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مجلهی اصول بهداشت روانی

مقالهی پژوهشی
شیوع اختالل وسواسي-جبري در بین زنان  02تا  02سالهي شهرستان اردبیل
خالصه
مقدمه :شيوع اختالل وسواسي-جبري به عنوان بيماري پنهان نسبت به ساير
اختالالت رواني در جمعيت عمومي به خوبي اثبات نشده است .هدف تحقيق

*مالحت اماني
عضو هيئت علمي گروه مشاوره ،دانشگاه
بجنورد

حاضر بررسي شيوع اين اختالل و زيرمجموعههاي آن و ارتباط آن با برخي از

عباس ابوالقاسمي

ويژگيهاي جمعيتشناختي در بين زنان  22تا  02سالهي شهرستان اردبيل بود.

دانشيار گروه روانشناسي ،دانشگاه محقق

روشکار :در اين مطالعهي توصيفيمقطعي در پاييز  1389با استفاده از

اردبيلي

نمونهگيري خوشهاي از بين زنان  22تا  02سالهي شهرستان اردبيل 1792 ،زن

بتول احدي

انتخاب و پرسشنامهي اختالل وسواسي-جبري را تکميل کردند .بعد از

دانشيار گروه روانشناسي ،دانشگاه محقق

جداسازي پرسشنامههاي ناقص ،دادههاي  1557نفر تحليل شده و از زناني که

اردبيلي

يک انحراف معيار باالتر از ميانگين کسب کرده بودند ،مصاحبهي تشخيصي به

محمد نريماني

عمل آمد .دادهها با استفاده از فراواني ،درصد و آزمون کروسکال-واليس تحليل

استاد گروه روانشناسي ،دانشگاه محقق اردبيلي

شدند.
يافتهها :نتايج نشان داد که شيوع وسواس فکري و عملي در بين زنان 9/37
درصد ميباشد .بيشترين فراواني وسواس به ترتيب مربوط به وسواس فکري ،نظم
و ترتيب ،شستشو و شک و ترديد و کمترين فراواني مربوط به وسواس احتکار
بود .همچنين زنان خانهدار ،بيکار و کمسواد ،نمرات بااليي در پرسشنامهي
اختالل وسواسي-جبري داشتند.
نتیجهگیري :ميزان شيوع اختالل وسواسي-جبري در بين زنان  22تا  02سالهي

*مولف مسئول:

شهرستان اردبيل ،باالتر از ميزان شيوع گزارش شده در داخل و خارج کشور

ايران ،استان خراسان شمالي ،بجنورد ،دانشگاه

ميباشد که لزوم توجه به اين امر را آشکار ميسازد.

بجنورد ،گروه مشاوره
malahat_amani@yahoo.com

تاريخ وصول91/7/15 :

واژههاي کلیدي :اختالل وسواسي-جبري ،زنان ،شيوع

تاريخ تاييد92/3/8 :

پينوشت:
اين مطالعه منتج از پاياننامهي دکترا بوده و با تاييد و حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي انجام شده و با منافع نويسندگان ارتباایي نداشاته اسات .از
همکاري شرکتکنندگان و معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي سپاسگزاري ميگردد.
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Original Article
The prevalence of obsessive-compulsive disorder among the women 20 to 40 years
old of Ardabil city, Western part of Iran
*
Malahat Amani
Abstract
Membership of scientific board of
Introduction: The prevalence of obsessive-compulsive disorder
(OCD) as hidden disease than other mental disorders in the
general population has not been well established. The purpose of
this study was the investigation of obsessive-compulsive disorder
prevalence and its subtypes; also, the relationship between OCD
and some of the demographic characteristic among women 20 to
40 years old of Ardabil city.

Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive
study, with using random cluster sampling method among the
women 20-40 years old of Ardabil city, 1790 females were
selected and they filled obsessive- compulsive disorder inventory
in autumn 2010. After the separating of incomplete
questionnaires, data of 1557 questionnaires were analyzed, and
then diagnosis interview was done for women who had earned
one standard deviation more than average on obsessivecompulsive inventory were done. Data were analyzed by
frequency, percent and Kruskal-Wallis tests.
Results: The prevalence of obsessive-compulsive disorder
among women was 9.37%. The most frequency of obsessive and
compulsive was about obsessing, ordering, washing, and
doubting, respectively. Less frequency was hoarding. Also
housewife, unemployed and low educated women had higher
scores in obsessive- compulsive disorder inventory.
Conclusion: In this research, the prevalence rate of obsessivecompulsive disorder among 20-40 years old women was higher
than that of reported researches in Iran or other countries. So it
disclosed the emphasis of this topic.
Keywords: Obsessive compulsive disorder, Prevalence, Women
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مقدمه

مطالعهي فایرمن ،شیوع بین زنان باالتر از مردان و در میان

اختالل وسواسي-جبري یکي از اختالالت اضطرابي است

پسران باالتر از دختران بوده است و شیوع در سن باالي 60

که ویژگيهاي بارز آن شامل افکار و آیینهاي وسواسي است

سال کاهش ميیابد ( .)7در مطالعهي تورز نیز تعداد مبتالیان

که عامل مهمي در ایجاد آشفتگي در افراد مبتال ميباشد و اغلب

زن بیشتر از مرد بود و از 1

فرد مبتال 71 ،نفر زن و  15نفر

عملکرد و سازگاري اجتماعي این افراد را مختل ميسازد ( ).

مرد بودند ( .)8راسموسن و ایزن 5در نتایج مطالعهي خود ذکر

تا سال  ، 891میزان شیوع اختالل وسواسي-جبري 5/50

کردند که  03درصد از افراد مبتال ،زن بودند ( ،) 3همچنین

درصد گزارش گردیده بود اما از سال  ، 891حداقل در سه

این تفاوت جنسیتي در تحقیق همهگیرشناسي کارنو و

مطالعه در آمریکاي شمالي ،شیوع در جمعیت عمومي بیشتر از

گولدینگ ( ) 1و اندرو 2نیز تایید شده است ( .) 0میزان

 2درصد بوده است .بالند 2شیوع این اختالل را  3درصد ( )2و

شیوع اختالل وسواسي-جبري در بین زنان در مطالعات شمس-

کارنو 3در میان  9055فرد در میان  0جامعهي آمریکا میزان

علیزاده 0/7 ،درصد ( ،) 6خسروي / 0 ،درصد (،) 7

شیوع آن را در طول عمر  /8درصد تا  3/3درصد ( )3گزارش

محمدي 2/06 ،درصد ( ،) 9حسنشاهي ( 3/89 ) 8درصد،

کردهاند .در مطالعهاي که توسط ویسمن 1در  1کشور انجام

کاویاني  /1درصد ( ،)25وزیري  /درصد (  )2و

شد ،شیوع در آمریکا ،کانادا ،آمریکاي التین و پورتریکو 2

مسعودزاده تنها با استفاده از پرسشنامهي اختالل وسواسي-

درصد گزارش گردید که با نتایج به دست آمده از اروپا و

جبري مادزلي  3 /2درصد ( )22گزارش شده است.

