
 

 : بررسی فراوانی و شدت در نمونه ایرانیاجبار –ذهنی در اختالل وسواس  آلودگی
 

 4محمدسعید عبدخدائی ، 3محمدرضا فیاضی بردبار ، 2علی مشهدی،  1فاطمه فاطمی فر

 دانشگاه فردوسی مشهدارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشجوی ک-1

 دانشگاه فردوسی مشهدمولف مسئول ،دانشیار گروه روان شناسی -2

 مشهد دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی-3

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار گروه روان شناسی-4

 چکیده

می تواند در غیاب تماس فیزیکی با آالینده به وجود  آلودگیکه احساس  ذهنی نشان داد آلودگیشناسایی پدیدة ترس از  

 آلودگیدر حال حاضر با توجه به نظریه  .وجود دارد آلودگینوع ترس از  آید. در حال حاضر اطالعات محدودی در مورد این

اسخ به ای شست و شو در پاجبارهانجام در آن که  OCDاجبار  –به اختالل وسواس این پدیده فرض بر این است که ذهنی 

 یهمبستگی مقطعی بود و با هدف بررس –از نوع توصیفی  وهشاین پژروش: .متداول است، مرتبط است آلودگیترس های 

وسواس اختالل  هایبا نشانه نفر 280 شرکت کنندگانتعداد  .انجام شد OCD مبتال به ایرانی جمعیت  ذهنی در آلودگیوجود 

 DSM_IVبه صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و بعد از انجام برنامه مصاحبه اختالالت اضطرابی بود که اجبار  –

را برای تشخیص و ارزیابی شدت اختالل و  OCI_R ،YBOCS، پرسشنامه های  آلودگیو برنامه مصاحبه استاندارد 

VOCI_MC ،VOCI شرکت کنندگان  %52.25نشان می دهد که  : نتایجیافته هاکامل کردند . ذهنی آلودگیارزیابی را برای

همچنین بین نمرات (. R=8..0)همبستگی مثبت دارد OCDآن با شدت نشانه های  که نمرات ذهنی را تجربه کرده اند آلودگی

همبستگی مثبت و معناداری یافت   OCI_Rنمره کل پرسشنامه و  VOCI (R=8.44)نمرات آلودگی تماسی لودگی ذهنی با آ

 (R=8.20)وشوو شست(R=8.20)، زیر مقیاس وسواس فکری OCI_Rاز بین زیر مقیاس های پرسشنامة  .(R=8.20)شد

 وجوددر نظر گرفتن  این یافته ها نشان می دهد که :نتیجه گیری  آلودگی ذهنی داشت.باالترین همبستگی را با نمرات 

می تواند تبیینی برای عدم پاسخ برخی بیماران به درمان های متداول و لزوم تغییر برنامه های  OCD  در اختالل ذهنی آلودگی

ن درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ای ساختار کاربست برایرا حمایت تجربی مقدماتی .این پژوهش درمان در ایران ارائه دهد

 .ارائه می دهدنظریه در ایران 

 اجبار، آلودگی ذهنی، ترس از آلودگی –اختالل وسواس  کلید واژه ها:

 

 

 

 

 



 
 

 

 مقدمه

شناختی شدید و مقاوم، همراه با اثرات منفی وسیع بر زندگی اجتماعی یک مشکل روان 1OCDاجبار -اختالل وسواس

 سازینثیخو هم به خاطر رفتارهای  شانوسواسیبیماران از اضطراب زیادی هم به دلیل افکار  و شغلی و خانوادگی افراد است.

 . بیماران وسواسی دربرندمی، رنج دهندمیانجام  هایشانترسپیامدهای ناشی از  وقوعجلوگیری از  منظوربهو اجباری که 

، شوندیماعمالی را که بارها و بارها تکرار  توانندنمی کنندمیو احساس  افتندمیمکرر و طوالنیِ رفتار اجباری گیر  هایدوره

 (.4،2880کاتر ،3سالکویکس، 2وال) کنندمتوقف 

با افکار، تصاویر یا تکانه هایی)وسواس فکری( از کثیفی ، میکروب و یا بیماری مشخص می  OCDزیر گروه آلودگی اختالل 

شوند که مزاحم، تکراری و اغراق آمیزتر از احتمال وقوع آلودگی، سرایت میکروب یا بیمار شدن هستند. این آلودگی مرتبط 

ا یا آیین هاند باعث ترس ، تنفر، آشفتگی و یا ناراحتی قابل مالحظه ای شود و خیلی اوقات به رفتارها، عادتبا وسواس می تو

های جبرانی)اجباری( برای تسکین موقتی و خنثی کردن نگرانی مانند شستشوهای افراطی ، تمیز کردن و یا اجتناب از موقعیت 

 (.2813 مریکا،آانپزشکی ها یا محرک های مرتبط با آلودگی شوند)انجمن رو

است که با وارسی  .همراه با اجبارهای شستن 2آلودگیترس از  OCDکه دومین شکل رایج  کندمیمطرح نیز ( 2882) 5راچمن

