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 مقدمه -1- 1

شود، گرچه به نظر کشیدن از اقالم تعریف می به عنوان اندوختن و عدم توانایی در دست 1احتکار

توسط  )HD( 3اختالل احتکار). 1993، 2رسد که این اقالم هیچ ارزشی ندارند (فراست و گروسمی

-مرتبط است (انجمن روان 4ریختگیشود و با درهممشکالت شدید در دور انداختن اموال شناخته می

دهد درصد جمعیت رخ می 5تا  3یع است و در بین ). این اختالل نسبتاً شا2013، 5پزشکی امریکا

رونده و ، وضعیتی پیش7). احتکار اجباري2011و همکاران،  6، اکسنر، گالسمر، ریف، کشاویاه(تیمپانو

ي یک نگرانی دهنده ). این اختالل نشان2006، 8گریشام، فراست، استکیتی، کیم و هودمزمن است (

تواند اشخاص اقب شدیدي به همراه دارد، در سطح خرد میاساسی براي سالمت عمومی است که عو

، 9منفرد و در سطح کالن حتی جوامع را تحت تأثیر قرار دهد (تالین، فراست، استکیتی، گري و فیچ

2008.(  

اضافه شود.   DSM-5ها بر روي احتکار منجر شد تا این اختالل به لیست اختالالت جدید پژوهش

) ندارند. OCD( 10جبري-با مشکالت احتکار، هیچ عالئمی از اختالل وسواسی دتوجهی از افراتعداد قابل

 OCDدرصد معیارهاي تشخیصی  18نفري از بیماران مبتال به احتکار تنها  217ي براي مثال، میان نمونه

ر کنادر ). با این حال این دو اختالل در اکثر مطالعات 2011، فراست، استکیتی و تالینرا برآورده کردند (

جبري شامل افکار، امیال یا تصورات تکراري و مزاحم و رفتارها -شوند. اختالل وسواسیهم بررسی می

                                                
1  Hoarding 
2  Frost & Gross 
3  Hoarding disorder  
4  Clutter 
5  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
6  Timpano, Exner, Glaesmer, Rief, Keshaviah 
7  Compulsive Hoarding 
8  Grisham, Frost, Steketee, Kim, & Hood 
9  Tolin, Frost, Steketee, Gray, & Fitch 
10 Obsessive-Compulsive disorder 



  
 

آنگونه که تخمین  OCD). 2013پزشکی امریکا، یا عملکردهایی اجباري و افراطی است (انجمن روان

یکی از ناتوان دهد و به عنوان درصد جمعیت سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار می 3تا  1زده شده است 

؛ استین، فورد، 1995، 11دوپونت، رایس، شیراکی و رولندترین اختالالت شناخته شده است (کننده

؛ روسیو، استین، 2005، و همکاران 13، برگلند، دملر، جین، مریکانگاس؛ کسلر1997، 12اندرسون و واکر

  ).2010، 14یو و کسلرش

سازي شود برد، مفهومبین می ي انطباقی فرد را ازها تواند به عنوان رویدادي که تواناییمی 15آسیب

و عالئم پریشانی را در فرد بیدار کند. چنین رویدادي شامل خطر واقعی یا تهدید خطر براي خود یا 

و  16، رسیک، بریانت، استرین، هوروویتز؛ فریدمن2013پزشکی امریکا، دیگران است (انجمن روان

زا عامل خطري براي تعدادي از اختالالت ). رویداد آسیب2013 ،17؛ کیرا، فازي و فازي2011همکاران، 

، 19؛ الزیک و هگادورن2009، 18بریر و جوردنجبري است (-از جمله اختالل احتکار و اختالل وسواسی

2006.(  

زا با عالئم هدف تعیین رابطه رویدادهاي آسیب با توجه به توضیحات فوق، پژوهش حاضر با

  جبري انجام گرفت.-ري، و عالئم همزمان احتکار و وسواسیجب-احتکار، عالئم وسواسی

  

  بیان مسئله -2- 1

آوري و ذخیره غیر معمول نیست. در واقع از دیدگاه تکاملی، گرایش انسـان  تمایل انسان براي جمع