نیوزلند نیز یکسان بوده است ( .)1بیبینگتون 0میزان شیوع 6

تحقیقات نشان داده است که تقریبا نیمي از بیماران مبتال به

ماههي آن را تقریبا درصد ( )0و هولندر 6شیوع در طول عمر

اختالل وسواسي-جبري از بیش از یک آداب وسواسي رنج

را  2تا  3درصد بیان نمودهاند ( .)6فایرمن شیوع یک سالهي

ميبرند .راسموسن و تسوانگ 3دریافتند که  1درصد از

این اختالل را در جمعیت باالي  6سال در ناحیهاي از سان-

مبتالیان به اختالل وسواسي-جبري بیش از یک آداب

فرانسیسکو و ساکرامنتو 5/591 ،درصد گزارش کرده است

وسواسي را نشان ميدهند .دو سوم از نمونهي مورد مطالعهي

( .)7شیوع اختالل وسواسي-جبري در آسیا و کره  /8درصد

آنها از بیش از یک عمل اجباري رنج ميبردند ( .)23ساها و
1

و در تایوان  5/7درصد بوده است ( .)9طبق مطالعهي تورز در

کوپتا گزارش کردند که میزان وسواس فکري آلودگي 02

انگلیس شیوع یک ماهه را  /درصد گزارش کردند ( .)8در

درصد ،پرخاشگري  32/0درصد ،تشریفات وسواسي شستن

ترکیه یولداسخان ،8شیوع را  1/2درصد برآورد نموده است

 07/0درصد و کنترل و وارسي  12/0درصد ميباشد (.)21

( .) 5در ایران ،احمدوند شیوع اختالل وسواسي-جبري را 6/9

گادیت 0در جامعهي ماهيگیران ،وسواس وارسي ،شستن و

درصد ( ) و عصاریان در بین دانشآموزان دبیرستاني شهر

شمارش را شایعترین وسواس عملي گزارش کرد ( .)20در
6

کاشان  9/97درصد به دست آوردند ( .) 2سن شروع اختالل،

مطالعهي سلیم و گول در بررسي  95بیمار وسواسي ،وسواس

اواسط و اواخر دههي بیست سالگي است .بیشتر مطالعات ،بروز

فکري آلودگي و کثیفي با  32/0درصد شیوع در زنان و 35

این اختالل را در زنان ،اندکي بیشتر از مردان گزارش کردند

درصد در مردان ،وسواس فکري ناامني و ترس از دست دادن،

اما مطالعات قبلي توزیع جنسي برابر را گزارش کردهاند .طبق

با نسبت برابر  7/0درصد در دو جنس ،کنترل کردن با  0درصد

1

در زنان و  2/0درصد در مردان ،افکار مذهبي با  0درصد فقط
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Bland
3
Karno
4
Weissmann
5
Bebbington
6
Hollander
7
Fireman
8
Torres
9
Yoldascan
2

10

Rasmussen and Eisen
Golding
12
Andrews
13
Tsuang
14
Saha and Gupta
15
Gadit
16
Saleem and Gul
11

 032مجلهي اصول بهداشت رواني ،سال  ،)3( 51پايیز 5310

مالحت اماني و همکاران

در بین مردان ،نظم و ترتیب با نسبت برابر  2/0درصد در دو

مدیریت برنامهریزي استان اردبیل این میزان را  86506نفر

جنس و وسواس فکري چندگانه با  0درصد در زنان و 7/0

گزارش نمود .براي تعیین میزان شیوع اختالل وسواسي-جبري

درصد در مردان دیده شد ( .)26همچنین از نظر جنبهي

از روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي استفاده

وسواس عملي در بین افراد مورد مطالعه ،موارد شستن و تمیز

شد .ابتدا شهر اردبیل به  0منطقهي جغرافیایي (شمال ،جنوب،

کردن در  65درصد زنان و  67/0درصد مردان ،کنترل و

شرق ،غرب و مرکز) تقسیم و از هر کدام از مناطق ،یک محله

وارسي  2/0درصد زنان و  0درصد مردان ،مرتب و منظم

یا شهرک به صورت تصادفي انتخاب شد .در مرحلهي بعد ،از

کردن در  5درصد زنان و  0درصد مردان ،جمع کردن با

هر کدام از محالت انتخاب شده به صورت تصادفي سیستماتیک،

نسبت برابر  2/0درصد در هر دو جنس و وسواس عملي

پالکهاي منازل انتخاب شد .براي انتخاب حجم نمونه از

چندگانه در  2/0درصد زنان و  0درصد مردان ،گزارش

واریانس مطالعهي مشابهي استفاده گردید ( )32و سپس فرمول

گردید (.)26

کوکران براي جامعهي محدود به کار رفت که طبق آن فرمول

دادههاي همهگیرشناسي بر اساس بازنمایي نمونههاي جامعه

حجم نمونه  785نفر برآورد شد ( .)33الزم به ذکر است که

براي برنامهریزي مناسب و آمادهسازي خدمات بهداشت رواني

معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلي تحقیق حاضر را از نظر

ضروري است .این موضوع به خصوص براي اختالل وسواسي-

رعایت اصول اخالقي در تحقیق مورد تایید قرار داده است.

