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Abstract
Background and objective: Lumbar Discopathy is a common and costly disease and the leading cause of physical disability and psychological
distress. The aim of this study was to compare the prevalence of obsessive beliefs in Lumbar Discopathy patients with healthy peoples.
Methods: This is a causal-comparative study. Convenience sampling was used to recruit 100 participants, namely, 50 patients with Lumbar
Discopathy and 50 healthy. The research instruments were demographic questionnaires and Obsessive beliefs Questionnaire (OBQ-44).
Independent sample t-test was used to analyze the data.
Results: The results showed that 86% of Rheumatoid arthritis (RA) patients had obsessive beliefs as follows: 98% had obsessive beliefs in the
field of "Perfection and certainty"; 90% in the subscale of "responsibility and risk assessment and threat"; 52% in the field of "the importance
and thought control"; 40% in the field of "common factor" and 8% in the subscale of “perfectionism”. Comparison between the two groups
showed significant differences in "obsessive beliefs (total)" (p<0.001), "perfection and certainty" (p<0.001), "sense of responsibility and threat
assessment" (p<0.001) and "common cause" (p<0.001). Nonetheless, on difference was found in the subscales "the importance of thought
control" and "Full perform the" difference was not significant.
Conclusion: It can be concluded that patients suffering from Lumbar Discopathy are more prone to obsessive beliefs. Therefore, psychological
treatment is suggested for such patients.
Keywords: Obsessive beliefs, Lumbar Discopathy, Healthy people.
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باورهای وسواسی در بیماران مبتال به دیسکوپاتی کمر و مقایسٔه آن با افراد سالم
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چکیده
زمینه و هدف :دیسکوپاتی کمر بیماری شایع و پرهزینه بوده و علت مهم ناتوانی افراد است .عالوهبر ناتوانی جسمی ،پریشانیهای روانی نیز در این بیماران مشاهده میشود؛
بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع باورهای وسواسی در بیماران دیسکوپاتی کمر و مقایسٔه آن با افراد سالم است.

روشبررسی :پژوهش حاضر از نوع علیمقایسهای بود .تعداد  1۰۰نفر ( ۵۰بیمار دیسکوپاتی کمر و  ۵۰نفر افراد سالم) بااستفاده از روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند.

نمونهها پرسشنامٔه مشخصات فردی و باورهای وسواسی  OBQ-44را تکمیل کردند .دادهها بااستفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون آماری  tمستقل تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که ۸۶درصد از بیماران واجد باورهای وسواسی بودند و دربارٔه مؤلفههای باورهای وسواسی۹۸ ،درصد درزمینٔه «کمالطلبی و قطعیت»۹۰ ،درصد
درزمینٔه «احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید»۵۲ ،درصد درزمینٔه «عامل عام»۴۰ ،دصد درزمینٔه «اهمیت و کنترل افکار» و ۸درصد درزمینٔه «انجام کامل امور» واجد
باورهای وسواسی بودند .مقایسٔه دو گروه نشان داد درزمینٔه «باورهای وسواسی (کل)» (« ،)p<۰٫۰۰1کمالطلبی و قطعیت» (« ،)p<۰٫۰۰1احساس مسئولیت و ارزیابی خطر
و تهدید» ( )p<۰٫۰۰1و «عامل عام» ( )p<۰٫۰۰1تفاوت معنادار بود؛ ولی درزمینٔه «اهمیت و کنترل افکار» و «انجام کامل امور» تفاوت معنادار مشاهده نشد.

نتیجهگیری :باورهای وسواسی با فشار روانی که ایجاد میکنند میتوانند با اختالل در انقباض پایٔه عضالنی سبب نامتعادلشدن انقباض عضالت اطراف ستونفقرات و آمادگی
برای دیسکوپاتی کمر شوند.
کلیدواژهها :باورهای وسواسی ،دیسکوپاتی کمر ،افراد سالم.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان

 .1دکتری تخصصی روانشناسی ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران؛

۱

ناگواری جلوگیری کند؛ اما در اختالل شخصیت وسواسیاجباری فرد

مقدمه

همین کار را با هدف بهبود عملکرد خود انجام میدهد .در اختالل

دردهای عضالنیاستخوانی ،فشارخون و سردرد گروهی از بیماریهای

وسواس فکریعملی فرد از وضعیت خود ناراحت است؛ اما در اختالل

جسمانی را تشکیل میدهند .این دردها معلول وجود مشکالت روانی

شخصیت وسواسیاجباری فرد از اینکه دیگران خود را با دیدگاههای

هستند یا حداقل تحتتأثیر عوامل و فشارزاهای روانی تشدید میشوند.