توانست در زمان بحران با تضمین بقا، بسیار انطبـاقی باشـد (گریشـام و    آوري یا ذخیره کردن میبه جمع

                                                
11  DuPont, Rice, Shiraki, & Rowland 
12  Stein, Forde, Anderson, & Walker 
13  Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas 
14  Ruscio, Stein, Chiu, & Kessler 
15  Trauma 
16  Friedman, Resick, Bryant, Strain, Horowitz 
17  Kira, Fawzi, & Fawzi 
18  Brier & Jordan 
19  Lasiuk & Hegadoren 



  
 

تواند به طور قابل توجهی با ). با این حال، پدیده جدید احتکار اجباري عواقبی دارد که می2005، 20بارلو

بسیاري از جنبه هاي زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی تداخل پیدا کند. بـا بیشـتر شـناخته شـدن ایـن      

اللـی مجـزا   پدیده، احتکار در ویراست جدید راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی به عنوان اخت

). اختالل ذخیـره کـردن بـا مشـکل مـداوم در دور      2013پزشکی امریکا، تعریف شده است (انجمن روان

شان، در نتیجه نیاز خیالی نیرومند به ذخیـره  انداختن اموال یا دل کندن از آنها صرف نظر از ارزش واقعی

). 2013پزشکی امریکا، من روانشود (انجکردن اجناس و ناراحتی مرتبط با دور انداختن آنها مشخص می

درصد برآورد شده است (سـاموئلز، بیـانوانو، گـرادوس،     5شیوع رفتار احتکار در جمعیت عمومی تقریبا 

ریخته در خانه منجر شده و تواند به فضاي زندگی درهمرفتار می). این 2008و همکاران،  21کولن، ریدل

راست، اسـتکیتی، و فـیچ،   شان شود (تالین، في خانوادهباعث پریشانی و اختالل در عملکرد افراد و اعضا

هاي اساسی خانگی تداخل پیدا ستفاده معمول از فضا براي فعالیتریختگی ممکن است با ا). درهم2008

کند و خطر صدمات ناشی از آتش و سقوط و نیز خطر بیماري به دلیل بهداشت ضعیف را افزایش دهـد  

  ).2001، 23؛ استکیتی، فراست، و کیم0002، 22(فراست، استکیتی، و ویلیامز

بندي شده است اما پیوندي قـوي بـا اخـتالل    تازگی به صورت اختاللی جدا طبقه اگرچه احتکار به

) و رفتارها 24جبري با افکار، تصاویر یا امیال مزاحم (وسواس ها-جبري دارد. اختالل وسواسی-وسواسی

شـود  ) مشـخص مـی  25به انجـام آنهاسـت (اجبارهـا    کند مجبوریا اعمال ذهنی مکرر که فرد احساس می

). در مطالعه اي که در امریکا، کانادا، امریکاي التین و پورتریکو انجام 2013پزشکی امریکا، (انجمن روان

درصد گزارش شد که با نتایج به دست آمده از اروپا یکسان بود (ویسـمن، بلنـد،    OCD ،2گرفت شیوع 

هاي مختلـف زنـدگی   هایی در جنبه). این اختالل نیز نارسایی1994، ارانو همک 26کانینو، گرینوالد، هویی

انـدازد ماننـد   نهـا را راه مـی  ها که وسواس آاز بسیاري از موقعیت OCDکند. افراد مبتال به فرد ایجاد می

                                                
20  Grisham & Barlow 
21  Samuels, Bienvenu, Grados, Cullen, Riddle 
22  Frost, Steketee, & Williams 
23  Steketee, Frost, & Kim 
24  Obsessions 
25  Compulsions 
26  Weissman, Bland, Canino, Greenwald, Hwu 



  
 

ها مشـغول پـرداختن بـه تشـریفات     کنند. آنها همچنین ممکن است ساعتهاي عمومی اجتناب میمکان

تواند با همراه ها میتر خود باز بمانند. این نارسایید باشند و از انجام کارهاي روزانه یا مهموسواسی خو

  دو چندان شود. HDو  OCDشدن 

انـد و در  و احتکار شناخته شـده  OCDرویدادهاي استرس زاي زندگی به عنوان عوامل خطر براي 

کنند و از آسیب را گزارش میاي سابقه OCDبا درصد از افراد  82افراد با این اختالالت، متداول هستند. 