نیروهای  هاترسدارند، مهم هستند.  OCDبه دلیل نمود بارزی که در اختالل  آلودگی هایترس. شودمیو تردید مکرر تشدید 

فرد  528از  اینمونه( در بررسی 1002) 0. راسموسن و آسینکندمیمکرر  وشویشستمحرکی هستند که فرد را وادار به 

 02درصد در بین  55بودند که این رقم بسیار مشابه رقم  آلودگیدارای ترس از  هاآندرصد  58نشان دادند که  OCD مبتالبه

اجباری با گذشت زمان تکراری و  وشویشست ،آلودگیهای در این ترس( بود. 1008) 0و هاجسون راچمنبیمار در پژوهش 

 وشوستش. این انددادهمیرا انجام  وشوشستچگونه  ،که قبل از ابتال به بیماری کنندمیو بیماران فراموش  شودمیخودکار 

کثیف و  ای آلودهی است. این رفتار، تالشی برای تمیز کردن ماده OCDمعرف و مالک  تقریباًاست که  غیرعادی چنانآن

 همچنین از بین بردن یک تهدید جدی است.

تماس با مواد  یواسطهبهترس از پیامدهای تهدیدی است که  است که در آن 18تماسی آلودگی ،آلودگیشکل آشنای ترس از 

و از  شودمیترسی است که بدون تماس با مواد آالینده ایجاد ، آلودگی هایترس. نوع دومی از آیدمیآالینده به وجود 

                                                           
1 obsessive compulsive disorder 
2 Wahl 
3 Salkovskis 
4 Cotter 
5 Rachman 
6 fear of contamination 
7 washing compulsions 
8 Rasmussen and Eisen 
9 Hodgson 
10 Contact contamination 



 
( شامل شودمیهیجانی هم شناخته  آلودگیکه تحت عنوان ) 1ذهنی آلودگی. بنابراین شودمیذهنی خود فرد شروع  یتجربه

، منبع ودگیآل. در این نوع آیندمیبه وجود  لمسقابلو کثیفی است که بدون تماس فیزیکی با محرک  آلودگیاحساسات 

مواجهه  کمتر قابل درنتیجهعمدتاً درونی است و  آلودگی، انسان و خود شخص است و احساسات جانبیجسم  جایبه آلودگی

، کالم ، افکارهاکسعبا خاطرات،  هیچ تماسی، تنهای فکر فرد مبتال هستند و بدون وابسته به شیوه آلودگینوع ترس  نیا است.

یا بدن  هاستدمشخص نیست و بنابراین شستن  شدهآلودهدرونی است، مکان  آلودگی. با توجه به اینکه شودمی و... برانگیخته

و  3، شافران2یکوتره ،راچمن) ستین مؤثر آلودگی، در این نوع شودمیتماسی باعث کاهش اضطراب  آلودگیکه در 

 (.2815 ،4رادومسکی

یادگیری ، 5از سه مسیر شرطی شدن هاترسنیز مانند سایر  آلودگی( معتقد است که ترس از 2815، 2882) راچمن طورکلیبه

ستلزم م آلودگیذهنی، تبیین ترس از آسیب دیدن با  آلودگی. در وقوع شودمیایجاد  .و انتقال اطالعات القاء کننده 2ایمشاهده

 است. ، تحقیر، توهین و احساس گناه0تعرض جسمی یا روانی افزودن یک مسیر چهارم اکتساب ترس از طریق خشونت و

این نوع ترس از  باشد. زنندهآسیبفیزیکی  یسوءاستفادهمانند  تواندمیولی  داردبرنمین هیچ پوستی ترک ی که در آتعرض

ایی مذهب شناس یحوزهذهنی را در  آلودگیغالباً یک عنصر اخالقی دارد و کارشناسان حوزه الهیات صدها سال قبل  آلودگی

، دهدمی شخص نامطلوب رخ ای ماده، یا تماس با یک مکان ،پس از یک فکر یا عمل ناخوشایند آلودگی کهوقتی کرده بودند.

مذهبی  هایکتاکتی ریسا مذهبی این است که فرد بدن خودش را پاک کند و متعلقات خود را تمیز کند. نیازپیشتوصیه یا 

 شودیماست که توسط کارشناسان مذهبی توصیه  ...ذهنی شامل دعا، طلب بخشش، توبه و آلودگیساس برای غلبه بر این اح

 .(2882،راچمن)

نه به رسمیت شناخته  OCD مبتالبهذهنی در بیماران  آلودگیکه تا همین اواخر وجود  کنندمی( بیان 2815) همکارانو  راچمن

که رویکردهای  کندمی( پیشنهاد 2882ذهنی ) آلودگیهمچنین در کتاب  راچمن .گرفتمیو نه موضوع درمان قرار  شدمی

با  نیبنابرا هستند. ERP 0مواجهه و جلوگیری از پاسخ رفتاری مانند هایروشاز  ترمناسبذهنی  آلودگیشناختی برای درمان 

ه برجست طوربهو  شناختیروان هایدرمان، وشوشستهمراه با اجبارهای  OCDذهنی در درمان  آلودگیتوجه به نادیده گرفتن 