کمالگرایانٔه او تطبیق نمیدهند ،ناراحت است ( .)1۵بعضی از

امروزه این دیدگاه مسلط وجود دارد که تقریباً همٔه بیماریهای جسمانی

پژوهشها شیوع اختاللهای شخصیت در اختالل وسواسیجبری را

بهطور بالقوه با فشارهای روانی مرتبط هستند ( .)1بیماریهای

عضالنیاسکلتی از بیماریهای بسیار شایع و پرخرج در همٔه گروههای

اختاللهای شخصیتی مانند اختالل شخصیت وسواسی و اجتنابی را

سنی و در جوامع مختلف بهشمار میآیند که باعث ناتوانی،

بیشتر از احتمال وقوع هر یک بهتنهایی تخمین زدهاند ( .)1۷همچنین

ازکارافتادگی ،بازنشستگی زودرس و ازدستدادن شغل میشوند (.)۲

در برخی پژوهشها همزمانی اختالل شخصیت وسواسی با اختالل

ازجمله بیماریهایی که میتوان آنها را در این طبقه جای داد ،بیماری

شخصیت اجتنابی ،تخریب کارکردهای شناختی باورهای فراشناختی

دیسکوپاتی کمر 1است .دیسکوپاتی هرگونه بیماری است که در دیسک

ناکارآمد نشان داده شده است (.)1۸

اتفاق میافتد ( )۳و دیسکوپاتی کمر مشکالت دیسکهای بین یا دو

باورهای وسواسی شامل اشکاالتی درحوزٔه شناختی فرد هستند که

طرف مهرههای کمری یعنی  L1تا  L5است .اختالل در ســاختمان و

میتوان آنها را در  ۵حوزه تقسیمبندی کرد :مسئولیتپذیری (باور

عملکرد دیســک (دیسکوپاتی) یکی ازعلل شایع دردهای ستونفقرات

بهضرورت جلوگیری از آسیب به خود و دیگران)؛ اهمیت افکار (ظهور

بوده و میتواند به شکل و درجــههای گوناگونی بروز کند .علــل

افکار ناخواسته و مزاحم در خودآ گاه ذهن بیانگر مفهوم منفی خاصی

مختلفی در این اختالل دخالت دارند مانند سن ،قد ،وزن ،جنس ،شغل،

دربارٔه فرد است)؛ کنترل افکار (ارزشگذاری بیشازحد روی ضرورت

فعالیت روزانه و عادات غلط رفتاری که یکی از آنها شــغل و نوع کار

کنترل حتمی افکار و باورهای ناخواسته با فرض واقعیبودن و احتمال

افراد مبتالســت ( .)۴امروزه کمردرد در بیشتر کشورهای صنعتی

عملیشدن آنها)؛ ارزیابی بیشازحد خطر و تهدید ،ناتوانی در تحمل

بهصورت اپیدمی درآمده است ( .)۵کمردرد دومین علت مراجعٔه

وضعیت گنگومبهم و کمال طلبی ( .)1۶این تقسیمبندی در جمعیت

بیماران به پزشک بوده ( )۶و تقریباً 1درصد جمعیت را درطول زمان

ایرانی بااستفاده از تحلیل عوامل به  ۵حوزٔه «کمالطلبی و قطعیت»،

ناتوان میسازد ( .)۷در ایران کمردرد بر همٔه افراد جامعه تأثیر میگذارد

«احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید»« ،اهمیت و کنترل افکار»،

