طریق
اجرای همزمان با پرسشنامه «فهرست بازبینی شده تجدید
نظر شده  90نشانگانی» انجام شد که ضریب همبستگی
 0/56بود .ضرایب همبستگی بین زیرمقیاسهای
« شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی »2با نمره
کل در حد رضایتبخش و بین  0/74تا  0/88متغیر بود.
همبستگی بین زیرمقیاسها نیز بین  0/40تا  0/68متغیر
بود .پایایی این آزمون در این پژوهش با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برابر با  0/79بهدست آمد.
سیاهه کمالگرایی اهواز .3یک سیاهه خودگزارشی 27
مادهای است که به وسیله تحلیل عوامل در یک نمونه 395
نفری از دانشجویان اهواز ساخته شده است (نجاریان،
عطاری و زرگر .)1378 ،هر ماده دارای چهار گزینه (هرگز،
بندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات) است .بر اساس نتایج
حاصله ضرایب آلفای کرونباخ برای کل نمونه ،0/90
شرکتکنندههای دختر  0/90و شرکتکنندههای پسر
 0/89است .همچنین ضریب اعتبار بازآزمایی با چهار هفته
فاصله زمانی بر روی  190دانشجو به ترتیب برای کل
شرکتکنندگان ،دختران و پسران  0/69 ،0/68و 0/67
میباشد که در حد قابل قبول و رضایتبخش هستند.
نجاریان و همکاران ( )1378برای سنجش روایی سیاهه
کمالگرایی ،مقیاس مذکور را به طور همزمان با مقیاسهای
5
الگوی رفتاری تیپ  Aسمی ،4زیرمقیاس شکایات جسمانی
و مقیاس حرمتخود کوپراسمیت 6به دانشجویان نمونه
پژوهش خود دادند .ضرایب همبستگی بین نمرههای کل
شرکتکنندهها در سیاهه کمالگرایی با مقیاس الگوی
رفتاری تیپ  Aسمی  0/65بود ،ضرایب همبستگی بین
سیاهه کمالگرایی با مقیاس رفتار تیپ  Aغیرسمی-0/02 7
بود که معنادار نیست .ضریب همبستگی بین مقیاس
کمالگرایی اهواز با مقیاس شکایات جسمانی مثبت (=0/41
 )rو با مقیاس حرمتخود کوپراسمیت منفی معنادار (-0/39
2

The Symptom Revised Questionnaire
)Ahwaz Perfectionism Inventory (API
4
Toxin Type A Behavior Pattern Scales
5
somatization subscale
6
Coopersmith Self-Esteem Scale
7
Type A Behavior Pattern Scales and Non-Toxic
3

 124رجبی

روانشناسی پیری ،1397 ،دوره  ،4شماره 119-129 ،2

= )rبود .در این پژوهش پایایی این آزمون با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/86بهدست آمد.
مقیاس تنهایی تجدید نظر شده .1این آزمون که
توسط راسل ،پپلوا و کاترونا ( )1980ساخته شده است
دارای  20ماده است که با استفاده از مقیاس  4نقطهای
(اصالً= 1و اغلب= )4نمرهگذاری میشود 10 .ماده به طور
مثبت و  10ماده به طور معکوس نمرهگذاری میشود.
میانگین نمره هر شرکتکننده در  20ماده بیانگر میزان
تنهایی او است (احساس تنهایی کم= 1احساس تنهایی
زیاد=  .)4این مقیاس برای گروههای سنی مختلف و
مقاطع گوناگون شغلی اجرا شده است .راسل و همکاران
( )1980ضریب همسانی درونی این ابزار را  0/94گزارش
کردند .گوسنس ،کلیمسترا ،اویکس ،وانهاست و تپرس
( )2013نیز در پژوهش خود همبستگی این مقیاس را با
عالئم افسردگی  0/55گزارش کردند .در پژوهش رحیم
زاده ،بیات و اناری ( )1388ضریب همسانی درونی برابر با
 0/83بهدست آمد .در پژوهش حاضر ضریب پایایی این
آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/92
بهدست آمد.
مقیاس حرمتخود روزنبرگ .2این آزمون که ساخته
روزنبرگ ( )1965است از  10ماده تشکیل شده است که
احساسهای کلی ارزش یا پذیرش خود را به صورت مثبت بیان
میکند .همچنین ،هر گزارۀ این مقیاس شامل یک مقیاس
ال مخالفم) است که دامنة
ال موافقم تا کام ً
چهارگزینهای (از کام ً
آن از  1تا  4مرتب شده است .بعالوه ،کمینه و بیشینه نمرۀ آن
 10و  40است که نمرههای باالتر بیانگر میزان باالی حرمتخود
است .ساپل ،سو ،پالنکت ،پترسون ،و بوش ( )2013ساختار
عاملی مقیاس حرمتخود روزنبرگ را بر روی  1248نفر
آمریکایی ،اروپایی و ایرانی با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای
اصلی و آموس بررسی نمودند و نتیجه پژوهش خوب ارزیابی
شد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه
برابر با  0/81بهدست آمد.
روش اجرا
در ابتدا با مراجعه به چندین مرکز مشاوره در شهر بوشهر و
هماهنگی با مدیر مراکز ،از میان سالمندانی که برای
دریافت خدمات درمانی روانشناختی به این مراکز مراجعه
کرده بودند تعداد  100نفر پس از بررسی معیارهای ورود به
Revised Loneliness Scale
)Rosenberg Self-Esteem scale (RSE