بوده است، اما میزان نتایج مؤثر در حد متوسط ERP همراه با مواجهه و جلوگیری از پاسخ  18CBTرفتاری یشناختدرمان 

 درمان وجود دارد. اثربخشیسال گذشته افزایش نداشته است و نیاز مبرمی برای بهبود  48مثبت درمانی در طول 

                                                           
1 mental contamination 
2 Coughtrey 
3 Shafran 
4 Radomsky 
5 conditioning 
6 observational learning 
7 absorbing threatening negative information 
8physical or psychological violation 
9 exposure and response prevention 
10 cognitive behavior therapy 



 
یه جزای اولا و جلوگیری از هرگونه پاسخ معموالً آورترسبا محرک  شدهریزیبرنامهو  شدهکنترل مکرر عمدی، هایمواجهه

( و یا بهبودی 2885 2ی فوآدرصد طبق مقاله 43) کنندمی 1یا ریزش کنندمیزیادی این درمان را قبول ن مارانیب درمان هستند.

 ؛0،1000، مینی چیلو.، بر2؛ جنایک5،2885یریلیم ،4، بیواردکاتر ؛3،2884کالرک) کنندمیندارند و یا بعد از پیگیری عود 

 (.2813، راچمنبه نقل از  18،1005تورنر ،0یاستنل

 اندبهبود کامل داشته اندکردهی درمان را کامل درصد بیمارانی که دوره 58تا  25که تنها  دهدمیآمارهای موجود نشان 

 ،10تالیو ؛2885و همکاران،  فوآ ؛2885،.1و ولز 12؛ فیشر15،2884و وستم 14، برادلی13ادوتر ،12؛ ادی11،2882آبرامویتز)

همچنان اثر  OCDکه  کنندمیحتی بعد از درمان هم بیماران زیادی گزارش و  (2880، 28و مک لین سوردارسون ،10دیچویروب

، 23سوزا ید ،22، براگا21نیدرور) داردمطالعه  و کاربرای  هاآنشدیدی روی کارکرد اجتماعی، ارتباطات خانوادگی و توانایی 

افراد  یباتجربه OCD یتجربه( .288) همکارانبا نظر نیدرور و  مطابق (.2813، راچمنبه نقل از  .288 ،25کوردولی و 24مِیر

 .وجود دارد OCDان برای بیمار تریتحملقابلو  مؤثرتر هایدرماناست، بنابراین ظاهراً نیاز به  مقایسهقابلاسکیزوفرنی  مبتالبه

در  هانشانه ترینرایجاولِ  یرتبهکه  دهدمیدر ایران نشان  OCD هاینشانهبررسی فراوانی  از طرفی، نتایج مطالعات توصیفیِ

عملی،  رهایجباادرصد( و در  23/02با میزان شیوع ) آلودگیدر وسواس فکری، افکار ترس از  OCD مبتالبهبیماران ایرانی 

در ایران با  OCD شناسینشانهکه الگوی کلی  شدهمشخص( است. در این مطالعات %3./0.با میزان شیوع ) وشوشستاجبار 

وسواس  هایهنشانغربی و بعضی کشورهای شرقی موافق و سازگار است و تنها استثناء در این زمینه، محتوای  فرهنگالگوی 

                                                           
1 drop out 
2 Foa 
3 Clark 
4 Bouvard 
5 Milliery 
6 Jenike 
7 Baer 
8 Minichiello 
9 Stanley 
10 Turner 
11 Abramowitz 
12 Eddy 
13 Dutra 
14 Bradley 
15 Western 
16 Fisher 
17 Wells 
18 Whittal 
19 Robichaud 
20 McLean 
21 Niederauer 
22 Braga 
23 de Souza 
24 Meyer 
25 Cordioli 



 
 ی،صالح ؛1302ی، تمیزی، خدایی،اسکندر ی،اردکان صادقیان،) کنندمیا در آن بازی است که عوامل فرهنگی نقش معناداری ر

 .(1308زاده، انیب ی،ملکوت ی،بوالهر ،دادفر ؛1303ی فر، هادیان،ساالر

جمعیت  لیطورکبهقرار نگرفته است و  موردبررسیدر ایران  حالتابهذهنی  آلودگی یپدیدهآنچه مشخص است این است که 

 و دارویی شناختیروانی درمان اعم از ذهنی وارد پروسه آلودگیبدون در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود  OCD مبتالبهبالینی 

در ایران ، مطالعات بسیار اندکی در درمان این اختالل بین انواع مختلف  حالتابهکه  دهدمی. مطالعات همچنین نشان اندشده

 . قائل شده اند وسواسی رایج  افکار

هدف اولیه این پژوهش مشخص کردن وجود  آلودگی ذهنی و نسبت افراد دارای تجربه با در نظر گرفتن این موارد، 

بود. بر اساس  OCD( در بین بیماران مبتال به 2882؛ راچمن، VOCI_MCآلودگی ذهنی با استفاده از مقیاس آلودگی ذهنی )

