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Abstract
Aim: This study was conducted with the aim of comparing perfectionism and
the source of health control in in patients with Obsessive-Compulsive Disorder
(OCD) and depressed patients. Methods: Method was casual-comparative and
statistical population included all outpatients referred to Hamrah psychiatric
center under supervision of welfare organization of Karaj city in the year 2015
who totally were 487 people. Among them 60 patients with OCD and 60
depressed patients who met the criteria of the study were selected using
convenience sampling and the subjects completed the Frast Marten, Lhart and
Rosenblate (1990) multidimensional perfetctionism scale (FMPS) and
Wollaston, Wollaston and Dolis (1978) multidimensional health locus of
control scale (MHLC). Data was analyzed using MANOVA & ANOVA.
Results: Results showed that the obsessive patients had more levels of
perfectionism (F= 18.12, P= 0.001) and its dimensions namely worry over
mistakes (F= 17.45, P= 0.003), parental expectations (F= 11.34, P= 0.01),
uncertainty in the works (F= 28.25, P= 0.0001), individual criteria (F= 10.67,
P= 0.01), parental criticism (F= 16.32, P= 0.004), desire to be disciplined and
organized (F= 18.58, P= 0.002), internal health locus of control (IHLC) (F=
61.28, P= 0.001), powerful others health locus of control (PHLC) (F= 79.54,
P= 0.0001), chance health locus of control (CHLC) (F= 63.23, P= 0.00)
compared to depressed patients. Conclusion: It seems that higher levels of
perfectionism and its components in obsessive patients lead to mental and
behavioral activation; that's why they have better health locus of control than
depressed people. Thus, it is recommended for the prevention of depression and
its treatment some behavioral activation plans to be developed.
Key words: depressive, health, perfectionism, obsessive-compulsive, locus of
control

415

Citation: Neamati Vonashi, R., & Saliminia, A. R. (2019). Comparison of dimensions of
perfectionism and the source of health control in patients with Obsessive-Compulsive
Disorder (OCD) and depressed patients. Quarterly of Applied Psychology, 12(4): 513-529.
594

فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی ،دوره  ،12شماره  ،)48(4زمستان 513-529 ،1397
ISSN: 2008-4331- eISSN: 2645-3541

مقایسه ابعاد کمالگرایی و منبع کنترل سالمت در بیماران دچار اختالل
وسواس فکری-عملی و بیماران افسرده
*2

رویا نعمتی وناشی 1و علیرضا سلیمی نیا
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران
 .*2دانشیار دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده
دریافت مقاله96/10/20 :
پذیرش مقاله97/07/14 :

هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه کمالگرایی و منبع کنترل سالمت در بیماران وسواس فکری-عملی
و بیماران افسرده انجام شد .روش :روش پژوهش علی-مقایسهای و جامعه آماری کلیه بیماران سرپایی
مراجعه کننده به مرکز نگهداری بیماران روانی همراه ،زیر نظر سازمان بهزیستی شهر کرج به تعداد 282
نفر در سال  1594بود .از میان آنها  06بیمار وسواسی و  06بیمار افسرده که واجد مالکهای پژوهش
بودند؛ به شکل در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامههای مقیاس کمالگرایی چند بُعدی فراست ،مارتن،
لهارت و روزنبلیت ( )1996و مقیاس چند وجهی منبع کنترل سالمت والستون ،والستون و دولیس ()1928
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را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و یک راهه تحلیل شد .نتایج:
نتایج نشان داد که بیماران وسواسی از کمالگرایی ( )P= 6/661 ،F= 18/12و مؤلفه نگرانی درباره اشتباهها
( ،)P= 6/665 ،F= 12/54انتظارات والدین ( ،)P= 6/61 ،F= 11/55تردید در کارها (6/6661 ،F= 28/20
= ،)Pمعیارهای فردی ( ،)P= 6/61 ،F= 16/02انتقادگری والدین ( ،)P= 6/665 ،F= 10/52تمایل به نظم
و سازماندهی ( )P= 6/662 ،F= 18/48و نیز از منبع کنترل سالمت درونی ( ،)P= 6/661 ،F= 01/28منبع
کنترل سالمت مربوط به افراد مؤثر ( )P= 6/6661 ،F= 29/45و منبع کنترل سالمت مربوط به شانس
( )P= 6/661 ،F= 05/25باالتری نسبت به بیماران افسرده برخوردارند .بحث و نتیجهگیری :بهنظر میرسد
سطوح باالتر کمالگرایی و مؤلفههای آن در بیماران وسواسی منجر به فعالسازی رفتاری و ذهنی آنها
میشود؛ به همین جهت از منبع کنترل سالمت بهتری نسبت به افراد افسرده برخوردارند .از این رو پیشنهاد
میشود برای پیشگیری از افسردگی و درمان آن برنامههایی برای فعالسازی رفتاری تدوین شود.