جبري که عنوان بیماري پنهان توصیف شده است ،صدق

با توضیح هدف تحقیق ،تعداد  785پرسشنامه در اختیار

ميکند ( .)29،27عوامل جمعیتشناختي ،شدت بیماري و

نمونههاي انتخاب شده قرار گرفت .در مورد محرمانه بودن

اختالالت همابتال ممکن است رفتارهاي جستجوي درمان را

اطالعات با شرکتکنندگان صحبت شد و رضایت آنها جهت

متاثر کند .بنا بر این مهم است توزیع و مشخصات این اختالل

شرکت در تحقیق کسب گردید .بعد از جمعآوري پرسشنامه-

وراي زمینههاي بالیني مطالعه شود (.)35،28

ها و حذف پرسشنامههاي ناقص ،دادههاي مربوط به 007

شیوع باالي این اختالل در بین اختالالت روانپزشکي با در

پرسشنامه ،تحلیل گردید .نقطهي برش پرسشنامهي اختالل

نظر گرفتن شرایط مذهبي و فرهنگي حاکم بر کشورمان و با

وسواسي-جبري  12ميباشد اما به دلیل این که میانگین کلي

توجه به اثرات مخرب این اختالل در طوالنيمدت بر روابط

افراد شرکتکننده  07/69بود و انجام مصاحبه نیز به خاطر

بین فردي و ارتباطات اجتماعي ،اهمیت باالي شناخت و درمان

هزینهي باالیي که در بر داشت ،براي بیشتر از نصف شرکت-

این اختالل را نشان ميدهد .تحقیقي در ارتباط با شیوع اختالل

کنندگان امکانپذیر نبود ،لذا با آزمودنيهایي که نمرهي یک

وسواسي-جبري در میان جمعیت عادي به ویژه زنان انجام

انحراف معیار باالتر از میانگین ( )91کسب کرده بودند ،بر

نشده است ،لذا بررسي میزان شیوع اختالل وسواسي-جبري و

اساس شماره تلفن مندرج در پرسشنامه ،تماس گرفته شد و از

زیرمجموعههاي آن در بین جمعیت زنان بزرگسال از اهمیت

آنها دعوت به عمل آمد که در مصاحبهاي که در مرکز

زیادي برخوردار است زیرا با پي بردن به میزان شیوع ميتوان

مشاورهي روانشناختي انجام ميگردد ،شرکت نمایند.

اقدامات مناسبتتري را در جهت کمک و درمان این زنان به

مصاحبهي بالیني ساختاریافته بر اساس چهارمین ویراست

انجام رساند.

تجدید نظر شدهي راهنماي آماري تشخیصي اختالالت رواني

روشکار

از افراد دعوت شده ،به عمل آمد .ابزار پژوهش شامل:

تحقیق حاضر که با هدف بررسي شیوع اختالل وسواسي-

الف -مصاحبهي بالیني ساختاریافته  :این مصاحبهي بالیني

جبري در بین زنان در یک مقطع زماني معین انجام گردید ،از

ساختاریافته براي تشخیصگذاري اختالالت محور یک بر

نوع توصیفي مقطعي ميباشد (  .)3جامعهي آماري شامل تمام

اساس چهارمین ویراست تجدید نظر شدهي راهنماي آماري

زنان  25تا  15سالهي شهرستان اردبیل در سال  398بود که

1

Structured Clinical Interview

شیوع اختالل وسواسي-جبري در بین زنان  02تا  02سالهي

237 Fundamentals of Mental Health, 15(3), Autumn 2013

تشخیصي اختالالت رواني به کار ميرود .بر اساس مطالعات

با انحراف معیار  0/16سال ميباشد .بیشترین افراد نمونه در دو

صورت گرفته ،فواید بالقوهي این مصاحبه براي استفاده در

گروه سني  25تا  20سال ( )%12/10و گروه سني  20تا  35سال

درمانگاه بهداشت رواني آزمایش شده است .این مصاحبه

( )%29قرار داشتند .از نظر تحصیالت ،بیشترین فراواني مربوط

ميتواند براي تضمین یک تشخیص پایا و دقیق مورد استفاده

به سطح دیپلم ( )%39/7و کارشناسي ( )%30/1بود .از نظر تاهل

قرار گیرد (.)31

و شغل ،بیشترین فراواني افراد نمونه را زنان متاهل ( )%08/7و

ب -پرسشنامهي اختالل وسواسي-جبري  :این پرسشنامه

خانهدار ( )%13/1تشکیل ميدادند .جدول میانگین و انحراف

 12آیتم دارد و نشانههاي اختالل وسواسي-جبري (مثل

معیار زیرمجموعهها و نمرهي کلي اختالل وسواسي -جبري در

شستن،کنترل کردن ،شک و تردید ،نظم و ترتیب ،افکار

میان زنان مورد مطالعه را نشان ميدهد.

وسواسي ،احتکار و خنثيسازي) را اندازهگیري ميکند .سئواالت

جدول  -میانگین و انحراف معیار زیرمجموعههاي اختالل

این پرسشنامه با یک مقیاس لیکرت  0درجهاي ( )1-5پاسخ

وسواسي -جبري و نمرهي کلي اختالل وسواسي-جبري در میان

داده ميشوند .فوا 2و همکاران نشان دادند که نمرات کل افراد

زنان مبتال به اختالل وسواسي-جبري

مبتال به اختالل وسواسي-جبري از نظر اضطراب و فراواني در

متغیر

حداکثر

حداقل

کنترل و وارسي

30

5

/93

6/ 6

پرسشنامهي اختالل وسواسي-جبري به طور معنيداري از

شک و تردید

2

5

3/73

3

افراد مبتال به هراس اجتماعي فراگیر ،اختالل استرس پس از

نظم و ترتیب

25

5

5/26

1/35

سانحه و گروه بهنجار ،باالتر ميباشند ( .)30ضریب همساني

وسواس فکري

26

5

7/19

0/ 1

احتکار

2

5

1/97

2/90

دروني این پرسشنامه در دامنهاي از  5/96تا  5/80و ضریب

ختثيسازي

22

5

7/70

1/68

پایایي بازآزمایي آن از  5/91تا  5/85متغیر بوده است .این

شستشو

32

5

/76

6/05

نمرهي کل

16

5

07/69

26/80

پرسشنامه با سایر ابزارهاي خودگزارشي نشانههاي وسواس
فکري و عملي همبستگي باالیي ( 5/60تا  )5/9داشته است.
ویژگيهاي روانسنجي قوي این پرسشنامه در نمونهي
دانشجویان به خوبي اثبات شده است ( )36و ضریب همساني دروني
نسخهي تجدید نظر شدهي آن در میان دانشجویان ایراني براي
کل مقیاس  5/90و و براي زیرمقیاس در دامنه  5/05تا 5/72
گزارش شده است ( .)37در این مطالعه ،ضریب آلفاي کرونباخ
پرسشنامهي اختالل وسواسي-جبري  5/81به دست آمد.
در نهایت دادههاي به دست آمده از  007مورد ،با استفاده از
آمار توصیفي (فراواني و درصد) و آزمون کروسکال-والیس و
با کمک نرمافزار  SPSSنسخهي  6تحلیل شدند.
نتایج

میانگین

انحراف معیار

جدول  2نشان ميدهد که نمرات آزمودنيها با توجه به
انحراف معیار و میانگین ،در  0گروه ،طبقهبندى شده است.
جدول  -2گروهبندي نمرهي کل اختالل وسواسي-جبري بر
اساس فاصلهي میانگین از انحراف معیار
مالک