و در قشرهای مختلف شیوع متفاوتی دارد ( .)۸،۹کمردرد عالوهبر

«انجام کامل امور» و «عامل عام» تغییر یافت (.)1۶

ایجاد ناراحتیهای فردی سبب کاهش ظرفیت کاری ،ازکارافتادگی،

عمل وسواسی میتواند آیین ذهنی جهت کاهش اضطراب باشد و

ازدستدادن روزهای مفید کار ،اتالف وقت ،افزایش هزینههای

تفاوت در رفتار یا فکریبودن نیست؛ بلکه در اضطراب آفرین یا کاهندٔه

بهداشتی و درمانی و زیانهای اقتصادی میشود ( .)1۰درارتباط با

اضطراب بودن است ( .)1۵درخالل بروز اختالل وسواس فکریعملی

دیسکوپاتی و دردهای مزمن کمر مسائلی چون افسردگی ،هیستری و

وجود افسردگی بنیادی شخصیت و سنجش افسردگی باید درنظر گرفته

تمارض در این بیماران گزارش شده است و شرایطی مانند اضطراب،

شود .سطح اختاللهای روانی بهخصوص اضطراب و افسردگی در

نگرانی ،تنش ،افسردگی ،تمرکز بردرد ،مالل و اشتغالنداشتن به

اختالل وسواس فکریعملی میتواند درحدی باشد که به همزمانی با

فعالیتهای روزمره ،درد را افزایش میدهند (.)11

اختالل افسردگی مهاد و سایر اختاللهای اضطرابی بینجامد (.)1۹

ازسوییدیگر تحقیقات مختلف نشان دادهاند که همپوشی

اختاللهای روانشناختی زیادی ازجمله اضطراب ،افسردگی ،استرس

درخورتوجهی بین اختالل وسواس فکریعملی و دیگر اختاللهای

و باورهای فراشناختی ناکارآمد در بروز و تشدید بیماری دیسکوپاتی

روانی وجود دارد ( .)1۲تاکنون پژوهشها رابطٔه بین اختالل

نقش اساسی دارند .در پژوهشهای مختلف ارتباط و همپوشانی این

وسواسیجبری با اختاللهای افسردگی اساسی ،اضطراب منتشر،

عوامل روانشناختی با اختالل شخصیت وسواسی و باورهای وسواسی

دوقطبی ،تیک ،بیشفعالی تکانشگری ،خوردن ،اوتیسم ،اسکیزوفرنی،

نشان داده شده است ( ،)۲۰-۲۴بنابراین بهنظر میرسد باورهای

اسکیزوتایپی ( )1۳و استرس ( )1۴رانشان دادهاند .ویژگی اصلی

وسواسی در این راستا میتوانند نقش مهمی در بروز و تشدید بیماری

اختالل وسواسیجبری وجود وسـواسهـای فکری یا عملی مکرر و

دیسکوپاتی داشته باشند .همچنین باورهای وسواسی عوامل فشارزا و

شدید است .بیمـار مبـتال بـه اخـتالل وسواسیجبری ممکن است فقط

استرسزاهای روانی مهم و پایداری هستند؛ بنابراین انتظار میرود

وسواس فکری یا وسواس عملی یا هردوی آنها را بـاهـم داشـته باشـد.

بتوانند نقش مهمی در بیماریهای روانتنی مانند دیسکوپاتی داشته

همچنین اختالل شخصیت وسواسیاجباری نیز در وجود باورهای

باشند .پژوهشهای موجود دربارٔه اختاللهای روانتنی بهویژه

وسواسی و رفتارهای تکراری با اختالل وسواس فکریعملی مشابهت

بیماریهای اسکلتیعضالنی کافی نیست و هنوز پرسشهای فراوانی

دارد؛ هر چند ماهیت این دو اختالل تفاوت دارد .مشخصٔه محوری

درجهت انجام پژوهش وجود دارد .باتوجه به شیوع بیشتر مسائل روانی

شخصیت وسواسیاجباری ،باورهای کمالگرایانه و پایبندی افراطی به

در بیماران مبتال به دیسکوپاتی کمر و همچنین کمبود رضایت از

نظم و بهترین استانداردها با تمام جزئیات است .درحالیکه در اختالل

دریافت مداخلههای پزشکی مناسب برای کاهش عالئم ،نتایج حاصل

وسواس فکریعملی فرد تالش میکند با رفتارهای تکراری از پیشامد
Discopathy Lumbar

1.
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گزارش کرده و احتمال وقوع توأم اختالل وسواسیجبری با بعضی

از این پژوهش میتواند در مراکز و کلینیکهای رواندرمانی و برای

ـ پرسشنامٔه باورهای وسواسی  :OBQ-44ابزاری است ۴۴سؤالی که

دیسکوپاتی کمر استفاده شود؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش

در سال  1۹۹۷برای بررسی باورهای ناکارآمد درزمینٔه وسواساجبار

و مقایسٔه آن با افراد سالم بود.