کلیدواژهها :افسرده ،سالمت ،کمالگرایی ،منبع کنترل ،وسواسی
استناد به این مقاله :نعمتی وناشی ،رویا ،.و سلیمی نیا ،علیرضا .)1592( .مقایسه ابعاد کمالگرایی و
منبع کنترل سالمت در بیماران دچار اختالل وسواس فکری-عملی و بیماران افسرده .فصلنامه
روانشناسی کاربردی 5(12 ،پیاپی .415-429 :)58
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مقدمه
در بررسی اختاللهای روانی اعم از خلقی ،اضطرابی و جز آن ،در نظر گرفتن برخی متغیرهای
روانشناختی همواره حائز اهمیت بوده است (سارافینا و اسمیت .)2615 ،کمالگرایی 1نقش مهمّی
در سبب شناسی ،حفظ و مسیر آسیبهای روانی دارد و با مکانیزمهایی از جمله معیارهای افراطی
که باعث ایجاد قوانینی انعطاف ناپذیر برای عملکرد میشود (زرگر ،مردانی و مهرابی زاده هنرمند،
 )1591و نیز از طریق رفتارهایی همچون اجتناب و ارزیابی مکرر عملکرد ،سوگیریهای شناختی
همچون افکار دو مقولهای ،توجه انتخابی به شکست و افزایش معیارها در مورد دستاوردها برجسته
میشود (کیانپور قهفرخی ،مروج ،علی مدد و زندیان .)1589 ،از نظر لی  2612اگر کمالگرایی
را به شکل طیف در نظر بگیریم؛ در یک سر طیف کمالگرایی ،افراد روان آزرده و در سر دیگر
طیف ،افراد غیرکمالگرا و در جایی در این بین ،افراد دارای کمالگرایی بهنجار قرار میگیرند که
با سطح باالیی از سازمان یافتگی و تالش برای برتری مشخص میشوند (کاظمی ،کریمی ،دالور و
بشارت .)1591 ،بهعنوان مثال طی مطالعهای در همین زمینه نشان داده شد که رابطه ابعاد سازش
یافته کمالگرایی مثل تمایل به نظم و سازماندهی و معیارهای فردی با برخی جنبههای زندگی
مثل روابط بین فردی مثبت است (قنبری ،جواهری ،سید موسوی و ملحی1589 ،؛ کرادوک ،چرچ
و سندز .)2669 ،افزون بر این در مطالعه دیگری مشاهده شد که در اختاللهای اضطرابی و
افسردگی ،سطوح باالیی از کمالگرایی وجود دارد (کالئو ،هارت ،بجورگوینسون و استنلی.)2616 ،
درحالیکه ویژگیهای انطباقی کمالگرایی تأثیر مثبتی بر زندگی انسانها دارد؛ ویژگیهای
غیرانطباقی آن تأثیری منفی بر زندگی افراد دارد که در پژوهشهای مختلف نقش آن بر سالمت
روان و نقشی که در اختاللهای مختلف دارد؛ نشان داده شده است (استوبر و رنتر2668 ،؛ اُزر و
آلتون2611 ،؛ دانکلی ،بالنکشتین و برگ2612 ،؛ استوبر و راموف2662 ،؛ ماسدو ،سوارز ،آمارال،
نوگوریا ،مادریا و همکاران2614 ،؛ شری ،ریچاردز ،شری و استوارت .)2615 ،در پژوهشهای انجام
شده در مورد نمونههای بالینی نیز ،باورهای کمالگرایی با قطعیت باالتر ارتباط بیشتری با عالئم
قرینگی (ویتون ،آبراموویتز ،برمن ،ریمن و هال ،)2616 ،عالئم نظمدهی (کالئو و همکاران2612 ،؛
استایرز ،اسمیث ،زاپولسکی ،کامبوس و ستلس )2612 ،و رفتارهای چک کردن داشتند (حافظی،
بختیارپور و احمد فخرالدین.)1582 ،
از سوی دیگر بسیاری از پژوهشگران بهعنوان مثال اوهی ،مون ،گراث ،بوردراکس ،بودنلس و
والستون (  )2669ارتباط بین منبع کنترل سالمت 2و اختاللهای مختلف را بررسی کردهاند.