گروه

دامنهي نمرات تعداد درصد

از یک تا دو انحراف معیار زیر میانگین

 5تا 35

7/3 268

 2از میانگین تا یک انحراف معیار زیر میانگین

 3تا 07

31/8 011

 3از میانگین تا یک انحراف معیار باالي میانگین

 09تا 91

35/9 195

 1از یک تا دو انحراف معیار باالي میانگین
 0از دو تا سه انحراف معیار باالي میانگین
کل

 90تا 2
3

تا 16
 5تا 16

2 8

1/

10

2/ 0

007

55

همان طور که در جدول  2مشخص است ،نمرهي کل اختالل

در این مطالعه که با هدف بررسي میزان شیوع اختالل

وسواسي-اجباري در  7/3درصد از نمونهها دو انحراف معیار

وسواسي-جبري در بین زنان شهرستان اردبیل انجام گردید،

زیر میانگین ،در  31/8درصد ،یک انحراف معیار زیر میانگین،

تعداد  007نفر شرکت نمودند .میانگین سني افراد  27/59سال

در  35/9درصد افراد یک انحراف معیار باالي میانگین ،در

Obsessive-Compulsive Inventory
Foa

1
2

 1/درصد ،دو انحراف معیار باالي میانگین و در  2/0درصد
نمونهها بیشتر از  2انحراف معیار باالي میانگین بود .جدول 3

مالحت اماني و همکاران
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بر اساس آزمون کروسکال-والیس را نشان ميدهد.

مقایسهي متغیرهاي جمعیتشناختي در طبقات مختلف نمرات

جدول  -3مقایسهي متغیرهاي جمعیتشناختي در طبقات مختلف نمره کل اختالل وسواسي-جبري بر اساس آزمون کروسکال-والیس
فراواني

متغیر

سن (سال)

تحصیالت

شغل

تاهل

درصد کل

گروه 2

گروه 3

گروه 1

گروه 0

کل

 25تا 20

6

2 7

256

51

9

66

12/10

 26تا 35

63

70

35

07

136

29

 3تا 30

05

97

93

28

5

208

6/63

 36تا 15

15

60

6

28

6

25

2/ 8

سیکل

2

07

67

35

6

9

/6

دیپلم

72

2 1

87

86

23

652

39/7

کارداني

6

16

19

25

0

30

9/ 7

10

65

گروه 1

مجذور خي

P

2/10

5

00

30/1

5

33

2/

کارشناسي

30

25

کارشناسي ارشد

0

5

7

03

3/ 0

نامشخص

5

0

0

2

676

13/1

خانه دار

96

216

2 8

86

28

9/30
8/ 9

کارمند

67

51

9

35

3

209

دانشجو

69

81

83

16

7

359

بيکار

29

0

05

23

1

06

5

نامشخص

25

18

37

21

2

08

5/ 2

مجرد

2

71

71

67

5

037

31/0

متاهل

11

338

293

3

33

835

08/7

نامشخص

3

3

23

2

2

85

0/79

5/19

5/55

11/25

5/55

9/19

5/57

3/29

بر اساس جدول  3میزان نمره کل اختالل وسواسي-جبري

جبري در بین زنان  25تا  15سالهي شهرستان اردبیل 8/37

زنان که براساس فاصله از نمره میانگین گروه بندي شده است

درصد ميباشد که این میزان شیوع باالتر از میزان شیوع

در طبقات تحصیلي و شغلي مختلف بطور معناداري متفاوت

گزارش شده در داخل و خارج کشور ميباشد.