کردند .درنتیجه شامل  ۵خردهمقیاس «کمالطلبی و قطعیت»،

بهوسیلٔه گروه کاری دریافتهای شناختی وسواساجبار ()OCCWG

بیماران مبتال به دردهای مزمن بهویژه بیماریهای روماتیسمی و ازجمله

بررسی وضعیت باورهای وسواسی در بیماران مبتال به دیسکوپاتی کمر

«احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید»« ،اهمیت و کنترل افکار»،

روش بررسی

«انجام کامل امور» و «عامل عام» است ( .)1۶از پاسخدهنده

طرح پژوهش حاضر مقطعی از نوع علیمقایسهای بود .جامعٔه آماری

درخواست میشود ،میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از

پژوهش را همٔه بیماران مبتال به دیسکوپاتی کمر و افراد سالم شهر اهواز

گزینهها روی مقیاس صفر تا هفت انتخاب کند .رتبهبندی مقیاس از

در سال  1۳۹۴تشکیل دادند .از میان جامعٔه آماری فوق به روش

این قرار است »-۳« :خیلیزیاد مخالف« ،صفر» نظری ندارم و «»+۳

نمونهگیری دردسترس تعداد  1۰۰نفر ۵۰« ،نفر از افراد سالم بودند که

خیلیزیاد موافق .نمرٔه بیشتر در هر یک از این خردهمقیاسها

از جمعیت عمومی دردسترس و همراهان بیماران که ازنظر سن و سطح

نشاندهندٔه سطح بیشتر باورهای وسواسی در آن زمینه است .از مجموع

تحصیالت با گروه بیمار همسان شدند و  ۵۰نفر بیمار مبتال به

نمرههای خردهمقیاسها نمرٔه کلی باورهای وسواسی به دست میآید؛

دیسکوپاتی کمر مراجعهکننده به درمانگاهها و مطبهای متخصصان

همچنین نقطٔه برش نمره  ۵است .شمس و همکاران پایایی مقیاس را

روماتولوژی در شهر اهواز» ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ویژگیهای

با روش آلفای کرونباخ  ۰٫۹1و پایایی آزمونبازآزمون را در دو مقطع

بیماران پژوهششده عبارت بود از .1 :سن بیشتر از  1۸سال؛ .۲

زمانی  1۵و  ۳۰روز  ۰٫۸۷گزارش کردهاند .همبستگی بین

قطعیبودن تشخیص دیسکوپاتی کمر با تأیید پزشک متخصص؛ .۳

خردهمقیاسها دامنهای از  ۰٫۲۷تا  ۰٫۵۲را نشان داد .همبستگی بین

حداقل گذشت یک سال از تشخیص بیماری؛  .۴نبود مشکالت

خردهمقیاسها و مجموعٔه سؤاالت بین  ۰٫۶1تا  ۰٫۸۷بود .همچنین

روانی شناختهشده ازجمله افسردگی یا تحت درمان با داروهای

اعتبار همگرا دربارٔه این پرسشنامه بااستفاده از پرسشنامٔه وسواسجبری

روانگردان قبلاز ابتال به دیسکوپاتی کمر؛  .۵مبتالنبودن به

مادزلی  ۰٫۴۹ ،MOCIبه دست آمد ( .)1۶در پژوهش حاضر ضـریب

بیماریهای مزمن و پرخطر دیگر نظیر سرطان ،مولتیپلاسکروزیس،

آلفـای کرونبـاخ برای کل مقیاس  ۰٫۸۴مشاهده شد.

بیماریهای تنفسی ازجمله بیماری انسداد مزمن ریوی ،آسم،

نارسایی کلیه ،نارسایی احتقانی قلب ،دیابت و قطع نخاع .جهت

۳

میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون آماری  tمستقل استفاده شد.

دو گروه افراد سالم و دیسکوپاتی کمر نشان داده شده است.

تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی،

یافتهها

در جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونٔه مطالعهشده بهتفکیک

برای جمعآوری دادهها ابزار زیر به کار گرفته شد:

جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی بهتفکیک دو گروه سالم و دیسکوپاتی کمر
گروه سالم

ویژگی

سن

جنسیت
وضعیت تأهل

تحصیالت

گروه دیسکوپاتی کمر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 ۳۰-۲۰سال

1۳

۲۶

1۳

۲۶

 ۴۰-۳۰سال

1۳

۲۶

1۳

۲۶

 ۵۰-۴۰سال

1۸

۳۶

1۶

۳۲

 ۶۰-۵۰سال

۶

1۲

۸

1۶

زن

۴1

۸۲

۳۲

۶۴

مرد

۹

1۸

1۸

۳۶

مجرد

۹

1۸

۹

1۸

متأهل

۴1

۸۲

۴1

۸۲

زیردیپلم

1۷

۳۴

۲۴

۴۸

دیپلم

1۵

۳۰

1۲

۲۴

لیسانس

1۷

۳۴

1۳

۲۶

فوقلیسانس

1

۲

1

۲

زن ،ازنظر وضعیت تأهل ،متأهل و ازنظر تحصیالت ،زیردیپلم ،دیپلم

باتوجه به نتایج جدول  1در هر دو گروه درصد بیشتری از افراد در دامنٔه

و لیسانس بوده ،و تنها ۲درصد از هر گروه فوقلیسانس بودند.

سنی ۴۰تا ۵۰سال قرار داشتند ،همچنین درصد بیشتری ازنظر جنسیت

۳
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ساخته شد .شمس و همکاران آن را به فارسی ترجمه و تحلیل عاملی

دو گروه افراد سالم و دیسکوپاتی کمر را نشان میدهد.

جدول  ۲توزیع وضعیت باورهای وسواسی و مؤلفههای آن بهتفکیک

جدول  .۲توزیع وضعیت باورهای وسواسی و مؤلفههای آن بهتفکیک دو گروه آزمودنی
گروه سالم
فاقد باورهای

واجد باورهای

فاقد باورهای

واجد باورهای

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)۴۴( ۲۲

)۶۶( ۲۸

)1۴(۷

)۸۶( ۴۳

)۲۴( 1۲

)۷۶( ۳۸

)۲( 1

)۹۸( ۴۹

)۳۰( 1۵

)۷۰( ۳۵

)1۰( ۵

)۹۰( ۴۵

اهمیت و کنترل افکار

)۶۶( ۳۳

)۳۴( 1۷

)۶۰( ۳۰

)۴۰( ۲۰

انجام کامل امور

)۹۶( ۴۸

)۴( ۲

)۹۲( ۴۶

)۸( ۴

عامل عام

)۷۸( ۳۹

)۲۲( 11

)۴۸( ۲۴

)۵۲( ۲۶

متغیر

وسواسی

کمالطلبی و قطعیت
احساس مسئولیت و ارزیابی
وسواسی

خطر و تهدید

وسواسی

وسواسی

وسواسی

براساس نتایج جدول ۸۶ ،۲درصد از بیماران باورهای وسواسی

واجد باورهای وسواسی بودند .همچنین در نمرٔه کلی باورهای وسواسی

«کمالطلبی و قطعیت»۹۰ ،درصد درزمینٔه «احساس مسئولیت و

وسواسی داشتند بیشتر از گروه سالم است.

و همٔه مؤلفههای آن درصد بیماران دیسکوپاتی کمر که باورهای

داشتند .دربارٔه مؤلفههای باورهای وسواسی ۹۸درصد درزمینٔه
ارزیابی خطر و تهدید»۵۲ ،درصد درزمینٔه «عامل عام»۴۰ ،درصد

جدول  ۳میانگین و انحراف استاندارد باورهای وسواسی و مؤلفههای

درزمینٔه «اهمیت و کنترل افکار» و ۸درصد درزمینٔه «انجام کامل امور»

آن را بهتفکیک دو گروه افراد سالم و دیسکوپاتی کمر ،نشان میدهد.

جدول  .۳آمار توصیفی باورهای وسواسی ومؤلفههای آن بههمراه نتایج آزمون -tمستقل برای مقایسٔه دو گروه آزمودنی
مطالعه
گروه سالم ()n=۵۰

متغیر

انحراف

میانگین
باورهای وسواسی (کل)
کمالطلبی و قطعیت
احساس مسئولیت و ارزیابی

استاندارد

۹٫۷۹

۳۵٫۸۶

۳۴٫۸۴

۲۵٫۲۴

11٫۲۲

۸٫۳۸

1۶٫۶۲

۷٫۵۴

-۳٫۳۸

>۰٫۰۰1

۶٫۹۶

۷٫۳۷

1۰٫۹۲

۴٫۰۵

**-۳٫۳۳

>۰٫۰۰1

۶٫۶۵

۳٫۵۶

۶٫۰۴

-۰٫۲۵

۰٫۸۰۲

-1٫۸۶

۷٫۵۴

-1٫۲۴

۰٫۲۲۰

۶٫۷۰

1۴٫۷۹

مؤلفههای باورهای
وسواسی

انجام کامل امور

-۳٫۲۶

۵٫1۸

عامل عام

-۷٫۲۷

1۷٫۲۹

**p>۰٫۰۵* ،p>۰٫۰1

براساس نتایج جدول  ،۳مقایسٔه میانگین کلی باورهای وسواسی و

-۴٫۳۴

>۰٫۰۰1

افکار» و «انجام کامل امور» تفاوت معناداری مشاهده نشد).