1
2

مطالعه و تشخیص روانپزشک مبنی بر محرز شدن اختالل
افسردگی اساسی یا اختالل وسواس بیاختیاری به عنوان
تشخیص اصلی بر اساس پروندههای موجود در سال 1396
و با کسب رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش انتخاب
شدند و پرسشنامههای مقیاس حساسیت اضطرابی
تجدیدنظر شده ،سیاهه کمالگرایی اهواز ،مقیاس تنهایی
تجدیدنظر شده و مقیاس حرمتخود روزنبرگ در اختیار آنها
قرار گرفت که به صورت انفرادی در محل مرکز مشاوره
اقدام به پاسخدهی به سؤاالت پرسشنامهها نمودند .بررسی
نهایی پرسشنامهها و صحت پاسخها ،منجر به حذف 16
نفر از تحلیل نهایی شد و دادههای بهدست آمده از  84نفر
با نرمافزار  SPSSنسخه  23با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد.
یافتهها
نتایج بهدست آمده در تحلیل دادهها در دو جدول گزارش
شده است که در جدول  1یافتههای آزمون همبستگی
پیرسون و در جدول  2نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
خالصه شده است.
جدول 1
ماتریس ضریب همبستگی حساسیت اضطرابی،
کمالگرایی ،احساس تنهایی و حرمتخود
احساس
کمال
حساسیت
متغیر
تنهایی
گرایی
اضطرابی
کمالگرایی
**0/42
احساس تنهایی
حرمتخود

**0/52
-0/11

**0/39
*-0/22

*-0/32

P<0/01 *P<0/05

**

نتایج جدول  1نشان میدهد که بین حساسیت
اضطرابی با کمالگرایی و احساس تنهایی همبستگی مثبت
و معناداری وجود دارد .اما بین حساسیت اضطرابی با
حرمتخود رابطه معنیداری بهدست نیامد .همچنین بین
کمالگرایی با احساس تنهایی همبستگی مثبت معنیدار و
بین کمالگرایی با حرمتخود همبستگی منفی و معنیدار
بهدست آمد .همبستگی احساس تنهایی با حرمتخود نیز
منفی و معنیدار است .باالترین میزان همبستگی بین
حساسیت اضطرابی با احساس تنهایی بهدست آمد و
کمترین میزان همبستگی بین حساسیت اضطرابی با
حرمتخود بود که رابطه معنیداری بهدست نیامد.
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جدول 2
خالصه تحلیل واریانس برای متغیرهای حساسیت اضطرابی ،کمالگرایی ،احساس تنهایی و حرمتخود
گروه میانگین انحراف استاندارد نسبت  Fسطح معنیداری اندازه اثر
متغیر
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توان آزمون

