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این مطالعه به منظور بررسی نشانه هاي وسواسی، باورهاي وسواسی، عدم تحمل بالتکلیفی و باورهاي فراشناختی در افـراد داراي      

همبسـتگی،   -نگرانی هاي بدریخت انگارانه بدن و تمایالت به احتکار طرح ریزي شده بود. با استفاده از یک طرح پژوهشـی توصـیفی  

دانشجو براي این مطالعه انتخاب شد و داده ها بـا اسـتفاده از مقیـاس ابعـاد اخـتالل وسواسـی، مقیـاس         329 یک نمونه تصادفی از

پرسشنامه فراشناختی، پرسشنامه بدریخت انگاري بدن و احتکار جمـع آوري شـد.   باورهاي وسواسی، مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی، 

 6/2درصـد و   4/3ون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتـایج نشـان داد کـه    داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسی

درصد از نمونه به ترتیب نگرانی هاي بدریخت انگارانه بدن و تمایالت احتکار را گزارش کردند. بعالوه نگرانـی هـا در مـورد بـدریخت     

نترل افکار، عدم تحمل بالتکلیفی، باورهاي مثبـت  انگاري بدن با همه ابعاد اختالل وسواسی، باورهاي وسواسی در مورد مسئولیت و ک

و منفی در مورد نگرانی و باورهاي منفی در مورد توانش شناختی همبستگی مثبت داشت. تمـایالت احتکـار بـا همـه ابعـاد اخـتالل       

در مـورد تـوانش    ، باورهـاي منفـی  وسواسی، با همه باورهاي وسواسی، عدم تحمل بالتکلیفی، باورهاي مثبت و منفی در مورد نگرانی

شناختی و نیاز به کنترل افکار همبستگی مثبت داشت. تحلیل رگرسیون چندگانه آشکار کرد که ابعـاد آلـودگی و تقـارن وسواسـی،     

عدم تحمل بالتکلیفی و باورهاي فراشناختی در مورد توانش شناختی، بخش قابل توجهی از واریانس نگرانی هـاي بـدریخت انگارانـه    

د. در حالی که ابعاد آلودگی و تقارن وسواسی و باورهاي وسواسی در مورد مسئولیت بخش قابل تـوجهی از واریـانس   بدن را تبیین کر

احتکـار  رفتـاري در درمـان    -تمایالت احتکار را توجیح کرد. یافته ها حاکی از این است که، در حالی که ممکن است درمان شناختی

  راي نگرانی در مورد ریخت بدن باید بر باورهاي فراشناختی نیز تمرکز کند.وسواسی مفید باشد، مداخالت طرح ریزي شده ب

    جبري، باورهاي وسواسی، عدم تحمل بالتکلیفی، فراشناخت ها -بدریخت انگاري بدن، احتکار، ابعاد وسواسی :هاواژه کلید
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  مقدمه  - 1- 1

گروهی از اختالالت روانپزشکی است که به وسیله  جبري)- (اختاللهاي وسواسی1عملی –فکري  اختالالت وسواسی

انواع خاصی از افکار،هیجان ها و هیجانهاي پریشان کننده و رفتارهاي اجباري مشخص می شود.،ترکیبی از افکار تکراري

 ر است.به هر اختالل درون این گروه متغیرفتار ها با توجه 

اعضاي گروه مطالعاتی طیف هاي  DSM-5،2در ارتباط با توصیه هاي مربوط به تغییرات در ساختار فصل هاي 

ندي هاي جدید اختالالت  مربوطه ، این موضوع را بررسی کردند که آیا اعتباریابی هاي علمی می توانند دسته بتشخیصی

را درون چارچوب طبقاتی موجود تحت تاثیر قرار دهند. براي این هدف، یازده شاخص از این نوع توصیف شدند: مبناي 

شاخص هاي زیستی، پیشایندهاي خلق عصبی مشترك، صفات خانوادگی، عوامل خطر ژنتیکی، عوامل خطر محیطی خاص، 

زش هیجانی یا شناختی، شباهت نشانه، روند بیماري، همزمانی باالي اختالالت، و پاسخ و خویی، نابهنجاري هاي پردا

مشترك به درمان. این شاخص ها وظیفه رهنمودهاي تجربی را براي تاثیر گذاشتن بر تصمیم گیري کارگروه ها و نیروي 