مؤلفهها میانگین گروه دیسکوپاتی کمر بهلحاظ عددی بیشتر از گروه

4

افراد سالم است؛ بهویژه در مؤلفههای «کمالطلبی و قطعیت»،

بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی باورهای وسواسی در بیماران مبتال به

«احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید»« ،عامل عام» و «نمرٔه کل

دیسکوپاتی کمر و مقایسٔه آن با افراد سالم بود .نتایج نشان داد که در

باورهای وسواسی» این اختالف چشمگیرتر بهنظر میرسد .همانگونه

باورهای وسواسی و همٔه مؤلفههای آن ،درصد بیماران دیسکوپاتی کمر

که در جدول مالحظه میشود بهلحاظ آماری در میانگین نمره بین

گروههای

**

( )p<۰٫۰۰1تفاوت معنادار وجود دارد؛ ولی درزمینٔه «اهمیت و کنترل

همچنین مؤلفههای آن در میان دو گروه نشان میدهد که در همٔه

بررسیشده

استاندارد
**

اهمیت و کنترل افکار

درزمینٔه

میانگین

انحراف

**-۴٫۰۴

۳٫۲۴

«باورهای

()n=۵۰

نسبت t

مقدار p

>۰٫۰۰1

خطر و تهدید

وسواسی

گروه دیسکوپاتی کمر

که واجد باورهای وسواسی بودند ،بیشتر از گروه سالم است .همچنین

(کل)»

میان گروههای بررسیشده درزمینٔه «باورهای وسواسی (کل)»« ،کمال

(« ،)p<۰٫۰۰1کمالطلبی و قطعیت» (« ،)p<۰٫۰۰1احساس

طلبی و قطعیت»« ،احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید» و

مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید» ( )p<۰٫۰۰1و «عامل عام»

«عامل عام» تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرههای این مؤلفهها

۴
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باورهای وسواسی (کل)

مؤلفههای باورهای

گروه دیسکوپاتی کمر

در بیماران دیسکوپاتی کمر بیشتر از افراد عادی بود .هنوز پژوهشی

ستونفقرات و آمادگی برای دیسکوپاتی شوند.

بیماران مبتال به دیسکوپاتی کمر بررسی کند .بههرحال میتوان گفت

ملغمهای ازتمامی عاملها را در خود جای میدهد و بهنظر میرسد مانند

همپوشانی عوامل روانشناختی مرتبط با شخصیت وسواسی و باورهای

کمالطلبی ،که مختص  OCDهستند ،رابطٔه منفی و معکوسی داشته و

ناکارآمد) را در بیماران مبتال به دیسکوپاتی کمر و اختاللهای روانتنـی

از حالتهای اضطرابی بوده که ملغمهای از همٔه عاملها را در خود

همکاران ( )۲۰سطح افسردگی و اضطراب بیماران مبتال به درد مزمن

اضطراب ،افسردگی و سایر اختاللهای روانشناختی با بیماریهای

عامل عام ،بیانگر جنبههای مشترکی از حالتهای اضطرابی بوده که

انجام نگرفته است که بهصورت مستقیم باورهای وسواسی را در

عاملهای اهمیت و کنترل افکار ،احساس مسئولیت بیشازحد،

نتایج پژوهش حاضر بهطور غیرمستقیم با پژوهشهایی که ارتباط و

مختص به  OCDارزیابی نمیشوند (.)1۶عامل عام جنبههای مشترکی

وسواسی (اضطراب ،افسردگی ،استرس و باورهای فراشناختی
نشان دادهاند ( )۲۰-۲۴همسوست .گروسمان ،تیفنتالرگیلمر ،رایز و
را بیشتر از افراد عادی گزارش کردند .کندال و همکاران ( )۲1با