؛ 1988، 28؛ خانـا، راجنـدرا، و چاناباسـوانا   2007، 27(کرامـر، اشـمیت و مـورفی    OCDها با شروع آسیب

) 2011و همکـاران،   30ینگ، آیرولینـو، پرتوسـا، سـانتو، سـ    داء(الن HD) و 1984، 29کئون، روآ، و مانمک

زا احتمال تجربه رویداد آسـیب  OCDند حتی بیشتر از مبتالیان به کنهایی که احتکار میمرتبط هستند. آن

بـري خبـر از   ج-). اگرچه افراد با عالئم احتکـار و وسواسـی  2011اند (فراست، استکیتی، و تالین، داشته

زاي مشـخص در افـراد بـا    هاي کمی نرخ رویدادهاي آسیبهشدهند، پژوزا میتجربه رویدادهاي آسیب

جبري را مقایسه کرده اسـت.  -جبري و عالئم همزمان احتکار و وسواسی-ئم وسواسیعالئم احتکار، عال

پرسـش اسـت کـه آیـا      از این رو، با توجه به سوابق موجود، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی بـه ایـن  

جبـري و عالئـم همزمـان احتکـار و     -زاي زندگی با عالئم احتکـار، عالئـم وسواسـی   رویدادهاي آسیب

  دارند؟ جبري رابطه-وسواسی

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

ال تعریـف  احتکار به طور معمول به عنوان گردآوري و ناتوانی در دور انداختن مقـدار زیـادي امـو   

، 31شـود (فراسـت و هارتـل   ریختگی ناتوان کننده و پریشـانی ناشـی از آن مـی   شود که منجر به درهممی

ریختگی، مشکل احتکار اجباري عبارتند از: درهم لی). با در نظر گرفتن این تعریف، سه ویژگی اص1996
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). زمانی که ذخیـره کـردن بـه شـکل     2003، 32آوري (استکیتی، فراست، و کریوسدر دور انداختن و گرد

ي شود. براي مثال، درجـه ی فرد میهاي مختلف زندگکند، عواقب ناشی از آن وارد جنبهشدید ادامه پیدا 

اتمـام کارهـاي خـانگی و منجـر بـه کشـمکش در رابطـه، شرمسـاري،         توانـد مـانع از   ریختگی میهمرد

). در شـدیدترین حالـت،   1996گیري اجتماعی و ناتوانی در کار کردن شود (فراسـت و همکـاران،   گوشه

تر اسـت. بـا   تواند خطرات جدي براي سالمتی و امنیت ایجاد کند که در بین سالمندان متداولاحتکار می

احتکار در ایران انجام گرفته است. به دلیل کمبود مطالعه داخلـی   يدر زمینه این حال مطالعات محدودي

اهمیت آن اسـت،   يکه نشان دهنده DSM-5و همچنین با مجزا شدن احتکار به عنوان اختاللی جدید در 

  نماید.پژوهش در مورد آن ضروري می

OCD بد، به عنوان یکـی از مـزمن  یای میها و اجبارهاي آزاردهنده و عود کننده تجلکه با وسواس-

، 33؛ لوپز و موراي1993شناسی روانی شناخته شده است (دوپونت، هاي آسیببرترین شکلترین و هزینه

به عنـوان یکـی از   گذارد و درصد جمعیت جهان تاثیر می 3تا  1بر  OCD). تخمین زده شده است 1998

هـاي  نیاز به کمک براي رفاه، یـا هزینـه  بیکاري، شود که به ترین اختالالت در نظر گرفته میناتوان کننده

؛ استین، فورد، اندرسون، و واکر، 1995انجامد (دوپونت، رایس، شیراکی، و روالند، گزاف براي جامعه می

). همچنین شواهدي مبنی بر آسـیب  2010؛ راسیو، استین، شیو، و کسلر، 2005؛ کسلر و همکاران، 1997

هـاي اجتمـاعی خـود    شود خانواده ها از فعالیتاعث میب OCDعالئم  در زندگی خانوادگی وجود دارد.