بود که بین نمرات آلودگی ذهنی و آلودگی تماسی با شدت ( فرض بر این 2882یافته های گزارش شده توسط راچمن)

 دارد.وجود  و نمره کلی آن رابطه معنادار  OCI-Rبا نمرات زیر مقیاس های اختالل  و همچنین 

 روش پژوهش

در یک  OCDذهنی و رابطه ی آن با شدت اختالل در بین بیماران مبتال به  آلودگیاین پژوهش که با هدف بررسی فراوانی 

شهر  OCDماری شامل تمام بیماران مبتال به می باشد. جامعه آهمبستگی  –مقطع زمانی معین انجام گردید، از نوع توصیفی 

نفر از آنها در طول مدت یکسال و با چندین  253تعداد بود که  1304و  1303در سال  سال ،  58تا 10با دامنة سنی  مشهد

فراخوان در سطح شهر مشهد شامل اماکن عمومی ،معابر ،  وسایل نقلیه عمومی ، مساجد و مراکز بهداشت و مراکز مشاوره با 

د ر مورد در تماس تلفنی زمان یک جلسه فردی برای توضیحات. به صورت تلفنی در پژوهش ثبت نام کردندفاصله های زمانی 

انشگاه ددانشجویی دانشکده روان شناسی به کلینیک  ص شد. بیماران برای شرکت در جلسهو انجام پرسشنامه ها مشخ پژوهش

درمانی  و سابقه مراجعات فردوسی مشهد مراجعه کردند. ابتدا مشخصات دموگرافیک آن ها شامل سن، تحصیالت، شرایط تاهل

، سابقه و روند بیماری،  OCDیة آنها مبنی بر داشتن نشانه های اختالل کامل شد و بعد از مشخص شدن شکایت اول قبلی

طرح پژوهش برای همه شرکت کنندگان به صورت کتبی و  بررسی شد.ها مراجعات قبلی درمانی و وضعیت فعلی درمان آن

فر به دلیل قرار نداشتن ن .3نفر ،  253از بین . ها فرم رضایت شرکت در پژوهش را امضا کردندشفاهی توضیح داده شد و آن

نفر هم بعد از  0ها نتوانستند در پژوهش شرکت کنند.تعداد در دامنه سنی ، نداشتن سواد، دوربودن محل انجام پژوهش از آن

مصاحبه تشخیصی  نفر ، 280دریافت اطالعات در مورد چگونگی انجام پژوهش، از شرکت در پزوهش انصراف دادند. برای 

ش را پژوهانجام شد. سپس بیماران پرسشنامه های  آلودگیو سپس برنامه مصاحبه استاندارد  DSM_IVاختالالت اضطرابی 

 کامل کردند.

 اطالعات مربوط به روش انجام پژوهش -1شکل 



 

 
 

 ابزار پژوهش
، 4، و بارلو3، دیناردو2؛ براونIV-ADIS) 1نسخه طول عمر IV-DSMهای اضطرابی برای برنامه مصاحبه اختالل

های اضطرابی طراحی شده است. این برنامه های جاری اختاللای است که برای ارزیابی دورهمصاحبه ساختار یافته (:1994

سازد. ( ممکن می1004)انجمن روانپزشکی آمریکا، DSM-IVهای های اضطرابی را بر طبق مالکتشخیص افتراقی بین اختالل

-ADISی طول عمر )نسخهکند. های اضطرابی فراهم میاطالعات کافی را برای تحلیل عملکردی اختالل ADIS-IVهمچنین، 

IV-L  هایتمام بخش (1004براون،دیناردو و بالو ADIS-IV شود. عالوه بر آن،  را شامل میADIS-IV-L تشخیص در قه ساب

ها ، بخش و توالی زمانی اختالل ،ین زمان شروع ، بهبودبرای تعی ADIS-IV-Lدر  ،گیرد. همچنینطول عمر را نیز در برمی

هایی ، در طی دورهADIS-Rو  ADISهای قبلی آن، (، و نسخهADIS-IVاین برنامه ) زمانبندی تشخیصی گنجانده شده است.

ان بندی سازمها، و نیز بندی، پرسشهای اضطرابی ساخته شده است. محتوا و جملهچند ساله در مرکز پژوهش بالینی اختالل

(. 1302های اضطرابی شکل گرفته است )براون، دیناردو، و بارلو، ها تجربه در مصاحبه و تشخیص اختاللمصاحبه بر پایه سال

ADIS ای هشوند یا نه، اطالعاتی را نیز در خصوص شدت نشانههای تشخیصی برآورد میکند آیا مالکعالوه بر اینکه تعیین می

                                                           
1.Anxiety Disorder Interview Schedule for DSM-IV: Lifetime version 
2. Brown, T. A. 
3. DiNardo, P. A. 
4. Barlow, D. H. 