1. perfectionism
)2. Health Locus of Control (HIC
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ساختار اولیه منبع کنترل سالمت از نظریه یادگیری اجتماعی راتر  1990اقتباس شده است؛ بر
این اساس یادگیری در فرد بر پایه تقویتهای گذشته انجام میشود و طی آن افراد انتظارات ویژه
و عمومی را در خود شکل میدهند (هاپرت ،سیمپسون ،نیسنسون ،لیبوویتز و فوآ .)2669 ،در
فرایند یادگیری افراد به توسعه این باور میپردازند که آیا نتایج ایجاد شده به واسطه اعمال و
رفتارهای آنها بوده و یا توسط نیروهایی مستقل از خودشان تعیین شده است .جایگاه مهارگری،
متغیر مهمّی در علوم اجتماعی است و انتظارات عمومی افراد در مورد علت پاداشها یا تنبیهها را
نشان میدهد (هیگارتی و گلدن .)2668 ،بهعبارت دیگر منبع مهارگری ،مشخص میکند که فرد
چه کسی یا چیزی را مسئول آنچه برای او رخ داده است؛ میداند (براون.)2611 ،
با در نظر گرفتن مسائل زندگی معاصر و صنعتی امروزی و سرعت گرفتن زندگی و کمبود وقت
کافی برای مراقبتهای جسمی و روانی و شایع بودن بیماریهایی از قبیل اضطراب و افسردگی در
جوامع کنونی و افزایش عوامل تنیدگی در محیط داخل خانواده ،کار و اجتماع و تهدید هر چه
بیشتر سالمت روان و در پی آن تهدید سالمت جسمی ،لزوم توجه هرچه بیشتر به این امر
برجستهتر از مسائل دیگر است (ویتون و همکاران .)2616 ،منبع کنترل توانایی انسان در مهار
شرایط و رویدادهای محیطی است که نقش مهمی در سالمت روان ایفا میکند و بر اساس آن افراد
به دو دسته دارای منبع کنترل درونی و بیرونی تقسیم میشوند (سارافینا و اسمیت2615 ،؛ لیدریچ
و گانا .)2612 ،بهعبارتی اگر فرد به این نتیجه برسد که وقایع تحت کنترل خود او است؛ ادراک
کنترلش درونی و بالعکس اگر علت رویدادها را بیرونی و خارج از کنترل خود بداند؛ ادراک کنترلش
بیرونی است (خداپناهی .)1588 ،این سازه که برآمده از نظریه یادگیری اجتماعی است؛ به
تفاوتهای بین فردی در انتظارات مربوط به پیامدهای رفتاری درونی در مقابل بیرونی اشاره میکند
(باقریان ،احمدزاده و باقریان.)2669 ،
بهطورکلی از نظر راتر  ،1990منبع کنترل به درک کنترل فرد بر زندگی و نحوه مقابله با رویدادها
اشاره دارد (اکبری کیا و گاسپاریان .)2612 ،وجود وسواسهای فکری یا عملی تکرار شونده و
شدید ،ویژگی اصلی اختالل وسواسی-جبری است .مبتالیان به این اختالل ممکن است؛ فقط
وسواس فکری یا وسواس عملی و یا هر دو را توأمان داشته باشند (کاپالن ،سادوک و سادوک،
1592؛ محمودی ،آقامحمدیان شعرباف و بشارت .)1582 ،از طرف دیگر بهنظر میرسد کمالگرایی
و منبع کنترل بر اختاللهای خلقی تأثیرگذار باشند (جاللوند1591 ،؛ خسرویان)1589 ،؛ بنابراین
با توجه به موارد مذکور ،پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت سطوح کمالگرایی و منبع کنترل
سالمت بین بیماران وسواسی و افسرده انجام شد تا به سؤالهای زیر پاسخ دهد.
 .1آیا سطوح کمالگرایی و ابعاد آن در بیماران وسواسی متفاوت از بیماران افسرده است؟
 .2آیا منبع کنترل سالمت و ابعاد آن در بیماران وسواسی متفاوت از بیماران افسرده است؟
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روش
روش پژوهش علی-مقایسهای و با هدف یافتن علتهای احتمالی الگوی رفتاری بیماران وسواسی
و بیماران افسرده و جامعه آماری کلیه بیماران سرپایی مراجعه کننده به مرکز نگهداری بیماران
روانی همراه شهر کرج زیر نظر سازمان بهزیستی به تعداد  282نفر زن ،مرد ،مجرد و متأهل در
سال  1594بود .از میان بیماران یاد شده بنا به تشخیص روانپزشک مرکز و نیز بر اساس مالکهای
راهنمای آماری و تشخیصی اختاللهای روانی-نسخه پنجم 06،بیمار دچار وسواس فکری-عملی
و  06بیمار دچار افسردگی به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .مالکهای ورود رضایت
آگاهانه برای شرکت در مطالعه و داشتن تحصیالت حداقل سوم راهنمایی بود و مالکهای خروج
ابتالء به سایر اختاللهای روانپزشکی و جسمی ،همبودی وسواس در بیماران افسرده و همبودی
افسردگی در بیماران وسواسی ،اعتیاد به مواد مخدر و الکل و عقب ماندگی ذهنی بود.
ابزارهای پژوهش
 .1مقیاس کمالگرایی چندبُعدی .1این مقیاس  54سؤالی توسط فراست ،مارتن ،لهارت و
روزنبلیت ( )1996طراحی شد و کمالگرایی را در شش بُعد میسنجد که  9سؤال آن شامل ،9
 24 ،25 ،21 ،18 ،15 ،15 ،16و  55به مؤلفه نگرانی درباره اشتباهها 2 ،سؤال ،19 ،10 ،12 ،0 ،5
 25و  56به مؤلفه معیارهای فردی 4 ،سؤال  26 ،14 ،11 ،1و  20به مؤلفه انتظارات والدین5 ،
سؤال  22 ،4 ،5و  54به مؤلفه انتقادگری والدین 5 ،سؤال  52 ،28 ،12و  55به مؤلفه تردید در
مورد کارها و  0سؤال باقیمانده هم به مؤلفه سازماندهی اختصاص داده شده است .به هر سؤال بر
ال مخالفم=  ،1مخالفم=  ،2نه مخالفم و نه موافقم= ،5
اساس طیف لیکرت از  1تا  4به شکل کام ا
موافقم=  5و کامالا موافقم=  4نمره داده میشود .برای هر بُعد یک نمره و برای کل مواد پرسشنامه
نیز یک نمرة کلی به دست میآید و نمره کلی کمالگرایی از جمع نمرههای کلیه بُعد ها به جز
بُعد سازماندهی محاسبه میشود .فراست و همکاران ( )1996ارزش آلفای کرونباخ این مقیاس را