است .به این صورت که زنان کمسواد نسبت به زنان با

جدول  -1میزان شیوع زیرمجموعههاي اختالل وسواسي-جبري

تحصیالت باالتر داراي نمرهي باالتري دراختالل وسواسي-

بر اساس مصاحبهي بالیني در زنان

جبري بودند (  )P=5/55و زنان خانهدار و بيکار نسبت به

متغیر

زنان شاغل ،نمرهي باالتري در اختالل وسواسي -جبري داشتند

کنترل و وارسي

09

(  )P=5/55اما این تفاوت بین زنان متاهل و مجرد ()P=5/57

شک و تردید

63

13/ 0

و بین گروههاي مختلف سني ( )P=5/19معنيدار نبود .جدول

نظم و ترتیب

92

06/ 6

0/26

 ،1میزان شیوع زیرمجموعههاي اختالل وسواسي-جبري را بر

وسواس فکري

55

69/18

6/12

احتکار

1

8/09

5/8

اساس مصاحبهي بالیني در زنان مبتال نشان ميدهد.

ختثيسازي

15

27/38

2/06

بحث

شستشو

76

02/50

1/99

وسواس فکري و عملي

16

55

8/37

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اختالل وسواسي

فراواني

درصد در میان

درصد در میان

مبتالیان

مبتالیان

38/72

3/72
1/51

جبري (و زیرمجموعههاي آن) و ارتباط آن با برخي از

اکثر مطالعاتي که در خارج از کشور انجام شده شیوع بسیار

ویژگيهاي جمعیتشناختي در بین زنان  25تا  15سالهي

متفاوتي را گزارش ميکنند و در سالهاي اخیر این میزان در

شهرستان اردبیل بود .بر اساس نتایج ،شیوع اختالل وسواسي-

حال افزایش ميباشد .شیوع اختالل وسواسي-جبري در بین

شیوع اختالل وسواسي-جبري در بین زنان  02تا  02سالهي
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زنان ،توسط محققان مختلف از جمله کانینو در پورتوریکو به

میزان شیوع آن در کهنسالي کاهش ميیابد ،ميتواند منجر به

صورت شیوع  6ماههي  2/3درصد و در طول عمر  /3درصد

گزارش شیوع بیشتر اختالل در تحقیق حاضر گردد.