افسرده 109/54
حساسیت اضطرابی
وسواسی 101/50

34/54
45/52

0/85

0/36

0/01

0/80

افسرده 134/15
وسواسی 135/55

25/78
14/16

0/09

0/76

0/001

0/99

احساس تنهایی

افسرده
وسواسی

50/19
48/78

10/85
10/64

0/35

0/55

0/004

0/96

حرمتخود

افسرده
وسواسی

23/45
26/13

4/45
3/46

9/14

0/003

0/10

0/85

کمالگرایی

یافتههای جدول  2حاکی از آن است که از نظر میانگین
حرمتخود تفاوت نمرههای دو گروه سالمندان مبتال به
اختالل وسواس بیاختیاری و اختالل افسردگی معنادار
است ( .)P>0/01بهطوری که سالمندان مبتال به افسردگی
اساسی در مقایسه با سالمندان مبتال به اختالل وسواس
بیاختیاری از حرمتخود پایینتری برخوردارند.
بحث و نتیجهگیري
اختالل وسواس بیاختیاری و اختالل افسردگی اساسی از
اختاللهای شایع دوران سالمندی است که از لحاظ عالئم
و همبستههای روانشناختی ،همپوشانیهایی بین این دو
اختالل وجود دارد که در پژوهشهای قبلی متغیرها و نتایج
متفاوتی گزارش شده است .بنابراین هدف پژوهش حاضر
مقایسه حساسیت اضطرابی ،کمالگرایی ،احساس تنهایی و
حرمتخود سالمندان مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری و
افسردگی اساسی بود.
فرضیه اول مطالعه مبنی بر اینکه بین دو گروه
سالمندان مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری و سالمندان
مبتال به اختالل افسردگی اساسی از نظر حرمتخود تفاوت
معنیدار وجود دارد تأیید شد ،بهطوریکه حرمتخود
سالمندان مبتال به اختالل افسردگی اساسی پایینتر بود.
این یافته با مطالعات اینهولت و همکاران ( ،)1999سویسلو
و اورث ( ،)2013فرنام و همکاران ( ،)1390اثری و مغانی
لنکرانی ( )2018همسو است .در تبیین نتایج این مطالعه
باید گفت حرمتخود پایین و خود-کم ارزشی ارتباط
نزدیکی با مشکالت روانی و عاطفی ،بهخصوص افسردگی
دارد (فینل )1997 ،و به عنوان یکی از عالئم مشخصه