برای کمالگرایی کلی  6/96و برای ابعاد آن شامل نگرانی درباره اشتباهها  ،6/88معیارهای فردی
 ،6/85انتظارهای والدین  ،6/85انتقادگری والدین  ،6/85تردید درمورد کارها  6/22و تمایل به
نظم و سازماندهی  6/95گزارش کردند .این  0بُعد همبستگی باالیی با یکدیگر دارند اما
"سازماندهی" کمترین همبستگی را با ابعاد دیگر و نمره کلی کمالگرایی دارد .به همین دلیل در
محاسبه نمره کلی کمالگرایی ،نمره این بُعد محسوب نمیشود .این مقیاس همبستگی باالیی با
دیگر مقیاسهای کمالگرایی ،بهویژه مقیاس کمالگرایی برنز ( )1986و کمالگرایی خودمدار و
1. Multidimensional Perfectionism Scale
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جامعه مدار در مقیاس کمالگرایی چندبُعدی هیویت و فلت ( )1991دارد .در این پژوهش پایایی
کمالگرایی کلی  6/80و برای ابعاد آن با روش آلفای کرونباخ برای نگرانی درباره اشتباهها ،6/85
معیارهای فردی  ،6/22انتظارات والدین  ،6/22انتقادگری والدین  ،6/05تردید در مورد کارها /22
 6و تمایل به نظم و سازماندهی  6/81به دست آمد.
 .2مقیاس چندوجهی منبع کنترل سالمت .1والستون ،والستون و دولیس ( )1928این مقیاس
را ابتدا بهشکل سه گزینهای با معیار هشتگانه لیکرتی جهت اندازهگیری عمومی محور کنترل
سالمتی طراحی کردند .سپس به ترکیب مقیاس تک بُعدی پرداختند و مقیاس چندبُعدی را ایجاد
ال مخالف=  1تا کامالا موافق=  0شامل سه مؤلفه
کردند .مقیاس با معیار ششگانه لیکرتی از کام ا
است .منبع کنترل سالمت درونی 2که درجه اعتقاد فرد را به این امر که عوامل داخلی و رفتارهایش
مسئول بیماری و سالمت او هستند؛ نشان میدهد .منبع کنترل مربوط به افراد مؤثر 5که درجه
اعتقاد فرد را به این امر نشان میدهد که سالمت او به وسیله افراد دیگر تعیین میشود .منبع
کنترل سالمت مربوط به شانس 5نیز بیانگر درجه اعتقاد فرد به این امر است که سالمت او وابسته
به شانس ،بخت ،اقبال و سرنوشت او است .این ابزار به پیشگویی رفتار بهداشتی مبتنی بر اعتقادهای
فردی کمک میکند و دارای سه نسخه  B ،Aو  Cاست که هر یک مشتمل بر  18گویه و هر
مؤلفه دارای  0گویه است که معموالا ظرف  16تا  15دقیقه تکمیل میشوند .نسخه  Aو  Bدر
سال  1928و نسخه  Cکه میتواند برای بیماریهای خاص یا شرایط معین استفاده شود؛ در سال
 1995منتشر شد .نسخه  Aو  Bعمدتاا برای افراد سالم بهویژه نسخه  Aبرای سنجش بهداشت و
سالمت عمومی اشخاص کاربرد دارد و نسخه  Cمیتواند به جای نسخه  Aیا  Bبرای افرادی که
دارای مشکالت سالمتی و پزشکی چون دیابت ،سرطان و غیره هستند؛ استفاده شود (والستون و
همکاران .)1928 ،در پژوهش حاضر از نسخه  Aاستفاده شد .تمام گویههای این پرسشنامه دارای
 0گزینه هستند و از  1تا  0نمرهگذاری میشوند .در نتیجه نمره فرد از  0تا  50برای هر خرده
آزمون متغیر خواهد بود که با یکدیگر جمع نمیشوند و بهطور مستقل برآورد میشوند (مشکی،
غفرانی پور ،آزاد فالح و حاجی زاده .)1584 ،اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی
توسط مشکی و همکاران ( )1584بررسی و نتیجه تحلیل عاملی تأییدی ،به ترتیب برای سه عامل
«کنترل درونی ،افراد موثر و شانس» در ساختار نسخه  Bبرابر با  6/41 ،6/42و  6/45و ضریب
آلفای کرونباخ  6/24و  6/26برای نسخههای  Aو  Bبه دست آمد .همچنین با تحلیلی همبستگی
)1. Multidimensional Health Locus of Control (MHLC
)2. Powerful Others Health Locus of Control (PHLC
)3. Internal Health Locus of Control (IHLC
)4. Chance of Health Locus of Control (CHLC
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متعامد بودن تقریبی ابعاد نیز که نتایج پایایی پرسشنامه به روشهای دوباره سنجی ،ثبات درونی
و نسخههای موازی بود؛ قابل قبول و رضایت بخش بوده است .در این پژوهش آلفای کرونباخ برای
سه عامل کنترل درونی ،افراد موثر و شانس به ترتیب برابر با  6/40 ،6/01و  6/42و برای کل
مقیاس برابر با  6/85محاسبه شد.
شیوه اجرا .ابتدا هماهنگی الزم با مسئوالن مرکز نگهداری بیماران روانی همراه کرج به عمل آمد؛
سپس در یکی از اتاقهای مرکز که مکان مناسبی داشت؛ برای بیمارانی که واجد مالکهای ورود
به پژوهش بودند؛ اهداف پژوهش ،موازین اخالقی از قبیل محرمانه ماندن اطالعات و نحوه تکمیل
پرسشنامهها توضیح داده شد .سپس بهطور انفرادی اطالعات جمعیت شناختی بیماران کسب و
پرسشنامهها توسط آنها تکمیل و پس از گردآوری دادهها از روشهای آماری توصیفی و آزمون
تحلیل واریانس چند متغیره برای تحلیل آنها استفاده شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر  46درصد از بیماران دچار وسواس فکری-عملی مرد و  46درصد دیگر زن و در
گروه بیماران دچار افسردگی نیز  58/5درصد از آزمودنیها مرد و  41/2درصد زن بودند .تحصیالت
 1/2درصد بیماران دچار وسواس فکری-عملی در حد سوم راهنمایی 54 ،درصد دیپلم 56 ،درصد
لیسانس و  15/5درصد فوق لیسانس بود .تحصیالت  45/5درصد بیماران دچار افسردگی نیز دیپلم،
 54درصد لیسانس 16 ،درصد فوق لیسانس و  1/2درصد دکتری بود 54 .درصد بیماران دچار
وسواس فکری-عملی مجرد و  44درصد آنها متأهل و در  41/2درصد بیماران دچار افسردگی
مجرد و  58/5درصد آنها متأهل بودند.