فراخوان شرکت در
پژوهش

ت نفر برای ثب253
دنام ثبت نام کردن

نفر از شرکت در8
پژوهش انصراف 

دادند

نفر شرایط 37
شرکت در پژوهش  

را نداشتند

نفر در جلسه208
حضوری شرکت 

کردند  

توضیح شرایط پژوهش و تکمیل فرم رضایتنامه، انجام مصاحبه تشخیصی و برنامه مصاحبه آلودگی  

OCI_R،YBOCS،VOCI،VOCI_MCتکمیل پرسشنامه های 



 
توافق بین  ADIS-IVدر نسخه طول عمر . سازدشناسی وسواسی، مقاومت و اجتناب فراهم میه نشانهوسواسی، بینش نسبت ب

 (. 2881، 2و کمپل 1( )براون، دیناردو، لیمنKappa= 05/8ارزیابان برای وسواس به عنوان تشخیص اصلی، باالست )

 10و دارای  شده( ساخته1000همکاران )این پرسشنامه خود سنجی توسط فوآ و (: 3R-OCIاجبار ) -وسواس پرسشنامه

ماده  3طور مساوی زیر مقیاس است که هریک به 2ی بازنگری شده، شامل نسخه سنجد.های وسواس را میماده است که نشانه

 شودته میها خواسدهندهسازی. در این پرسشنامه از پاسخی کردن و خنثیوارس وشو، وسواس فکری، انباشت، نظم،دارند: شست

 ایدرجه 5ها در یک ماه گذشته ایجاد کرده در یک مقیاس ها برای آنهریک از عبارت تا موافقت خود را با میزان پریشانی

 58/8ی درونی با ضریب آلفای کرونباخ در دامنه همسان ها اعالم کنند.ازحد( با انتخاب هریک از گزینه= بیش4وقت تا =هیچ8)

 (..130فتی،محمدی، است ) 2/8.تا 

 یاسو مق شدت مقیاس دارای که ساختاریافته نیمه مصاحبه یک (:YBOCS4براون ) ییل اجبار ـ وسواس مقیاس

 -1شامل:  یاسمق ینسنجد. امی یماریب یکنون یطشدت وسواس را در شرا یزانسؤال م 18عالئم وسواس ـ اجبار است و با 

افکار  هاینشانهکنترل است و  یزانم -5مقاومت و  یزانم -4 ی؛ناراحت یزانم -3تداخل؛  یزانم -2زمان صرف شده؛ مدت

 ین( اعتبار ب1302همکاران ) و دادفر(. 1000 ،2پرایسو  5سنجد )گودمنرا جداگانه می یو اعمال وسواس یوسواس

اعتبار آن را به روش باز آزمایی را  یبو ضر 8.00را  آن درونی همسانی ضریب، 8.00 اسیمق ینا یکنندگان را برامصاحبه

اب بندی اضطردرجه یاسبک و مق یآن با پرسشنامه افسردگ یصیتشخ ییروا ینکردند. همچن گزارش 8.04در دو هفته 

 (.1302 عابدی، ایزدی، از نقل به) است شدهگزارش 50/8و  24/8 یببه ترت یلتونهام

اجبار ونکوور است که برای  –از مصاحبه وسواس  سوالی 12یک زیر مقیاس  (:VOCI)تماسی آلودگیمقیاس ترس از 

سوال به طور صریح در مورد تماس با  (.هفت2884تماسی به کار می رود)سوردارسون و همکاران،  آلودگیارزیابی ترس از 

بیماری  وال نگرانی از میکروب و) به طور مثال ؛ من بعد از تماس با پول احساس کثیفی زیادی می کنم(. سه س   آالینده است 

را ارزیابی می کند و سوال های دیگر در مورد زمان اختصاص داده شده برای شستشو و نگرانی های پاک شدن به طور کلی 

وایی افتراقی و ( و رr=8.52بازازمون ) –و روایی آزمون  .8.0ی درونی خوبی با ضریب الفای است.این زیر مقیاس همسان

و روایی صوری آن نیز مورد بررسی قرار  بود .8.5آلفای کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش برابر با  .اردهمگرای خوبی د

 گرفت.

 کند.ذهنی را ارزیابی می آلودگیسؤال دارد که ابعاد  82: این مقیاس (7MC-VOCIونکوور )ذهنی  آلودگیمقیاس 

مقیاس همسانی  نیا دهند.= بیشتر اوقات( پاسخ می4وقت تا = هیچ8ای )درجه 5به هر سؤال در یک مقیاس  کنندگانشرکت

                                                           
1. Lehman, C. L. 
2. Campbell, L. A. 
3 Obsessive–Compulsive Inventory-Revised 
4 - Yale-brown obsessive-compulsive scale 
5 - Goodman, W. K. 
6 - Price, L. H. 
7 VOCI Mental Contamination Scale 



 
 در نظر گرفته 30نمره برش در این مقیاس (.2882، راچمن؛ 2818ی، کوترهدارد ) 02/8درونی باالیی با ضریب آلفای کرونباخ 

د روایی صوری این پرسشنامه بع ذهنی قابل توجه بالینی دارند. آلودگیطبق نظر راچمن تجربه  30می شود و نمرات باالتر از 