نی آنها به حداکثر برسند، بر عهده اجرایی درباره اینکه چگونه اختالالت دسته بندي شوند تا اعتبار و سودمندي بالی

با این هدف انجام شد که پژوهش هاي آتی را قادر سازد به اینکه آگاهی  DSM-5. دسته بندي اختالالت روانی در داشتند

از منشا بیماري و همانندي هاي پاتوفیزیولوژیکی بین اختالالت را ارتقا دهد و مبنایی را براي تکرار آینده تامین کند که به 

انجمن ر مدام ارزیابی شوند(وسیله آنها بتوان داده ها را به مرور زمان دوباره تجزیه و تحلیل کرد تا اعتبار آنها به طو

  ).2013،روانپزشکی آمریکا

                                                
1- Obsession-Compulsion Disorder  

 5آماری اختالالت روانی ویراست راھنمای تشخیصی  -  2
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عملی جدید نمی باشد در واقع شواهد بیست سال گذشته  –ایده طیف اختالالت داراي ویژگی هاي وسواسی فکري  

این اختالالت  DSM-5در.با هم طبقه بندي بشوند نظري و بالینی بهتر است این اختالالت تایید می کند که از لحاظ

عملی و اختالالت مرتبط با آن قرار گرفته است.هر اختالل - داخل یک مقوله تحت عنوان اختالالت وسواسی فکري

  شامل فهرستی از نشانه هاي مرتبط با آن اختالل می باشد. DSM-5در

  تحت مقوله اختالالت وسواسی و اختالالت مرتبط با آن قرار گرفته اند به قرار زیر است: DSM-5اختالالتی که در 

 عملی –اختالل وسواس فکري  )1

 1اختالل بد ریخت انگاري بدن )2

 2اختالل احتکار )3

 3وسواسی موکنی )4

 4وسواسی کندن پوست )5

ل وسواسی ناشی از شرایط پزشکی به عالوه چند اختالل دیگر نظیر اختالل وسواسی ناشی از مواد یا دارو ، اختال

  دیگر (طبی عمومی) و اختالل وسواسی نا مشخص نیز در این مقوله قرار دارند. 

تشابه میان اختالالت وسواسی و اختالالت مرتبط با آن را از لحاظ عالئم و  زیادي  تاکنون شواهد پژوهشی

  ده است.کردرجه باالیی از همایندي میان این اختالالت را تایید همچنین 

  عملی و اختالالت مرتبط با آن عبارتند از:-بنابراین ویژگی هاي اصلی اختالالت وسواسی فکري

افکار تکراري،هیجان هاي پریشان کننده و رفتارهاي اجباري می باشد.اگر چه تشابه عالئم و هم پوشی نیز وجود 

ن تفاوت ها بر تصمیم گیري در مورد درمان دارد ولی هر اختالل داراي ویژگی هاي منحصر به فردي نیز می باشد.ای

  نیز تاثیر می گذارد که شامل موارد زیر است:

  )انتخاب نوع درمان1

  ) ترتیب ارئه مولفه هاي درمانی2

  )تعیین اهداف و انتظارات براي متخصین بالینی،بیماران و اعضاي خانواده در مورد پیشرفت درمانی.3

) نیز پیشنهاد 21996سالکوسکیس، 11998راکمن( براي مثال  OCDنظریه هاي شناختی رفتاري در مورد 

تحقیقات حاکی از می کنند که افکار وسواسی بالینی از تفسیر ناسازگارانه افکار مزاحم و منفی نرمال به وجود می آید.

                                                
1  - Body dysmorphic disorder 
2- Hoarding disorder  
3- Hair-Pulling Disorder (Trichotillomania)  
4- Skin picking Disorder (excoriation)  
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ند(راکمن % جمعیت مانند بیماران وسواسی افکار مزاحم یا شناخت هاي مزاحم را تجربه می کن90این است که تقریبا 

).در حالی که افراد فاقد اختالل وسواسی متوجه هستند که این افکار ناخواسته مزاحم غیر منطقی 31978سیلوا و دي

و بی معنی هستند،افراد داراي اختالل وسواسی این افکار مزاحم را به عنوان افکار مهم،تهدید کننده و افکاري که نیاز 

اس نظریه شناختی بک در مورد هیجان ها تصور بر این است که این ارزیابی ها به کنترل دارند ارزیابی می کنند.براس

، مسئولیت شخصی و اهمیت ژکار شامل تخمین بیش از حد تهدیداین باورهاي کبر مبناي باورهاي کژکار استوار است.