کمالگرایی
منبع
کنترل

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای کمالگرایی و منبع کنترل سالمت
افسرده
وسواسی
مؤلفهها
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
8/92
28/56
2/16
55/44
نگرانی درباره اشتباهات
0/56
22/45
0/12
20/54
انتظارات والدین
5/44
12/65
5/40
14/58
تردید در مورد کارها
5/11
15/48
5/65
14/52
معیارهای فردی
5/59
10/24
5/21
19/24
انتقادگری والدین
4/51
18/92
5/54
22/82
تمایل به نظم و سازماندهی
25/86
92/86
22/69
111/64
کمالگرایی
4/09
10/26
4/29
25/44
سالمت درونی
0/12
12/52
5/10
24/88
سالمت مربوط به افراد مؤثر
4/65
14/52
4/45
25
سالمت مربوط به شانس
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نتایج جدول  1حاکی از تفاوت نمرهها در مؤلفههای کمالگرایی و منبع کنترل سالمت بین بیماران
دچار وسواس فکری-عملی و بیماران دچار افسردگی و در همه ابعاد میانگین بیماران دچار وسواس
فکری-عملی بیش از بیماران دچار افسردگی است.

کمالگرایی
منبع
کنترل

جدول  .2آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانسها
درجه آزادی  1درجه آزادی  F 2لوین
متغیر
1/05
118
1
نگرانی درباره اشتباهها
1/61
118
1
انتظارات والدین
6/02
118
1
تردید در مورد کارها
6/18
118
1
معیارهای فردی
1/45
118
1
انتقادگری والدین
5/25
118
1
تمایل به نظم و سازماندهی
6/49
118
1
کمالگرایی
6/42
118
1
سالمت درونی
1/24
118
1
سالمت مربوط به افراد
2/25
118
1
سالمت مربوط به شانس

معناداری
6/55
6/96
6/55
6/02
6/22
6/62
6/55
6/52
6/52
6/15

در جدول  2با توجه اینکه نتایج آزمون لوین در متغیر کمالگرایی و ابعاد آن و منبع کنترل سالمت
و ابعاد آن معنادار نیست؛ لذا میتوان گفت واریانسها در دو گروه بیماران دچار افسردگی و بیماران
دچار وسواس فکری-عملی همسان است.
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تفاوت کمالگرایی و منبع کنترل

گروه
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F
مجذور اتا
ارزش آماره
متغیر
آماره
**
6/25
4/95
6/25
کمالگرایی
اثر پیالی
6/51
**22/15
6/51
منبع کنترل سالمتی
6/25
**4/95
6/20
کمالگرایی
المبدای ویلکز
**
6/51
22/15
6/49
منبع کنترل سالمتی
6/25
**4/95
6/51
کمالگرایی
اثر هتلینگ
6/51
**22/15
6/26
منبع کنترل سالمتی
6/25
**4/95
6/51
بزرگترین ریشه روی کمالگرایی
**
6/51
22/15
6/26
منبع کنترل سالمتی
*
**
P<6/64 P<6/61
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نتایج مندرج در جدول  5نشان میدهد که آماره المبدای ویلکز معنادار است ( .)P= 6/661بنابراین
میتوان از تفاوت حداقل یکی از متغیرهای وابسته در دو گروه بیماران دچار وسواس فکری-عملی
و بیماران دچار افسردگی سخن گفت.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مورد تفاوت کمالگرایی و منبع کنترل

کمالگرایی
منبع
کنترل

سالمت و ابعاد آنها در دو گروه بیماران وسواسی و افسرده
مقدار  Fمجذور
میانگین
درجه
مجموع
متغیر
اتا
مجذورات
آزادی
مجذورات
6/15 12/54** 1155/02
1
1155/02
نگرانی درباره اشتباهها
**
6/69 11/55
552
1
552
انتظارات والدین
**6/19 28/20
542/62
1
542/62
تردید در مورد کارها
**6/68 16/02
166/85
1
166/85
معیارهای فردی
**6/12 10/52
226
1
226
انتقادگری والدین
**6/15 18/48
540/56
1
540/56
تمایل به نظم و سازماندهی
6/15 18/12** 9991/82
1
9991/82
کمالگرایی
6/55 01/28** 1858/02
1
1858/02
سالمت درونی
**6/56 29/45
2120
1
2120
سالمت مربوط به افراد مؤثر
**6/54 05/25
1221
1
1221
سالمت مربوط به شانس
*
**
P<6/64 P<6/61