و همکـاران،   34کاسته و بر انزوا و پریشانی خود بیافزایند (لوخنر، موگاتسـی، دوتویـت، کـامینر، نیهـاس    

-). در ایـران احمدونـد شـیوع اخـتالل وسواسـی     2007، 35؛ آلبرت، سالوي، ساراکو، بوگتو، و ماینا2003

). 1389گزارش کرد (احمدوند، سپهرمنش، قریشی، عصاریان، موسوي و همکاران،  درصد 8/6جبري را 

شیوع باالي این اختالل در ایران و با توجه به اثرات مخربش در طوالنی مدت بـر روابـط بـین فـردي و     

  دهد.اجتماعی، اهمیت باالي شناخت و درمان آن را نشان می
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-ی دیگر، تحت تاثیر اثر متقابل ژنشناختالت روانمانند بسیاري از اختال HDو  OCDرود گمان می

ها و رویدادهاي زندگی هستند. تا به امروز ژن خاصی که نقش شایعی داشته باشد شناخته نشده اسـت و  

بـه صـورت    را مخصوصـاً  HDو  OCDزاي زنـدگی و  مطالعات کمی همبستگی بین رویدادهاي آسـیب 

زاي زنـدگی و شـروع و پیشـرفت    سی بین رویدادهاي آسیباند. بررداگانه و در مقایسه با هم سنجیدهج

HD  وOCD تر سازد و درمان هاي مـوثرتري را در پـی   بندي بالینی این اختالالت را غنیتواند مفهوممی

  داشته باشد.

  

  اهداف پژوهش -1-4

  اهداف کلی: -1-4-1

و عالئم همزمان  ،يجبر-یسبا عالئم احتکار، عالئم وسوا یزندگ يزابیآس يدادهایرو رابطه نییتع -1

 يجبر-یاحتکار و وسواس

 يجبـر -یو عالئـم همزمـان احتکـار و وسواسـ     ،يجبـر -یعالئم احتکار، عالئم وسواسـ بینی  پیش -2

  زاي زندگیبراساس رویدادهاي آسیب

  اهداف جزئی: -1-4-2

  زاي زندگی با عالئم احتکارتعیین رابطه رویدادهاي آسیب -1

  جبري-زاي زندگی با عالئم وسواسیاي آسیبتعیین رابطه رویداده -2

  جبري-زاي زندگی با عالئم همزمان احتکار و وسواسیتعیین رابطه رویدادهاي آسیب-3

  زاي زندگیبراساس رویدادهاي آسیب عالئم احتکارپیش بینی  -4

  زاي زندگیبراساس رویدادهاي آسیب جبري-وسواسیعالئم پیش بینی  -5

  زاي زندگیبر اساس رویدادهاي آسیب جبري-زمان احتکار و وسواسیهمعالئم پیش بینی  -6

  



  
 

  هاي پژوهشفرضیه -1-5

  زاي زندگی با عالئم احتکار رابطه دارند.رویدادهاي آسیب -1

  جبري رابطه دارند.-زاي زندگی با عالئم وسواسیرویدادهاي آسیب -2

  جبري رابطه دارند.-واسیزاي زندگی با عالئم همزمان احتکار و وسرویدادهاي آسیب -3

  

  سؤاالت پژوهش -1-6

  نمایند؟را پیش بینی می عالئم احتکار زاي زندگیرویدادهاي آسیبکدام یک از  -1

  نمایند؟را پیش بینی می جبري-وسواسیعالئم  زاي زندگیرویدادهاي آسیبکدام یک از  -2

-را پیش بینی می جبري-و وسواسی همزمان احتکارعالئم  زاي زندگیرویدادهاي آسیبکدام یک از  -3

  نمایند؟

  

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیر ها -1-7

  تعاریف نظري -1-7-1

اختالل احتکار: اختالل احتکار یا ذخیره کردن با مشکل مداوم در دور انداختن اموال یا دل کندن از 

خیالی به ذخیـره کـردن    ز نیازشود. این مشکل ناشی اها مشخص مینظر از ارزش واقعی آنها، صرفآن

ریختـه  تن اموال و در نتیجه متـراکم و درهـم  هاست که به انباشو ناراحتی مرتبط با دور انداختن آن اشیاء

پزشکی امریکـا،  انجامد (انجمن روانها میهاي زندگی فعال و صرف نظر کردن از مصرف آنشدن مکان