 بود. 8.01 آنآلفای کرونباخ  از ترجمه بررسی شد و 

 یافته ها

)   نفر  .11 ( تعدادM=20.4   ،SD=..80مرد( و میانگین سنی ) 21زن و  .14 )نفر 280مجموع از نشان داد که  یافته ها

داشتند که نشان دهنده تجربه قابل توجه  VOCI_MCرا در پرسشنامه  30مرد( نمرات باالتر از  34زن و  03(شامل ) 52.25%

نشان داد که هیچ رابطه ی معناداری بین سن ، جنس و میزان تحصیالت  2نتایج آزمون خی  .ذهنی است آلودگیبالینی 

یژگی و ذهنی یافت نشد. آلودگیمچنین رابطه ی معناداری بین سن و میزان ذهنی وجود ندارد.ه آلودگیشرکت کنندگان با 

 -فراوانی نشانه های اختالل وسواس 2ارائه شده است.در جدول شماره  1های جمعیت شناختی گروه مورد مطالعه در جدول 

 مشخص شده است. نسو زیر مقیاس های آن در بین آزمودنی های پژوهش به تفکیک ج  OCI_Rاجبار بر اساس پرسشنامه 

وهش بر حسب جنس ، سن ، وضعیت تاهل ، میزان توزیع فراوانی شرکت کنندگان پژ -1جدول 

 (n=202قبلی برای درمان ) درمانتحصیالت و سابقه 

خصوصیات 

 جمعیت شناختی

 زن 

 فراوانی)درصد(

 مرد

 فراوانی )درصد(

 کل

 فراوانی )درصد(

 سال 28زیر  سن

28-38 

 48تا  38

 باالبه  48

14(0.52%) 

22(44.0%) 

51(34.0%) 

12(18.00%) 

2(0.03%) 

35(5..3.%) 

10(20.5%) 

2(3.2.%) 

28(0.21%) 

181(40.55%) 

20(33.1.%) 

10(0.25%) 

 زیر دیپلم تحصیالت

 دیپلم

 لیسانس 

 باالتر از لیسانس

38(28.4%) 

22(42.1.%) 

58(34.81%) 

5(3.4%) 

11(10.83%) 

23(3...%) 

25(41%) 

1(1.23%) 

41(10..1%) 

05(48.02%) 

.5(32.85%) 

2(2.00%) 

 مجرد تاهل

 متاهل

 جداشده

43(20.25%) 

188(20.82%) 

4(2..2%) 

32(52.45%) 

20(45.0%) 

1(1.23%) 

.5(32.85%) 

120(21.5%) 

5(2.4%) 

 بدون درمان قبلی سابقه درمان قبلی

 فقط دارو درمانی

 فقط روان درمانی

30(22.53%) 

30(22.53%) 

2.(10.32%) 

42(20.50%) 

21(34.42%) 

38(40.10%) 

4(2.5%) 

2(0.03%) 

28(20.04%) 

20(33.1.%) 

31(14.0%) 

40(23.8.%) 



 

روان  ودارو 

 درمانی

 

و زیر   OCI_Rاجبار بر اساس پرسشنامه  -توزیع فراوانی نشانه های اختالل وسواس -2جدول شماره 

 مقیاس های آن در بین آزمودنی های پژوهش به تفکیک جنس

 زن 

 فراوانی)درصد(

 مرد

 فراوانی )درصد(

 کل

 فراوانی )درصد(

 135 شستشو

01.0% 

28 

00.4% 

105 

03.0% 

 131 فکری

00.1% 

52 

05.2% 

103 

00% 

 2. چک کردن

40% 

20 

4..5% 

181 

40.2% 

 48 نظم و ترتیب

2..2% 

11 

10% 

51 

24.5% 

 25 انباشت

1.% 

11 

10% 

32 

1..3% 

 0 خنثی سازی

2.1% 

35 

4.0% 

12 

5.0% 

 

مربوط به زیر  در کل نمونه( %03.0اجبار ) -نشان می دهد که بیشترین درصد نشانه های اختالل وسواس 2نتایج جدول 

بعد از آن  نمرات باالیی را در این زیر مقیاس گزارش کردند. %00.4و در بین مردان  %01.0در بین زنان  مقیاس شستشو است.

 ( بیشترین فراوانی را دارند.%40.2)و چک کردن ( %00وسواس فکری )،

یر مقیاس های ز نمرة کل آلودگی ذهنی ، آلودگی تماسی با شدت اختالل و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین

OCI_R .و نمره کل آن ارتباط وجود دارد 

دت اختالل و شبین نمرة کل الودگی ذهنی و تماسی  با میانگین ، انحراف معیار و همبستگی  -3جدول 

 OCI_R و نمرةکل زیر مقیاس ها

 M)میانگین( SD انحراف(

 استاندارد(

 همبستگی



 