نتایج جدول  5نشان میدهد که تفاوت در متغیرهای نگرانی درباره اشتباهها (،)P= 6/665
انتظارهای والدین ( ،)P= 6/61تردید در مورد کارها ( ،)P= 6/6661معیارهای فردی (،)P= 6/61
انتقادگری والدین ( ،)P= 6/665تمایل به نظم و سازماندهی ( )P= 6/662و کمالگرایی (6/661
= )Pبین بیماران دچار وسواس فکری-عملی و بیماران دچار افسردگی معنادار و گروه بیماران دچار
وسواس فکری-عملی در همه ابعاد مذکور نمرههای باالتری نسبت به بیماران دچار افسردگی به
دست آوردهاند .همچنین تفاوت در متغیرهای منبع کنترل سالمت درونی ( ،)P= 6/661منبع
کنترل سالمت مربوط به افراد مؤثر ( )P= 6/6661و منبع کنترل سالمت مربوط به شانس (6/661
= )Pبین بیماران دچار وسواس فکری-عملی و بیماران دچار افسردگی معنادار و گروه بیماران دچار
وسواس فکری-عملی در همه ابعاد مذکور نمرههای باالتری نسبت به بیماران دچار افسردگی به
دست آوردهاند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه کمالگرایی و منبع کنترل سالمت در بیماران دچار وسواس فکری-
عملی و بیماران دچار افسردگی انجام شد و نتایج پژوهش حاضر تفاوت موجود بین سطوح
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کمالگرایی بیماران دچار وسواس فکری-عملی را با بیماران دچار افسردگی نشان داد .یافتهها نشان
داد؛ تفاوت در متغیرهای نگرانی درباره اشتباهها ،انتظارهای والدین ،تردید در مورد کارها ،معیارهای
فردی ،انتقادگری والدین ،تمایل به نظم و سازماندهی و کمالگرایی بین بیماران افسرده و بیماران
وسواسی معنادار است .مقایسه میانگینها نشان داد که گروه بیماران وسواسی در همه ابعاد مذکور
نمرههای باالتری نسبت به بیماران افسرده به دست آوردهاند .بهعبارت دیگر گروه بیماران دچار
وسواس فکری-عملی از سطح باالتری از نگرانی درباره اشتباهها ،انتظارهای والدین ،تردید در مورد
کارها ،معیارهای فردی ،انتقادگری والدین ،تمایل به نظم و سازماندهی و کمالگرایی نسبت به
بیماران دچار افسردگی برخوردار بودند .این نتایج همسو با نتایج پژوهشهای پیشین کیان پور
قهفرخی و همکاران ( ،)1589کاظمی و همکاران ()1591و کرادوک و همکاران ( )2669است.
پژوهش دیگری نیز نشان داد که افراد وسواسی در پرسشنامههای کمالگرایی نمرههای باالتری
نسبت به سایر بیماران به دست میآورند (محمودی و همکاران .)1582 ،در تبیین این یافته میتوان
گفت کمالگرایی به بیماران وسواسی کمک میکند تا کنترل بیشتری بر حوادث بیرونی و زندگی
خود داشته باشند .این موضوع بهویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که بخش عمده وسواسهای این
بیماران را دلمشغولی با پیامدها و حوادث فاجعه بار تشکیل میدهد؛ قابل فهم میشود.
افکار و نگرشهای کمالگرایانه که باعث میشود؛ کوچکترین اشتباه معادل یک ناکامی کامل
درک شود؛ نیز نوعی دفاع در مقابل احتمال قصور و کوتاهی از جانب این بیماران و هم یک عامل
تشدید کننده در قبال درک تقصیر احتمالی است (تیلور ،آفیفی ،استین ،آسموندسون و جانگ،
 .)2616همانطور که حافظی و همکاران ( )1582عنوان کردند؛ شاید بتوان نتیجه گرفت که افکار
کمالگرایانه در بیماران وسواسی نقشی دوگانه ایفا میکند؛ به دینصورت که از سویی نوعی ساز و
کار دفاعی برای به حداقل رساندن احتمال اشتباه و خطرهای ناشی از آن است و از سویی دیگر
حساسیت فرد را در مقابل ارتکاب اشتباه افزایش میدهد .بنابراین کمالگرایی در افراد وسواسی
بیشتر بهصورت نابهنجار است .در کمالگرایان بهنجار هدفها بهطور منطقی وضع میشوند .این
افراد از فعالیتهای سخت و طاقت فرسا لذت میبرند و زمانیکه احساس میکنند در انجام کارها
آزادند؛ تالش دارند تا به بهترین وجه عمل کنند .موفقیت در انجام فعالیتها بهگونهای احساس
رضایت و خشنودی برای آنها به ارمغان میآورد .این انتظارها و توقعهای بهجا و واقعگرایانه به
کمالگرایان بهنجار اجازه میدهد تا از تالشهای خویش لذت ببرند و به لحاظ احساسی سیراب
شوند (قنبری و همکاران .)1589 ،در مقابل ،کمالگرایان نابهنجار ،هدفهای غیرواقعی و آرزومندانه
برای خود تعیین میکنند و از قبول اشتباههای خود سر باز میزنند .کمالگرایی منفی و روان
رنجوری به دلیل پرهیز از قبول اشتباهها به وجود میآید .این افراد از انجام فعالیتها لذت نمیبرند
و حتی هنگامیکه نتایج اعمالشان مطلوب است احساس رضایت نمیکنند .آنها احساسهای
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عمیقی از آسیبپذیری دارند که فرد را وا میدارد تا دست به یک دور پایان ناپذیر از تالشهای
خود شکن بزند که در آن هر کار یا مسئولیتی به گونهای تهدید کننده تصور میشود و هیچگونه
تالشی در نظر آنها کافی به نظر نمیرسد .درحالیکه فرد میکوشد رضایت و خشنودی دیگران را
بهدست آورد؛ به شدت تالش میکند از هرگونه شکست و خطا بپرهیزد (جاللوند .)1591 ،بنابراین
با توجه به این موضوع که شک درباره اعمال و نگرانی از اشتباه سیمایه اصلی وسواس فکری-عملی
است؛ میتوان نتیجه گرفت که افکار کمالگرایانه در نوع وسواس فکری و عملی بیشتر از سایر