 4عنوان باورهاي وسواسیمی باشد که این باورها به  یا اطمینان و قطعیت و نیاز براي کنترل و نیاز براي کمال گرایی

سوء تعبیر افکار مزاحم به ).2005 5عملی – فکري وسواسدر  یشناختشناسایی باورهاي نامیده شده اند ( کار گروه 

اضطراب وسواسی و همچنین به تالشهایی براي کاهش چنین پریشانی از طریق اجتناب،خنثی سازي و تشریفات رفتار 

اسخ ها به ضرر خود فرد می باشند،چون آن ها افکار مزاحم اضافی را به وجود وسواسی منجر می شود.در نهایت این پ

می آورند و فرضیه هایی در مورد اهمیت و خطرناك بودن افکار مزاحم را تقویت می کنند و در نتیجه به یک چرخه 

  معیوب تداوم می بخشند.

  حمایت می کنند: OCDرفتاري -سه نوع شواهد تجربی از مدل شناختی

مطالعات عرضی با استفاده از نمونه هاي بالینی و غیر بالینی اشاره می کنند که نشانه هاي وسواسی با  اوال

افکار مهم،تهدید کننده و برحسب مسئولیت براي آسیب ارتباط باورهاي وسواسی و تفسیر افکار مزاحم به عنوان 

زمایشگاهی ایجاد شده بود نشان می دهد که وجود دارند.دوما آزمایش ها که در آن سوء تعبیر افکار مزاحم در شرایط آ

باورهاي وسواسی پریشانی و رفتارهاي خنثی سازي شبیه آنچه در بیماران داراي اختالل وسواسی مشاهده می شود را 

تحریک می کنند.سوما مطالعات آینده نگر حاکی از این است باورهاي وسواسی به عنوان عوامل خطرساز براي پیدایش 

 .ي وسواسی بعد از یک رویداد استرس زا عمل می کندنشانه ها

جبري، بدریخت انگاري بدن و  - هدف اصلی این پژوهش تعیین درصد افرادي است که نشانه هاي وسواسی

احتکار را گزارش می کنند و همچنین تعیین ابعاد شناختی همچون باورهاي وسواسی و عدم تحمل بالتکلیفی و 

  سه اختالل و تعیین مولفه هاي پیش بینی کننده بدریخت انگاري بدن و احتکار می باشد.باورهاي فراشناختی در این 

 

 

                                                                                                                                              
1 - Rachman 
2- Salkovskis  
3- Desilva  
4 -Obsessive beliefs 
5- The Obsessive Coumpulsive cognitive Working Group  
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  بیان مسئله - 2- 1

، شواهد روز افزون DSM-5عملی و اختالالت مربوط به آن در - وارد کردن فصلی درباره اختالل وسواس فکري

بدن، اختالل احتکار، اختالل وسواس کندن مو و عملی، بدریخت انگاري  -را در مورد ارتباط اختالالت وسواس فکري

اختالل وسواس کندن پوست را با یکدیگر از لحاظ دامنه تاییدکننده هاي تشخیصی، به عالوه فایده بالینی دسته بندي 

این اختالالت در فصلی واحد را منعکس می کند. متخصصان بالینی ترغیب شده اند که این اختالالت را در افرادي که 

از آنها را نشان می دهند بررسی کنند و از همپوشی بین آنها آگاه باشند. در عین حال، تفاوت هاي مهمی در یکی 

از این گذشته بین اختالالت اضطرابی و  تاییدکننده هاي تشخیصی و روش هاي درمان در این اختالالت وجود دارند.

 DSM-5کی وجود دارد که در توالی فصل هاي عملی و اختالالت مربوط روابط نزدی - برخی از وسواس هاي فکري

  عملی و اختالالت مربوط بعد از اختالالت اضطرابی منظور شده است. -انعکاس یافته است، به طوري که وسواس فکري

،باورهاي ناسازگارانه را در سبب شناسی و حفظ این اختالل شناسایی کرده OCDمدل هاي شناختی در مورد 

 1فکري عملی اساسی باشد عدم تحمل بال تکلیفی -صور می شود در اختالل وسواسییک باور دیگري که تاند.

عدم تحمل بالتکلیفی یک ویژگی است که به وسیله باورهاي منفی در مورد عدم اطمینان و پی آمدهاي آن و است.