  14.4 .31.0 آلودگی ذهنی

 r=.44, p<8.81 4.28 22.5 آلودگی تماسی

 r= ..0 , p<8.81 4.01 20.54 شدت اختالل

 OCI_R 33.0 ..3 r= .20,p<8.81نمره کل 

 r= .20,p<8.81 2.1 0.4 وشوشست

 r= .20,p<8.81 2.3 0.02 فکری

 r= .42,p<8.81 2.3 5.5 چک کردن

 r= .15,p<8.85 2.83 .4.8 نظم و ترتیب

 r= .10,p<8.81 1.0 2.5 خنثی سازی

  1.0 3.5 انباشت

 

(. 8.44مشخص شده ،بین نمرات آلودگی ذهنی و آلودگی تماسی ارتباط معنادار وجود دارد) 3همانطور که در جدول 

بین زیر مقیاس های (.  در 0..8همچنین بین نمرات آلودگی ذهنی و شدت اختالل نیز رابط مثبت و معناداری وجود دارد) 

OCI_Rرابطه  دارد. زیر مقیاس انباشت هیچ ذهنی بیشترین رابطه را با زیر مقیاس وسواس فکری و شستشو آلودگی ، نمرات

مثبت و معنادار  OCI_Rذهنی ونمره کل  آلودگیهمچنین رابطه ی بین نمرات  معناداری با نمرات آلودگی ذهنی ندارد.

 است.

 بحث و نتیجه گیری

ر آن شخص مبتال احساس کثیفی درونی می کند و اغلب همراه است که د OCDذهنی شکلی از نشانه های  آلودگی

چند .خته شودبدون تماس فیزیکی برانگی تماسی می تواند آلودگیبرخالف  آلودگیبا آیین های شستشو است. این نوع ترس از 

دیده این حال پوهش ها در این زمینه رو به افزایش است ولی با ذهنی معرفی شده و دامنه پژ آلودگیدهه بیشتر نیست که 

 15برای توضیح واکنش خودش به افکار کفر آمیز در قرن  2توسط جان بانیان 1ذهن آلودگیدر واقع واژه  .جدیدی نیست

 معرفی شد.

در ذهنی داشتند  آلودگیتجربه  (%52.25)وهش نشان داد که در نمونه ایرانی بیش از نیمی از افراد شرکت کنندهژنتایج این پ

 ذهنی شایعتر است آلودگیتماسی از  آلودگی( این فرضیه مطرح است که 2882اچمن، ذهنی )ر آلودگیدر نظریه  کهیحال

 که ( است2812ی کوتره ی و همکاران)همسو با نتایج مطالعه این نتایج از این فرضیه حمایت نمی کند ولی نتایج پژوهش  ولی

 سواالتکه  ها نیز در تبیین این مسئله مطرح کردندکردند. آنذهنی را گزارش  آلودگیدرصد وجود  42در بررسی خود 

نندگان این که شرکت کلی برای این باال بودن درصد باشد در حالیذهنی و سوگیری پاسخ می تواند دلی آلودگیپرسشنامه 

                                                           
1 pollution of the mind 
2 JohnBunyan 



 
که از بیماران و و پاسخ های بیماران با شرح حالی  با احتیاط عمل کردند VOCI_MCپژوهش در پاسخ به سواالت پرسشنامة 

ها انجام شد، مطابقت داشت.بیمارانی که در شرح حال خود گفته بودند که ))آب را روی پوست خود نوع افکار و اعمال آن

بازهم احساس کثیفی می کنند(( در پرسشنامه هم به سواالت نمرة باالتری داده  ،حس نمی کنند(( یا )) هرچه قدر هم بشویند

    بودند.

ذهنی به طور معناداری با شدت اختالل همبستگی مثبت داشت که  آلودگییافته های این پژوهش نشان داد که از طرف دیگر 

شاید بتوان گفت که باالرفتن  ( است.2812( و کوتره ی و همکاران)2882این نتایج همسو با یافته های راچمن و همکاران )

ین فرضیه را هم می توان مطرح کرد که وجود آلودگی ذهنی باعث افزایش شدت اختالل باعث آلودگی ذهنی می شود ولی ا

 تحقیقات بیشتری برای بررسی این موضوع مورد نیاز است. شدت اختالل می شود.

 و رابطه معناداری وجود داشت OCI_Rزیر مقیاس شستشو و وسواس فکری در پرسشنامه  و OCI_Rبین نمرة کل  همچنین 

و نظم  وارسی و خنثی سازی باالترین میزان همبستگی را نشان دادند و زیر مقیاس هایزیر مقیاس شستشو و وسواس فکری 

ی معناداری یافت  ذهنی رابطه آلودگیذهنی داشتند. بین زیر مقیاس انباشت و  آلودگیهمبستگی پایین تری با نمرات ترتیب 

هم در آلودگی ( است.راچمن وارسی و شستشو را به عنوان عوامل م2815راچمن)این نتایج همسو با نتایج گزارش شده .نشد

. تحقیقات انجام شده روی افراد عادی و بدون آلودگی ذهنی نشان داده که تصور دست به یک سطل پر ذهنی مطرح می کند

از الودگی به اندازة تماس و دست زدن به سطل میل به شستن رابه وجودآورده 

(.این نتایج می تواند تبیینی برای وجود آلودگی ذهنی به عنوان 2813بورگس،کارپنتر،میالرد،سورپ،است)لی،شافران،

( در نظریه خود مطرح می کند ، در آلودگی 2882ساختاری متفاوت از آلودگی تماسی در نظر گرفته شود.همانطور که راچمن)

گونه د می کند که برخالف آلودگی تماسی ، بدون هیچذهنی افکار ناخواسته و مزاحم میل شدید به شستن را در فرد ایجا

در واقع در آلودگی ذهنی احساس درونی فرد باعث میل به شستن می شود که این تماسی با شئ آلوده به وجود آمده است.