گزارش شده است ( ،)39در نیوزیلند اوکلي-برون 2شیوع 6

نتایج تحقیق نشان داد که شیوع اختالل وسواسي-جبري در

ماههي این اختالل را در بین زنان  /1درصد ( )38و ولز 3نیز

بین زنان خانهدار ،بيکار و کمسواد باالتر ميباشد که این

شیوع در طول عمر آن را در همان کشور  3/1درصد به دست

مسئله همسو با مطالعهي شمسعلیزاده ( ) 6و در برخي موارد

آوردند که نتایج آنها مشابه مطالعهي بالند در کانادا ميباشد

ناهمسو با مطالعهي چگیني است ،مثل این که شیوع اختالالت

ماهه تا طول

رواني در بین افراد داراي تحصیالت دیپلم یا باالتر ،نسبت به

عمر بین  5/2تا  5/8گزارش شده است (  .)12،1همان طور که

سایر گروهها باالتر است ( .)10همچنین تحقیق حاضر نشان داد

مشاهده ميشود نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر با

که بیشترین میزان انواع وسواس به ترتیب مربوط به وسواس

مطالعات انجام شده در کشورهاي غربي و آسیاي شرقي

فکري و نظم و ترتیب ،شستشو و تمیز کردن و شک و تردید و

متفاوت و ناهمسو ميباشد .در برخي مطالعات داخل کشور،

کمترین میزان ،مربوط به احتکار ميباشد .این یافته با مطالعهي

میزان شیوع اختالل وسواسي-جبري در بین زنان ،نزدیک نتایج

سلیم و گول از این جهت که مجموع وسواسهاي فکري را در

به مطالعات کشورهاي غربي ميباشد .براي مثال خسروي،

بین بیماران وسواسي  62/0درصد و میزان وسواس شستشو را

میزان شیوع وسواس در بین زنان را  / 0درصد ( ،) 7محمدي

 65درصد و کمترین میزان وسواس را احتکار گزارش کردهاند،

 2/06درصد ( ،) 9کاویاني  /1درصد ( )25و وزیري /

هماهنگ ميباشد ( .)26همچنین با مطالعهي دادفر که نشان داد

درصد (  )2گزارش کردند اما برخي دیگر از مطالعات نظیر

بیشترین میزان وسواس عملي مربوط به شستشو و کمترین

مطالعهي شمسعلیزاده که تنها با استفاده از پرسشنامه به

مربوط به احتکار است ،همسو ميباشد ( .)16اگر چه در

بررسي پرداخته بود ،میزان شیوع در زنان  0/7درصد ( ) 6بود،

مطالعهي حاضر در میان جمعیت کل نمونه ،میزان نمرهي

این میزان در مطالعهي مسعودزاده  3 /2درصد ( ،)22جمالي

وسواس احتکار باالتر بود اما در طي مصاحبه با افراد مبتال

 2/3درصد ( )13و شمس  5/7درصد ()11گزارش گردید.

مشخص شد که افراد نشانههاي احتکار در خود را بیش برآورد

مطالعهي حاضر با چند مطالعهي اخیر تقریبا همسو ميباشد .در

کردهاند .فوا و همکاران هم در بررسي روایي و اعتبار پرسش-

مطالعهي حسنشاهي ،شیوع اختالل وسواسي-جبري در بین

نامهي اختالل وسواسي-جبري اشاره کردهاند که در مورد

زنان به صورت اختالل خالص  3/89درصد و همراه با سایر

مقیاس احتکار به دلیل اعتبار پایین آن ،باید محتاط بود ( .)30از

اختالالت  6/8درصد گزارش گردید ( .) 8این مطالعه که

آن جایي که در مطالعهي حاضر ،نمونهي مورد مطالعه زن و

همراه با مصاحبهي تشخیصي انجام شده ،قابل توجه است زیرا

اکثرا خانهدار بودند ،بنابراین این دسته از افراد بیشتر وقت خود

نتایج آن در مجموع ،میزان شیوع وسواس در بین زنان را باالتر

را صرف مرتب و تمیز کردن ميکنند بنا بر این بیشتر احتمال

از مطالعهي حاضر گزارش ميکند ( .) 8یکي از تبیینهاي

دارد که این نوع وسواسها در بین ایشان باالتر باشد.

( .)2اما در مطالعات بیجل 1و کانالس 0شیوع

مربوط به شیوع باالي اختالل وسواسي-جبري در تحقیق حاضر

نقطهي برشي که براي پرسشنامهي اختالل وسواسي-جبري

مربوط به دامنهي سني زنان مورد مطالعه است ،از آن جایي که

پیشنهاد شده بود به دلیل این که حتي از میانگین مطالعهي

شروع اختالل ،اواسط و اواخر دههي بیست سالگي است و

حاضر هم پایینتر بود ،در عمل براي تحقیق حاضر کارایي
نداشت و این از محدودیتهاي تحقیق حاضر به شمار ميرود،

1

Canino
Oakley-Browne
3
Wells
4
Bijl
5
Canals
2

بنا بر این پیشنهاد ميشود که در فرهنگ ایراني از انحراف
معیار براي تعیین نقطهي برش استفاده شود .محدودیت دیگر
مطالعه ،استفاده از پرسشنامه براي سرند اولیه بود که براي این
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نتیجهگیري

 لذا، بررسي شدند،منظور افراد داراي تحصیالت سیکل و باالتر

 درصد اختالل8/37  شیوع،بر اساس نتایج پژوهش حاضر

.قدرت تعمیم یافتهها به کل جامعهي زنان محدود ميگردد

 نیاز به تعمق دارد و لزوم،جبري در بین زنان جوان-وسواسي

براي همین منظور توصیه ميشود که در مطالعات آتي

پرداختن به امر بهداشت روان زنان جوان را در دو بعد

راهبردهایي اتخاذ گردد که افراد کمسواد و بيسواد هم در

. روشن ميسازد،پیشگیري و مداخله

.نمونهي مورد مطالعه قرار گیرند
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