هاي اختالل  گروه تخصصی شناختباورها در مورد توانایی براي مقابله کردن با عدم اطمینان تعریف می شود.کار

عملی عدم تحمل بال تکلیفی را به عنوان باورها در مورد ضرورت مطمئن شدن در مورد توانایی  براي  -وسواسی فکري

مقابله با تغییر غیر قابل پیش بینی و در مورد عملکرد مناسب در موقعیت هایی که ذاتاً مبهم هستند تعریف کرده 

با اجتناب از آن یا با  ربه می کنند.ممکن است به شرایط عدم اطمینان.افرادي که عدم تحمل بالتکلیفی را تجاست

)مدلی براي توجیه عدم تحمل بالتکلیفی در بیماران وسواسی را پیشنهاد 1989(2پاسخ دهند.کرونمشکل در عملکرد 

نجر می کرده است.در این مدل بیان شده است که عدم تحمل بالتکلیفی به گوش به زنگی براي اطمینان و قطعیت م

شود که به نوبه خود به برانگیختگی هیجانی منفی منجر می شود.بنابراین افراد سعی می کنند از شرایط مبهم و 

                                                
1  - Intolerance of  uncertainty 
2- Chrone  
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بالتکلیفی اجتناب بکنند تا اینکه برانگیختگی هیجانی انزجاري و احساسات منفی که عدم اطمینان و بالتکلیفی به 

به طور خالصه مدل کرون ت از عملکرد مناسبی برخوردار نباشند.وجود می آورد را تجربه نکنند و در نتیجه ممکن اس

فرض می کند که گوش به زنگی به بالتکلیفی و پردازش بالتکلیفی عالوه بر واکنش هیجانی به بالتکلیفی اضطراب را 

محرك تولید می کند زمانی که باورهاي منفی در مورد پیامدهاي بالتکلیفی وجود دارند.هر دو گوش به زنگی براي 

عملی اثبات شده -هاي تحریک آمیز و اجتناب به عنوان عوامل نگهدارنده اضطراب و اختالالت وسواسی فکري

  ).11998اند(موگ و براگلی

 و افسردگی یگر نیز نظیر اختالالت اضطرابیعدم تحمل بال تکلیفی از جمله عواملی هست که در اختالالت د

  ).1996مشاهده شده است .(کرون ، نیز

 DSM-5راین به نظر می رسد که عدم تحمل بال تکلیفی مختص یک اختالل نیست. از آنجایی که در بناب

اختالالت بدریختی بدن، احتکار، وسواسی کندن مو و وسواسی کندن پوست نیز به همراه اختالالت وسواسی طبقه 

افکار و کمال گرایی (که جزء مولفه  بندي شده اند این سوال مطرح می شود که آیا ابعاد شناختی نظیرنیاز براي کنترل

هاي باورهاي وسواسی میباشند) و عدم تحمل بالتکلیفی که در اختالالت وسواسی مشاهده می شود در سایر 

  اختالالتی که در این مقوله قرار دارند نیز دیده می شود یا نه.

مفید براي گسترش دادن مدل در سال هاي اخیر نظریه هاي فراشناختی به عنوان یک دیدگاه به طور بالقوه 

مدل فراشناختی که توست ولز هاي شناختی رفتاري رایج براي اختالالت خلقی و اضطرابی مطرح شده اند.

مختص هر اختالل،ارزیابی ها و باورها را با فرآیند شناختی مختلفی که  هايشنهاد شده است جنبه )پی1996(2متیوزو

به طور اختصاصی فراشناخت به ل تفکر را تعدیل می کند ترکیب می نماید. بر پردازش اطالعات تاثیر می گذارد و عم

که به طور  باورها یا نگرش هاي مثبت و منفی که افراد در مورد افکار و حاالت درونی خود دارند اشاره می کند

خت ها در کل جنبه .در حالی که تصور بر این است که فراشنامستقیم بر برنامه ها و تمایل براي عمل تاثیر می گذارند

نرمال پردازش شناختی است اما آنها ممکن است پردازش کژکاري که در بسیاري از اختالالت هیجانی مشاهده می 

می توانند به تفکر نامتناسب با خلق منجر  ).براي مثال فراشناخت ها2003و ولز 3شوند را نیز حفظ کنند(پاپاجیو،جیو

و همچنین ممکن است باعث شوند فرد بر نگرانی یا رفتارهاي خنثی سازي به شوند و بر تخصیص توجه تاثیر بگذارند 