سالمندان افسرده میباشد (سویسلو و اورث .)2013 ،درک
ماهیت این رابطه ،با این حال ،همچنان ضعیف است .سه
الگوی اصلی پیشنهاد شده توسط فینل ( )1997برای درک
ماهیت این رابطه ذکر شده است .در مرحله اول ،این امکان
وجود دارد که داشتن مشکل روانی موجب کاهش درک و
تصور از خود ارزشی شود .به عنوان مثال ،این واقعیت است
که آنها دارای مشکالت روانی هستند که با توانایی آنها
برای تحقق تواناییهای بالقوه تداخل ایجاد میکند ،ارزش
آنها را به عنوان یک فرد زیر سؤال میبرد .مثال دیگر این
است که مشخصه تمایز اختالل خلقی از بسیاری از
مشکالت روانی دیگر ،حرمتخود است .دوم ،ممکن است
که مشکالت روانی خاص تأثیر مستقیم و خاصی بر ادراک
فرد از ارزش آنها داشته باشد ،بهطوریکه حرمتخود پایین
جنبهای از آسیبشناسی روانی خاص در یک یا چند اختالل
روانی است .سوم ،داشتن حرمتخود پایین ممکن است
عامل عمدهای برای آسیبپذیری روانی اختاللهای خاص
باشد ،بهطوریکه سطوح پایین حرمتخود (به عنوان عامل
زمینه ساز) احتمال افزایش مشکالت روانی را در پی دارد .از
دیدگاه شناختی ،این میتواند رخ دهد زیرا نوع خاصی از
تفکر تحریف شده مشابه اختالل خاص که در ادامه ایجاد
میشود را در فرد نشان میدهد .همچنین براساس
نظریههای تقویت ،سالمندان افسرده به علت انزوا شانس
تقویت شدن را از دست میدهند و در نتیجه عدم تقویت
شدن آنان از سوی همکاران منجر به انزوای بیشتر و
احساس حرمتخود پایین در آنان میگردد (سادوک و
روئیز.)2015 ،
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فرضیه دوم مطالعه مبنی بر اینکه بین دو گروه
سالمندان مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری و سالمندان
مبتال به اختالل افسردگی اساسی از نظر حساسیت
اضطرابی تفاوت معنیدار وجود دارد تأیید نشد .این یافته با
نتایج مطالعات تایلور و همکاران ( ،)2008جعفر و همکاران
( ،)2014و رکتور و همکاران ( )2007همسو است .در تبیین
این یافته میتوان گفت حساسیت اضطرابی به ترس از
عالئم عصبی گفته میشود که در نتیجه داشتن باورهایی
نسبت به پیامدهای فیزیکی ،روانی یا اجتماعی ناگوار
حاصل از عالئم عصبی ،پدیدار میشود (رکتور و همکاران،
 .)2007بنابراین با توجه به این تعریف به نظر میرسد که
چنین نگرانیهایی در اکثر بیماریهای روانی وجود داشته
باشد .اضطراب به عنوان یک ویژگی محوری در
اختاللهای روانی مطرح است و ارتباط حساسیت اضطرابی
با افسردگی نتیجه کوواریانس بین اضطراب و افسردگی
است (جعفر و همکاران .)2014 ،حتی زمانی که بین
افسردگی و اضطراب همابتالیی وجود ندارد افراد افسرده
سطح باالیی از حساسیت اضطرابی را گزارش میدهند
(کاکس ،اینس ،فریمن و والکر .)2001 ،این یافتهها بیانگر
این مطلب است که خواص ذهنی اغلب خواص کلیدی
افسردگی هستند ،بنابراین عدم معناداری تفاوت دو گروه
وسواسی و افسرده از نظر حساسیت اضطرابی دور از انتظار
نیست.
فرضیه سوم مطالعه مبنی بر اینکه بین دو گروه
سالمندان مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری و سالمندان
مبتال به اختالل افسردگی اساسی از نظر کمالگرایی
تفاوت معنیدار وجود دارد تأیید نشد .این یافته با پژوهش
وو و کورتزی ( )2009که نشان دادند رابطه کمالگرایی با
اختالل وسواس بیاختیاری بهطور معناداری بزرگتر از رابطه
کمالگرایی با اختالل افسردگی است ،همسو نیست .در
تبیین این یافته میتوان گفت باتوجه به اینکه معیارهای
شخصی کمالگرایانه و تحققناپذیر از طریق افزایش
تجربههای شکست ،خودسرزنشگری و درماندگی را به فرد
تحمیل میکنند و ارزش ،معادل عملکرد میباشد (فیلیپلو،
الرکان ،سورنتی ،بوزایی و اورچیو ،)1984 ،بنابراین
تجربههای شکست در تحقق معیارهای کمالگرایانه ،خود
ارزشیابیهای انتقادی و کاهش فاحش حرمتخود را به
ارمغان میآورد تا آمادگی برای افسردگی به حد کافی برسد
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و این تبیینی برای عدم معناداری تفاوت دو گروه وسواسی
و افسرده در کمالگرایی است.
فرضیه چهارم مطالعه مبنی بر اینکه بین دو گروه
سالمندان مبتال به اختالل وسواس بیاختیاری و سالمندان
مبتال به اختالل افسردگی اساسی از نظر احساس تنهایی
تفاوت معنیدار وجود دارد تأیید نشد .این یافته با نتایج
پژوهش خسروی و همکاران ( )1387همسو است .در تبیین
این یافته می توان گفت هرچند احساس تنهایی و انزوا به
عنوان یکی از عالئم مشخصه سالمندان افسرده میباشد و
همبستگی مثبت و معناداری بین احساس تنهایی با
افسردگی وجود دارد (کاشیوپو و هاگز .)2006 ،اما از طرفی
دیگر در سالمندان وسواسی نیز به دلیل افکار وسواسی،
ترس از آلودگی ،رفتارهای خشک و نامنعطف در روابط،
استفاده بیش از حد از مکانیزم دفاعی جداسازی و
آیینمندیهای رفتاری ویژه موجب اجتناب و طرد از سوی
دیگران و نزدیکان میشوند .به همین علت فشاری که
دیگران از سوی افراد وسواسی متحمل میشوند موجبات
تنهایی آنان را فراهم میآورد.
در دسترس نبودن سالمندان مبتال به اختالل افسردگی
اساسی و اختالل وسواس بیاختیاری به دلیل عدم
همکاری مطبهای خصوصی ،عدم امکان برقراری ارتباط
با تعدادی از سالمندان افسرده و وسواس حاد و وجود
مشکالتی همچون دریافت شوک یا مسکنهای قوی
توسط بیمار که موجب عدم تمرکز و درک بیمار از سؤال و
مراجعه مکرر پرسشگر میشد ،از جمله محدودیتهای این
پژوهش بودند .از طرف دیگر نتایج این پژوهش به
سالمندان خود معرف محدود بوده است و گروه بهنجار در
پژوهش حاضر مشارکت نداشته است .پیشنهاد میشود در
صورت تعداد زیاد متغیرها از فرمهای کوتاه پرسشنامهها
استفاده شود و در مطالعات بعدی جهت افزایش روایی
بیرونی نتایج به بررسی و مقایسه نمونههای سالمندان با
گروه بهنجار به تفکیک جنسیت در سطح شهر اقدام شود.
سپاسگزاري
نویسنده مقاله ،مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه
سالمندان شرکتکننده و مدیران محترم مراکز مشاوره شهر
بوشهر اعالم میدارد.
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