بیماران روانی بهویژه بیماران دچار افسردگی است .از سویی دیگر نتایج نشان داد که تفاوت در
متغیرهای منبع کنترل مربوط به سالمت درونی ،مربوط به افراد مؤثر و مربوط به شانس ،بین
بیماران افسرده و بیماران وسواسی معنادار است .مقایسه میانگینها نشان میدهد که گروه بیماران
وسواسی در همه ابعاد مذکور نمرههای باالتری نسبت به بیماران افسرده بهدست آوردهاند .بهعبارت
دیگر گروه بیماران وسواسی از منبع کنترل مربوط به سالمت درونی ،مربوط به افراد مؤثر و مربوط
به شانس باالتری نسبت به بیماران افسرده برخوردارند .این نتایج همسو با نتایج پژوهشهای پیشین
هاپرت و همکاران ( )2669و الدریچ و گانا ( )2612است .این یافته حاکی از آن است که بیماران
وسواسی نسبت به بیماران افسرده از منبع کنترل سالمت درونی باالتری برخوردارند؛ بهعبارت دیگر
این افراد معتقدند که عوامل درون فردی و رفتارهایشان مسئول بیماریشان است .میتوان گفت
که بینش و آگاهی که این افراد از رفتارهای خود دارند؛ باعث میشود تا نسبت به بیماران افسرده،
علت بیماری خود را بیشتر درونی تشخیص دهند .همچنین این یافته نشان میدهد که بیماران
وسواسی از منبع کنترل سالمت مربوط به افراد مؤثر باالتری نسبت به افراد افسرده برخوردارند .به
عبارت دیگر این افراد معتقدند که سالمتیشان به وسیله افراد دیگری تعیین میشود که نقش
مهمی در زندگیشان دارند .نهایت اا این نتایج حاکی از آن است که افراد وسواسی نسبت به افراد
افسرده سالمت خود را بیشتر ناشی از شانس میدانند.
ادراک کنترل یعنی رفتارها ،اعمال ،باورها و افکار فرد میتوانند در کیفیت زندگی وی مؤثر باشد
هاپرت و همکاران ( .)2669برای نمونه ،فردی که در مورد سالمت بدنی خود دارای ادراک کنترل
یا منبع کنترل درونی سالمت است؛ برای معاینه و آگاه شدن از وضعیت بدنی خود به پزشک
مراجعه میکند .او نه تنها میداند که مراجعه به پزشک الزم است بلکه میداند که به چه پزشکی،
کجا و در چه شرایطی مراجعه کند .هیگارتی و گلدن ( )2668و ماسیدو و همکاران ()2614
دریافتند که افرادی که در مؤلفه کنترل قوی هستند؛ بر این باورند که قادرند با تالش بر هر آنچه
که در اطرافشان رخ میدهد؛ تأثیرگذار باشند .چنین اشخاصی برای حل مشکالت ،به مسئولیت
خویش تأکید میورزند؛ نه شانس و اقبال.
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در تبیین این یافتهها میتوان بیان داشت که بیماران افسرده بیشتر منبع کنترل بیرونی دارند؛
به عبارت دیگر افراد افسرده دلیل رفتارهایشان را به عوامل بیرونی مانند خانواده ،دوستان ،جامعه
و جز آن نسبت میدهند .همچنین به نظر میرسد که سبک اسنادی افراد افسرده بیرونی ،کلی و
ناپایدار باشد .در تبیینی دیگر میتوان به شرایط پاسخدهی به سؤالهای پرسشنامهها اشاره کرد.
افراد وسواسی بیشتر سعی داشتند که گزینههای موافقم و خیلی موافقم را انتخاب کنند؛ درحالیکه
افراد افسرده به دلیل ماهیت بیماری خود سعی در ناارزنده سازی یا در سطح پایین جلوه دادن خود
داشتند .این عوامل میتواند باعث شود افراد افسرده در همه متغیرها نسبت به وسواسیها نمرههای
پایینتری کسب کنند.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که ویژگیهای روانی بیماران دچار وسواس فکری-عملی باعث
میشود که از کمالگرایی باالتر و همچنین از منبع کنترل سالمت بهتری نسبت به بیماران دچار
افسردگی برخودار باشند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سطوح باالتر کمالگرایی و مولفههای
آن در بیماران وسواسی منجر به فعالسازی رفتاری و ذهنی آنها میشود؛ به همین جهت از منبع
کنترل سالمت بهتری نسبت به افراد افسرده برخوردارند .از این رو پیشنهاد میشود؛ برای پیشگیری
از افسردگی و درمان آن برنامههایی منطبق با معیارهای فرهنگی کشور ایران برای فعالسازی
رفتاری این بیماران تدوین و اجرا شود.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی ازجمله محدود بودن نمونه آماری به بیماران یک مرکز در
شهر کرج بود .بنابراین نمونه پژوهش حاضر نمیتواند معرف کلیه بیماران دچار افسردگی و دچار
وسواس فکری-عملی در کشور باشد .گروه بیماران دچار افسردگی طیف گستردهای از اختالل ،از
افسردگی اساسی تا افسردگی خفیف را دارا بودند که میتواند بر نتایج پژوهش تأثیر گذاشته باشد.
سپاسگزاری
الزم است از تمامی مسئوالن ،بهویژه بیماران شرکت کننده در این پژوهش تشکر و قدردانی شود
که با همکاری صمیمانه خود انجام چنین پژوهشی را میسر ساختند .این مقاله برگرفته از کار
پژوهشی در کنار کارهای بالینی نویسنده مسئول است و به هزینه شخصی انجام شده است.
منابع
جاللوند ،مصطفی .)1591( .رابطه کمالگرایی با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری هدفهای پیشرفت
و انگیزش تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز .پایان نامه کارشناسی
ارشد .رشته روانشناسی .دانشکده علومتربیتی و روانشناسی .دانشگاه شهید چمران اهواز.
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مقیاس کمال گرایی چند بُعدی فراست
کامالا موافق