عنوان یک راهبرد مقابله اي تکیه کند.در واقع پنج نوع فراشناخت فرض شده است که در اختالالت هیجانی نقش 

 )اطمینان شناختی به توانایی هاي توجه و حافظه1کلیدي را ایفا می کنند که این پنج فراشناخت شامل:

                                                
1- Moag  & braglli  
2- Wells & Matus  
3- Papajio & Jiuo  
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)خودآگاهی شناختی که توجه را به فرآیندهاي تفکري متمرکز می 3)باورهاي مثبت در مورد نگرانی2خود

، 1کارترایتولز و()باورها در مورد نیاز براي کنترل5باورهاي منفی در مورد افکار مرتبط با کنترل ناپذیري و خطر)4کند

ي اختالالت اضطرابی و هم براي اختالالت خلقی مدل هاي فراشناختی هم برا).1996(ولز و متیوز ).22004هاوتون

و  3مطرح شده اند و سطوح باالیی از فراشناخت هاي منفی در انواع شرایط روانپزشکی اثبات شده است(کوچی

براي مثال نظریه هاي فراشناختی فرض می کنند که نگرانی مرضی در ).2010و همکاران 4موریتس 2012همکاران

افسردگی به وسیله ارزیابی مثبت و منفی در مورد نگرانی(یعنی فراشناخت ها)تقویت می  اضطراب و تفکر نشخوار در

شوند.این نظریه ها به وسیله مطالعاتی که نشان می دهد تمایل به نگرانی با باورهاي مثبت و منفی در مورد نگرانی 

گرانی میانجی گري می شوند تایید می ارتباط دارند و تفکر نشخوار را در افسردگی به وسیله باورهاي منفی در مورد ن

ی بیان گر یک جنبه مرکزي ).همچنین تصور بر این است که فرآیندهاي فراشناخت2003شوند(پاپاجیو،جیو و ولز

به شمار می آیند.حتی قبل از کار ولز و همکاران راکمن وسالکووس کیس نقشی که  عملی-سواسی فکرياختالل و

اخت ها)در ایجاد و حفظ نشانه هاي وسواسی را ایفا می کنند را روشن کرده افکار در مورد افکار(یعنی فراشن

رابطه بین سوءتعبیر افکار(یعنی یک فراشناخت)و OCDرفتاري کالسیک در مورد-بودند.براي مثال نظریه شناختی

ي متوسل می تشدید افکار مزاحم و همچنین احتمال اینکه افراد به تشریفات وسواسی به عنوان یک راهبرد مقابله ا

شوند را توصیف می کند.بعالوه تحقیقات اثبات کرده است که فراشناخت ها(براي مثال این باور که افکار باید کنترل 

با شناخت هاي غیر فراشناختی دیگر(براي مثال مسئولیت اغراق آمیز و کمال گرایی)تلفیق می شوند و در سبب شوند)

با توجه به مدل فراشناختی اختصاصی که توسط ولز  را ایفا می کنند. شناسی نشانه هاي اختالل وسواسی نقش مهمی

ا با نشانه هاي وسواسی هم در جمعیت بالینی و هم در ه است سطوح باالیی از فراشناخت ه) مطرح شد1997(

به ویژه به نظر می رسد که بیماران داراي اختالل وسواسی فراشناخت هاي جمعیت غیر بالینی گزارش شده است.

صی را گزارش می کنند که شامل سطوح باال از باورهاي منفی در مورد نگرانی (در مورد خطر و کنترل ناپذیري خا

باورهاي تلفیق  ).2012افکار)و نیاز براي کنترل افکار عالوه بر سطوح پایین از اطمینان شناختی(کوچی و همکاران

و باور در مورد مالك ها براي خاتمه دادن این تشریفات و  افکار در مورد نیاز براي انجام تشریفات یا الگوهاي رفتاري

نشان داده شده  ).همچنین2010و همکاران  5الگوهاي رفتاري در ارتباط با نشانه هاي وسواسی تاکید شده اند( سالم

                                                
1- Cartwright  
2- Hawton  
3- Kochi  
4- Morites  
5 -sallem 
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پس از درمان را پیش  OCDنشانه هايتغییر می کنند و نمرات  OCDاست که فرا شناخت ها در طی درمان براي 

  می کنند. بنابراین می توان تصور کرد که فراشناخت نیز در اختالالت طیف وسواسی قابل رویت باشد. بینی

براساس مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که مدل هاي فراشناختی و مدل هاي شناختی(مسئولیت)یک ایده 

است.اما بین این مدل ها  عملی تفسیر منفی از افکار مزاحم-مشترك دارند که ویژگی اصلی اختالل وسواسی فکري

مدل مسئولیت بر سازه مسئولیت اغراق تفاوت هاي مهم نیز وجود دارد نظیر تاکیدي که به انواع باورها داده می شود.