ون داحساس درونی به دلیل افکار ناخواستة ناشی از خاطرات و تصورات خشونت، تحقیر، خیانت و سرزنش شدنِ تجربه شده ب

 هیچ تماسی ایجاد می شود.  

ران نشان تطابق وجود آلودگی ذهنی و شرح حال بیما امل هستند.های دیگر نیز قابل تبا توجه به نتایج این پژوهش برخی یافته

 به مصاحبة داد زیادی آنها با توجهتعیر شده است، بین داوطلبانی که آیین های شستشوی آنها بسیار شدید و وقت گدر  داد که

زم به ذکر البته ال بالینی محتوای فکر خود را ترس از نجاست و احساس گناه از انجام نادرست اعمال مذهبی گزارش کردند که

 ها، بیمارشدن و استفاده از مواد ضدعفونی کننده ندارند. این افراد هیچ دغدغه ای برای میکروب است که

 ذهنی را دارند.این پژوهش می تواند مقدمه ای آلودگیراد مبتال  تجربه نشان می دهد که درصد باالیی از افپژوهش  یافته های

برای شروع پژوهش ها در این زمینه و تبیین آن با توجه به فرهنگ کشورمان باشد. در حال حاضر ، این یافته ها نشان می دهد 

ذهنی  آلودگیبا همراه   OCDاجبار برای بیماران مبتال به اختالل  -که  تغییر در ساختار درمان شناختی رفتاری اختالل وسواس

 از اهمیت برخوردار است.



 
این پژوهش محدودیت هایی داشت.اول اینکه نمونه به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند پس امکان دارد نمونه 

درصد از افراد شرکت کننده در پژوهش دارای تحصیالت دیپلم  28واقعی از جامعه مورد نظر را در بر نگیرد. همچنین حدود 

وجه به مشاهدات با تهمچنین یپلم بودند که این مسئله نیز می تواند محدودیتی برای نماینده بودن نمونه محسوب گردد. و زیر د

اجتماعی پایین بودند که این مسئله هم می تواند محدویتی برای نماینده -محققان، تعداد زیادی از افراد نمونه از طبقات اقتصادی

تفاده شده برای بررسی آلودگی ذهنی و آلودگی تماسی با فرهنگ ایران هنجار نشده بودن نمونه محسوب گردد.ابزار اس

بود.درک عموم بیماران و پاسخ دهندگان ازکلمه آلودگی ، کثیف شدن و وجود میکروب بود و افراد دارای وسواس شستشو 

 با محتوای صرفاً نجاست به این سواالت نمره صفر می دادند.

سیب با سایر متغیرهای آذهنی  آلودگیی رابطهبه نظر می رسد برای مشخص کردن  ای این پژوهش ،با توجه به این یافته ه

ی باید در نمونه ایران هاآن ذهنی از آلودگی شناسی روانی مثل افسردگی ، اضطراب ، آمیختگی فکر و عمل و تمایز ساختار

برای این د.نشو انجام )نجاست یا آلودگی(بین محتوای افکارروی دو گروه از افراد مبتال به وسواس شستشو با تمایز پژوهش ها 

تماسی برای این گروه به صورت خاص آماده شود زیرا با توجه به اینکه تعدادی از سواالت  آلودگیمنظور الزم است پرسشنامه 

کمتری  ت نمراتبه صورت خاص در مورد میکروب و بیماری است ، افراد مبتال به وسواس شستشو با محتوای ترس از نجاس

 ورند.محتوای ترس از بیماری به دست می آاز مبتالیان به وسواس شستشو با 

با در نظر گرفتن این موضوع و همچنین شیوع بیشتر احتمالی محتوای ترس از نجاست در نمونه ایرانی، نتایج پژوهش های  

مایز همچنین برای مشخص کردن تا بررسی کنند.تماسی ر آلودگیآینده باید متفاوت بودن این ساختار و وجود آن در غیاب 

و اختالل  OCسایر اختالالت اضطرابی و افراد دارای نشانگان  ذهنی در  آلودگیمیزان نمرات ذهنی باید  آلودگیساختار 

 افسردگی مشخص شود.

یکی ذهنی که می توانند در غیاب تماس فیز آلودگیبه هر حال ، این یافته ها اولین یافته هایی هستند که شواهدی از ترس های 

 نه های بزرگتر برای بررسی متغیرهای اثر گذار و متمایزبا نمو به وجود بیایند را در ایران ارائه می دهند.پژوهش های بیشتری

 ذهنی مورد نیاز است. آلودگیکننده بر 
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