روانتنی بهخصوص دردهای مزمن مفصلی و دیسک کمر گزارش شده

عضـالنیاستخوانی ،اثربخشی روشهای درمان شناختیرفتاری را در

از افراد سالم باشد دور از انتظار نیست .ازطرفدیگر عامل عام که با

است؛ بنابراین اینکه سطح عامل عام در بیماران دیسکوپاتی کمر باالتر

تشخیص اخـتاللهای اضـطرابی در بیماران مبتال به دردهـای

کاهش نشانههای اضطراب این بیماران نشان دادند .عاصمیزواره و

فشار روانی توأم است میتواند سبب نامتعادلشدن انقباض عضالت

همکاران ( )۲۲اثربخشی آموزش شناختیرفتاری مدیریت استرس بر

اطراف ستونفقرات و آمادگی برای دیسکوپاتی شود .ازاینرو باورهای

متقابل بیماران زن مبتال به سرگیجه روانتنی را نشان دادند .در پژوهش

کمر مؤثر باشند.

وسواسی میتوانند در ابتالی افراد به بیماریهای مفصلی و دیسکوپاتی

کاهش عالئم جسمانیسازی ،وسواساجبار و حساسیت درروابط

همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که میان گروههای بررسیشده

سجادیان ،نشاطدوست و همکاران ( )۲۳بین درد و باورهای
فراشناختی ناکارآمد (باورهای ترساجتناب و فاجعهآفرینی درد و

درزمینٔه «اهمیت و کنترل افکار» و «انجام کامل امور» تفاوت معنادار

ریاحی ( )۲۴رابطٔه مستقیم و معناداری بین میزان استرس و میزان

بیشتر از افراد عادی بود .این یافته بهطور غیرمستقیم با نتایج پژوهش

وجود ندارد ،هرچند که سطح این مؤلفهها در بیماران دیسکوپاتی کمر

اضطراب) ارتباط مثبت و معنادار به دست آمد .همچنین پژوهش

فضلی ،الوندی و داوودی مبنیبر اینکه خردهمقیاسهای باورهای

شیوع اختاللهای روان تنـی را گزارش کردند.

در کمالطلبی اعتقاد بر آن است که هر مشکلی ،فقط یک راهحل قطعی

غیرمنطقی (انتظار تأیید دیگران ،انتظار ازخود ،بیمسئولیتی ،اجتناب

ضروری است و حتی اشتباههای جزئی ،پیامدهای مهم و جدی را

با شخصیت وسواسی و باورهای وسواسی ،در افراد عادی و بیماران

از مشکل ،وابستگی و کمالگرایی) بهعنوان عوامل روانشناختی مرتبط

دارد .انجام هر عملی بهصورت کامل (بدون اشتباه) نهتنها ممکن ،بلکه
بهدنبال خواهد داشت .ناتوانی در تحمل نبود قطعیت ،یعنی باور به

مبتال به اختاللهای روانتنی تفاوت معنادار وجود ندارد ()۲۶

ظرفیت کمتری برای مقابله با موقعیت پیشبینینشدنی دارند و

ناتوانی و تصور شکست در کنترل افکار ،باعث میشود که افراد به این

همسوست.

ضروریت قطعیت .افرادی که نمیتوانند نبود قطعیت را تحمل کنند،
نمیتوانند بهطور مناسبی در موقعیتهای مبهم کار کنند ()۲۵؛ بنابراین

باور برسند که «افکارم را نمیتوانم کنترل کنم ،چون آنها حقیقت دارند

که نهتنها سالمت روانی آنها بلکه سالمت جسمی و استخوانیشان نیز

چون ساده و بیعمل نیستند ،پس باید بتوانم آنها را کنترل و مهار کنم

و واقعاً در ذهنم بهوقوع میپیوندند ،پس یک فکر سادٔه بیعمل نیستند.

این افراد آنقدر کمالطلب و درقبال انجام کامل امور حساس میشوند

و بر آنها تسلط داشته باشم .ناتوانی در کنترل افکار لزوماً همیشه

به خطر میافتد .ادامٔه این روال احتماالً بهمرور زمان میتواند مشکالت

منجربه عمل به افکار نمیشود» ( .)۲۵پس میتوان گفت این افکار

عضـالنیاستخوانی بیشتری را برای این بیماران بههمراه داشته باشد.