). 1985 1آمیز به عنوان مولفه شناختی مرکزي که مشکالت وسواسی را بوجود می آورد تاکید دارد (سالکووس کیس

فرد داراي قدرت براي ایجاد یا جلوگیري از پیامدهاي منفی می باشد تعریف شده  مسئولیت به عنوان این باور که

است. این پیامدها ممکن است واقعی باشند یعنی اینکه در زندگی واقعی یا حداقل در سطح اخالقی واقعیت داشته 

  باشند.

یت طراحی کرده اند. ) مقیاس نگرش به مسئولیت را براي ارزیابی سازه مسئول2000کیس و همکاران ( وسالکو

سازه مسئولیت عمدتاً به باورهاي فراشناختی یعنی باورها در مورد افکار اشاره نمی کند. بعالوه آن به یک تمایز انواع 

  مختلفی از باورهاي فراشناختی اشاره ندارد.

از براي کنترل از طرف دیگر مدل فراشناختی بر باورها در مورد اهمیت، معنی و قدرت افکار و باور در مورد نی

افکار و انجام الگوهاي رفتاري تاکید می کند. در این مدل مسئولیت بیشتر به عنوان پیامد باورهاي فراشناختی در 

  مورد افکار در نظر گرفته می شود که در تبیین مشکالت وسواسی چندان نقشی ندارد.

ده شد که باورهاي فراشناختی نشانه ). نشان دا2004هاوتون ( –کارترایت ولز و،2مدر پژوهش توست جی ویلیا

هاي وسواسی را پیش بینی می کند اما مسئولیت نقشی در پیش بینی نشانه ها را نداشت. این یافته حاکی از این 

در پژوهش حاضر نقش  اختی در زمینه افکار وسواسی باشد.است که مسئولیت ممکن است یک ویژگی باورهاي فراشن

ها در نشانه هاي اختالالت مرتبط با وسواسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی باورهاي فراشناختی و شناخت 

که اختالالت بد ریختی بدن، احتکار ، وسواسی مو کنی و وسواس کندن پوست به همراه اختالل وسواسی فکري و 

که در اختالل وسواسی عملی در یک مقوله قرار گرفته اند به نظر می رسد که باورهاي فراشناختی و شناخت هایی 

مشاهده شده است ممکن است در سایر اختالالتی که در این مقوله قرار گرفته اند نیز مشاهده شود.بنابراین هدف 

شناختی و فراشناختی مرتبط با آن با ویژگی پژوهش حاضر بررسی نشانه هاي وسواسی ، باورهاي وسواسی و ابعاد 

  ار می باشد.بدن و احتک هاي اختالل بد ریخت انگاري

                                                
1- Salkovskis  
2- Gwilyam  
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جبري، بدریخت انگاري  -اکنون سوال اصلی این است که چه میزان از افراد تحت بررسی نشانه هاي ویواسی

بدن و احتکار را نشان می دهند و آیا بین نشانه هاي بدریخت انگاري بدم و احتکار با باورهاي وسواسی، عدم تحمل 

 بالتکلیفی و باورهاي فراشناختی رابطه وجود دارد؟

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

. عملی با کیفیت پایین زندگی به عـالوه سـطوح بـاالي اخـتالل اجتمـاعی و شـغلی ارتبـاط دارد        -وسواس فکري

اجتناب از موقعیت هایی که می توانند . اختالل در چند زمینه متفاوت زندگی روي می دهد و با شدت نشانه ارتباط دارد

در کنـار ایـن   . ی را راه اندازي کنند نیز می تواند عملکرد را به شدت محدود کندوسواس هاي فکري و وسواس هاي عمل

موارد  اختالل احتکار نیز موجب به هم ریختگی فعالیت هاي اساسی، مثـل حرکـت کـردن در خانـه، آشـپزي، نظافـت،       