موافق

مخالف

نه مخالف ،نه
موافق

 .1والدینم معیارهای بسیار باالیی برای من در نظر میگرفتند.
 .2سازماندهی در کارها برای من اهمیت خیلی زیادی دارد.
 .5زمانی که بچه بودم ،اگر عملی را با عیب و نقص انجام میدادم ،تنبیه میشدم.
 .5اگر باالترین معیارها را برای خودم در نظر نگیرم ،سرانجام فرد کم ارزشی خواهم شد.
 .4والدینم هیچ وقت سعی نکردند اشتباههای مرا درک کنند.
 .0برای من خیلی مهم است که در همه کارهایی که انجام میدهم کامالا کارآمد باشم.
 .2من فرد تمیزی هستم.
 .8من سعی میکنم فرد منظمی باشم.
 .9اگر در زمینه کار یا درس شکست بخورم ،کالا فرد نا موفقی هستم.
 .16اگر اشتباهی مرتکب شوم باید ناراحت باشم.
 .11والدینم از من میخواستند که در هر کاری بهترین باشم.
 .12من نسبت به اکثر افراد ،اهداف باالتری برای خودم در نظر میگیرم.
 .15اگر فردی در زمینه کاری یا تحصیلی بهتر از من عمل نماید ،احساس میکنم در کل آن کار
شکست خوردهام.
 .15اگر یک شکست جزئی بخورم مثل اینست که کامالا شکست خوردهام.
 .14در خانواده من فقط عملکرد عالی و برجسته ،قابل قبول است.
 .10خیلی خوب میتوانم تالشم را برای رسیدن به اهدافم متمرکز کنم.
 .12حتی اگر من کاری را به دقت انجام دهم ،باز احساس میکنم هنوز درست انجام نشده است.
 .18من از اینکه در کارها بهترین نباشم ،متنفرم.
 .19من اهداف بسیار باالیی دارم.
 .26والدینم از من انتظار داشتهاند که برترین باشم.
 .21اگر اشتباهی مرتکب شوم ،مردم نسبت به من نظر خوبی نخواهند داشت.
 .22هیچوقت احساس نمیکردم که انتظارات والدینم را برآورده کنم.
 .25اگر به خوبی دیگران عمل نکنم به معنای اینست که فرد حقیری هستم.
 .25به نظر میرسد که افراد دیگر نسبت به من معیارهای پایینتری برای خود در نظر میگیرند.
 .24اگر من همیشه به خوبی عمل نکنم ،مردم به من احترام نخواهند گذاشت.
 .20همیشه انتظارات والدینم برای آینده من ،باالتر از انتظارات خودم بوده است.
 .22من سعی میکنم فرد تمیزی باشم.
 .28من معموالا در انجام کارهای روزمره تردید دارم.
 .29تمیزی برای من بسیار مهم است.
 .56من نسبت به اکثر مردم ،در کارهای روزانه از خود انتظار عملکرد باالتری دارم.
 .51من فرد منظمی هستم.
 .52من معموالا در کارهایم عقب میمانم زیرا آنها را بارها و بارها تکرار میکنم.
 .55انجام هر کاری به صورت «صحیح» وقت زیادی از من میگیرد.
 .55هر چه اشتباهاتم کمتر باشد مردم مرا بیشتر دوست خواهند داشت.
 .54هیچوقت احساس نمیکردم که بتوانم خواستههای والدینم را برآورده کنم.
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رویا نعمتی وناشی و علیرضا سلیمی نیا

مقیاس چندوجهی منبع کنترل سالمت ()MHLC
کمی مخالفم

مخالفم

کامالا مخالفم

کمی موافقم

موافقم

 .1اگر بیمار شوم ،رفتار و عملکردم بهبودی دوباره مرا تضمین میکند.
 .2مهم نیست چه کاری انجام میدهم ،اگر قرار است بیمار شوم ،بیمار خواهم شد.
 .5بهترین راه پیشگیری از بیمار شدن من ،مراجعه منظم به پزشک است.
 .5اکثر رویدادهایی که بر سالمتی من اثر دارند ،به طور اتفاقی رخ میدهند.
 .4هرگاه احساس بیماری کنم باید با یک فرد متخصص به علوم پزشکی مشورت کنم.
 .0من مسئول حفظ سالمتیم هستم.
 .2خانوادهام نقش زیادی در بیماری یا سالمتی من ایفا میکنند.
 .8هرگاه بیمار میشوم خودم را مقصر میدانم.
 .9شانس نقش زیادی در تسریع بهبود من از بیماری ایفا میکند.
 .16پرسنل و افراد مطلع بهداشتی مسئول حفظ سالمتیم هستند.
 .11سالمتی من تا حد زیادی ناشی از خوش شانسی است.
 .12رفتار من ،نکته مهمی است که در سالمتیم اثر میگذارد.
 .15اگر از خودم مراقبت کنم میتوانم از بروز بیماری جلوگیری نمایم.
 .15معموالا به دلیل مراقبتهای مناسب دیگران (مانند پزشکان ،پرستاران ،خانواده و
دوستان) از بیماری بهبود مییابم.
 .14صرف نظر از رفتاری که انجام میدهم ،احتمال بیماری من وجود دارد.
 .10اگر مشکلی پیش نیاید من بیمار نخواهم شد.
 .12چنانچه فعالیتها و رفتارهایم درست یا نادرست باشند ،سالم خواهم ماند.
 .18برای سالم ماندن ،فقط میتوانم به توصیههای پزشکم عمل کنم.

کامالا موافقم
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