در احساس مسئولیت بیشازحد ،اعتقاد به این باور است که فرد دارای

همواره در همان سطح مانده و تبدیل به عمل نمیشوند که منجربه

تصور میکند که حتماً باید از عواقب آتی جلوگیری کند .تخمین بیشاز

کمر دارای افکار وسواسی نیستند که تبدیل به عمل شوند و در بیماری

صدمات عضالنیاستخوانی شود؛ بنابراین لزوماً بیماران دیسکوپاتی

قدرتی قطعی در وقوع یا جلوگیری از وقایع منفی حتمی است و فرد

اندازٔه احتمال بروز و شدت تهدید نیز درواقع مربوط به ارزیابی

آنانها مؤثر باشد .ازاینرو بیتفاوتی بهدستآمده درزمینٔه اهمیت و

فکر مزاحمِ ناخواسته به ذهن خود را که به رویدادی ناخوشایند

افرادی که وسواس در انجام کامل امور دارند ،گرفتار شک بیشازحد،

کنترل افکار در میان گروهها غیرمنطقی نیست.

بیشازحد خطر و تهدید ادراک شده است .فرد مبتال به وسواس ،بروز

مربوطدانسته ،نشانهای بر این تلقی میکند که او مسئول جلوگیری از

غیرمنطقی و غیرضروری دربارٔه انجام دقیق ،کامل و بدوننقص امور،

احتمال وقوع حوادث منفی در آینده مقصر دانسته و به هر قیمتی حتی

وارسی صحت رفتارهای خود و آسیب غیرعمد احتمالی به دیگران

در تمامی عرصههای زندگی روزانٔه خود هستند و بهطور متناوب به

بروز آن رویداد است ()۲۵؛ بنابراین ازآنجاکه این افراد خود را در

میپردازند .تمامی اعمال وارسیشده در ذهن تکرارو بررسی و ارزیابی

با بهخطرانداختن سالمت جسمی خود ،میخواهند از وقوع حوادث

مجددشده و زمینه برای شکهای قویتر مهیا میشود .رفتارهای شک

احتمالی جلوگیری کنند؛ دور از انتظار نیست که در معرض استرس

و وارسی در جامعٔه عادی هم بهوقوع میپیوندد ( .)۲۷میتوان گفت،

بیشتری باشند .این استرسهای بیشینه میتواند با اختالل در انقباض

یکی از دالیل بیتفاوتی در انجام کامل امور در میان گروهها این است

پایٔه عضالنی سبب نامتعادلشدن انقباض عضالت اطراف
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جای میدهد.همچنین در پژوهشهای متعدد ذکرشده ارتباط

که رفتارهای شک و وارسی سبب کاهش اضطراب و نه افزایش آن

افکار وسواسی با فشار روانی که ایجاد میکنند میتوانند با اختالل در

صدمات استخوانی نمیشود.

ستونفقرات و آمادگی برای دیسکوپاتی شوند .لذا پیشنهاد میشود ،با

انقباض پایٔه عضالنی سبب نامتعادلشدن انقباض عضالت اطراف

میشوند و در جامعٔه عادی هم به وقوع میپیوندد و همواره منجربه
از طرفی ممکن است درصورت بیشتربودن حجم نمونه یا استفاده از

ارائٔه آموزشهای پیشگیرانه به جامعه ازطریق رسانهها و محیطهای

مؤلفهها ،میان گروههای مطالعهشده پیدا کرد.

همچنین به بیمارستانها و بهخصوص مطبهای ارتوپدی و جراحی

آموزشی ،درجهت کاهش آثار مخرب باورهای وسواسی اقدام شود.

پرسشنامههای دقیقتری در آینده ،بتوان تفات معناداری در این

از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به نبود پژوهشی که به آن

استناد شود و همچنین نداشتن امکان شناسایی و جلب همکاری همٔه

وسواسی بیماران دیسکوپاتی کمر و تأثیری که این باورها میتواند در

است روی نتایج اثراتی گذاشته باشد.

نیز استفاده کنند .درنهایت پیشنهاد میشود روش آزمایشی برای بررسی

بیماران و استفاده از روش نمونهگیری دردسترس اشاره کرد که ممکن
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بروز و تشدید بیماری داشته باشد ،در کنار درمان دارویی از رواندرمانی
اثرگذاری رواندرمانی جهت کاهش باورهای وسواسی بر درمان

نتیجهگیری

دیسکوپاتی کمر به کار گرفته شود.
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