هیالت زنـدگی  اسباب و اثاثیه ممکن است شکسـته باشـند، و تسـ   . بهداشت شخصی، و حتی خوابیدن را مختل می شود

کیفیـت  . مانند آب و برق ممکن است قطع شده باشند، به طوري که دسترسی براي تعمیرات ممکن اسـت دشـوار باشـد   

در موارد شدید، ذخیره کردن می تواند فرد را در معرض خطر آتـش  . زندگی اغلب به طور قابل مالحظه اي معیوب است

اختالل . هداشت نامناسب، و مخاطرات دیگر براي سالمتی قرار دهد، ب)مخصوصا در افراد سالخورده(سوزي، زمین خوردن

روابـط  . ذخیره کردن با اختالل شغلی، سـالمت جسـمی نامناسـب، و اسـتفاده زیـاد از خـدمات اجتمـاعی ارتبـاط دارد        

ظـه اي  تعارض با همسایگان و مقامات محلی متداول است، و بخش قابل مالح. خانوادگی اغلب تحت فشار زیاد قرار دارند

از افراد مبتال به اختالل ذخیره کردن شدید، درگیر اقدامات قانونی پس گرفتن ملک بوده انـد و شـماري از آنهـا سـابقه     

با وجود این چون این اخـتالل بـه صـورت یکـی از الگوهـاي وسـواس در نظـر گرفتـه مـی          . پس گرفتن ملک داشته اند

صورت نگرفته است ولی آنچه به نظر می رسـد، ایـن اخـتالل مـی     شد،مطالعه اي براي پیامدهاي کارکردي آن در ایران 

در مورد اختالل بدریخت انگاري بـدن نیـز مـی تـوان     . بایست کمی متفاوت از کشورهاي دیگر در ایران خود را بروز دهد

 -روانگفت تقریبا تمام افراد مبتال به این اختالل، به علت نگرانی هـاي مربـوط بـه ظاهرشـان، دچـار اخـتالل عملکـرد        

تـا شـدید و نـاتوان    ) مثل اجتناب از برخی موقعیت هـاي اجتمـاعی  (این اختالل می تواند از متوسط. اجتماعی می شوند

اجتماعی و کیفیت زندگی به  -به طور متوسط، عملکرد روانی. گسترش داشته باشد) مثل کامال خانه نشین شدن( کننده

یخت انگاري بدن شدیدتر با عملکرد و کیفیت زندگی نامناسب تـر  نشانه هاي اختالل بدر. طور چشمگیري نامناسب است

، در یک نمونه ایرانی نشان دادند کـه اخـتالل   )1388(ربیعی و همکاران). 2013،انجمن روانپزشکی آمریکا(ارتباط دارند

  ).1393ربیعی،(عملی رابطه معناداري دارد-بدریخت انگاري بدن با وسواس فکري
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اختالالت وسواس،بدریخت انگاري بدن،احتکار، وسواس کندن )DSM-5اختالالت روانی(راهنماي تشخیصی و اماري 

مو،و وسواس کندن پوست را باهم دریک طبقه مطرح کرده است این کار نتیجه پـژوهش هـاي بیسـت سـاله اي اسـت، کـه       

بـا انجـام   .ت فراوانی با هم دارنداشاره به آن دارند که این اختالالت از لحاظ مبانی نورولوژیکی و پاسخدهی به درمان اشتراکا

پژوهش درمورد عوامل شناختی و فراشناختی مرتبط با این اختالالت و شناسایی مولفه هـاي شـناختی و فراشـناختی بـین     

آنها می توان مدل هاي شناختی و فراشناختی با تاکید برنقایص شناختی و فراشناختی مشترك بـراي تبیـین ماهیـت ایـن     

ازین لحاظ می توان گفت ایـن تحقیـق در مرتبـه اول از اهمیـت نظـري و بنیـادي برخـوردار مـی         .  اختالالت طراحی نمود

  ).2013انجمن روانپزشکی امریکا،.(باشد

ازطرف دیگر اگر ابعاد شناختی و فراشناختی مشترك مربوط به این اختالالت مرتبط با وسواس آشکارشوند، می تـوان  

بنـابراین تحقیـق حاضـر    . ت براي بهبود افراد داراي این اختالل ها یـاري جسـت  از این اشتراك شناختی در طراحی مداخال

  .اهمیت بالینی و مداخله اي خود را نشان می دهد و نتایج چنین تحقیقاتی کاربردهاي بالینی جدیدي را خواهد گشود

 :پژوهش اهداف - 4- 1

  تعیین درصد افرادي که نشانه هاي وسواس را گزارش می کنند -1

  درصد افرادي که نشانه هاي بدریخت انگاري بدن را نشان می دهند تعیین-2

  تعیین درصد افرادي که نشانه هاي احتکار را نشان می دهند-3

  تعین ابعاد شناختی مرتبط با نشانه هاي وسواس،بدریخت انگاري بدن واحتکار-4

  احتکاربا نشانه هاي وسواس،بدریخت انگاري بدن و تعین باورهاي فراشناختی مرتبط-5

تعیین نشانه هاي وسواسی، شناخت ها و فراشناخت هایی که نشانه هاي بدریخت انگاري بدن را پیش بینی می - 6

  کند

  احتکار را پیش بینی می کند تعیین نشانه هاي وسواسی، شناخت ها و فراشناخت هایی که نشانه هاي-7

 :سؤال پژوهش - 5- 1

 بدن واحتکار را گزارش می کنند؟چند درصد از افراد نمونه بدریخت انگاري -1

  :پژوهش هاي فرضیه - 6- 1

  بین نشانه هاي بدریخت انگاري بدن و ابعاد نشانه هاي وسواسی رابطه وجود دارد-1

  بین نشانه هاي بدریخت انگاري بدن و باورهاي وسواسی رابطه وجود دارد-2
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  ود داردبین نشانه هاي بدریخت انگاري بدن وعدم تحمل بالتکلیفی رابطه وج-3

  بین نشانه هاي بدریخت انگاري بدن و باورهاي فراشناختی رابطه وجود دارد-4

  بین نشانه هاي احتکار و ابعاد نشانه هاي وسواسی رابطه وجود دارد-5

  بین نشانه هاي احتکار و باورهاي وسواسی رابطه وجود دارد-6

  دبین نشانه هاي احتکار و عدم تحمل بالتکلیفی رابطه وجود دار-7

  بین نشانه هاي احتکار و باورهاي فراشناختی رابطه وجود دارد-8

  نشانه هاي وسواسی، شناخت ها و فراشناخت ها نشانه هاي بدریخت انگاري بدن را پیش بینی می کند -9

 احتکار را پیش بینی می کند نشانه هاي وسواسی، شناخت ها و فراشناخت ها نشانه هاي -10

 

  یرهاي پژوهشلیاتی مفاهیم و متغعمتعاریف نظري و  -  7- 1

  جبري - نشانه هاي وسواسی  - 8- 1

OCD  با وجود وسواس هاي فکري و یا وسواس هاي عملی مشخص می شود. وسواس هاي فکري افکار، امیال، یا

تصورات عود کننده و مداوم هستند که به صورت مزاحم و ناخواسته تجربه می شوند. در حالی که وسواس هاي عملی 

ها یا اعمال ذهنی مکرر هستندکه فرد احساس می کند در پاسخ به وسواس فکري یا بر طبق مقرراتی که باید با رفتار

عملی با اشتغال هاي ذهنی و  - وادار به انجام دادن آنها می شود. برخی دیگر از وسواس هاي فکري قاطعیت اجرا شوند،

  ).2013ذهنی، مشخص می شوند( انجمن روانپزشکی آمریکا،  رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر در پاسخ به این اشتغال هاي

سوالی 20 شاخص  یککه  یعمل-يابعاد وسواس فکر مقیاسجبري توست - در این پژوهش نشانه هاي وسواسی

: کندمی ارزیابی را شده است ییدتا یرا که بصورت علم OCDکه شدت چهار بعد عالئم  باشدیم DSM-5منطبق با 

؛ 2005و همکاران،  1کلز-قابل قبول (ماتکس یرو افکار غ یب،و اشتباهات، تقارن و نظم و ترت یبآس يراب یتمسئول ی،آلودگ

  سنجیده می شود. )2012- 2013 یکا،آمر ی؛ انجمن روانپزشک2004و همکاران،  2یمک

  

                                                
1- Matecs-Kols  
2- maki  
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concerns and hoarding tendencies. In addition, body dysmorphic concerns correlated with all dimensions 

of obsessive-compulsive disorder and with obsessive beliefs regarding responsibility, importance and 

control of thoughts, intolerance of uncertainty, positive and negative beliefs about worry and negative 
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