2013.(  

و یا هر دو تعریف  ها و اجبارهاجود وسواسجبري با و-ختالل وسواسیجبري: ا-اختالل وسواسی

ها شامل افکار، امیال، یا تصورات عود کننده و مداوم که اغلب به صـورت ناخواسـته و   شود. وسواسمی

کند این افکار، امیال، یا تصورات را نادیده بگیرد یا متوقـف  شوند، هستند. فرد سعی میمزاحم تجربه می



  
 

عمال دیگر بی اثر کند. اجبارها رفتارهاي تکراري یا اعمال ذهنی هستند که فرد ها را با افکار یا اکند یا آن

هاست. هدف ایـن  کند در پاسخ به وسواس ها یا با تشریفات خاصی مجبور به انجام دادن آناحساس می

ترسناك است رفتارها یا اعمال ذهنی، پیشگیري یا کاهش اضطراب و ناراحتی و یا جلوگیري از واقعه اي 

  ).2013پزشکی امریکا، اي در این بین وجود ندارد (انجمن روانبینانهالبته ارتباط واقع که

شود که فـرد، مواجهـه بـا مـرگ     زا در نظر گرفته میزا: یک رویداد در صورتی آسیبرویداد آسیب

واقعی یا تهدید به مرگ، جراحت جدي، یا خشونت جنسی را به صورت مستقیم تجربه کنـد، شـاهد آن   

زا بـراي اعضـاي خـانواده نزدیـک یـا      است، یا از رخ دادن رویداد آسـیب  شد که براي دیگران رخ دادهبا

  ).2013پزشکی امریکا، دوستان خود آگاهی داشته باشد (انجمن روان

  

  تعاریف عملیاتی -1-7-2

ي اشنامه تجدید نظر شده رفتار ذخیـره اختالل احتکار: در این پژوهش براي سنجش احتکار از پرس

)SI-Rمقیاس سنجش این متغیر در پـژوهش حاضـر    شد. ) استفاده2004ی، و گریشام، ) (فراست، استکیت

  اي بود.فاصله

عملـی  -جبري: براي سنجش این متغیر از مقیاس خود گزارشی وسـواس فکـري  -اختالل وسواسی

مقیـاس   شـد. ) اسـتفاده  1993، 36بیسـلی، سـورس، و هنریکـز   -) (بائر، براونSR-BOCS-Yبراون (-ییل

  اي بود.سنجش این متغیر در پژوهش حاضر فاصله

) (گري، LECزا از چک لیست رویدادهاي زندگی (زا: براي ارزیابی رویدادهاي آسیبرویداد آسیب

  شد.) استفاده 2004، 37لیتز، هسو، و لومباردو
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  مقدمه -1- 2

آگهی هر کدام از گیرشناسی، و سیر و پیشپژوهش، شیوع و همه در این فصل تعاریف متغیرهاي

تنی بر شواهد شناختی موجود و درمانی مبشود. همچنین در رابطه با هر متغیر به مدل روانبیان میها آن

زا و رویدادهاي آسیب HD ،OCDشود. در نهایت سوابق پژوهشی مربوط به براي آن متغیر پرداخته می

  شود.ذکر می

  

  تعریف احتکار -2- 2

ر دست کشیدن از اکتساب و شکست د(الف) رفتار احتکار از طریق سه معیار تعریف شده است: 

ها طراحی شود که محیط زندگی براي آنهایی میریختگی که مانع فعالیت، (ب) درهمشیاءتعداد زیادي ا

). به 1996(فراست و هارتل، احتکار پریشانی و اختالل قابل توجه در عملکرد ناشی از شده است، (ج) 

دشواري . ویژگی اساسی اختالل احتکار، اشاره شده است نیز »آوري بیمارگونجمع«این رفتار به عنوان 

نیاز به حفظ اموالشان  HD). افراد با 2013ا، پزشکی امریکمداوم در رها کردن اموال است (انجمن روان

ور انداختن یا به عبارت دیگر رها کردن اموالشان به کنند و معموالً هنگام تالش براي درا تجربه می

) و 2004، 38کلت و نایتشوند. وابستگی عاطفی قوي به اموال نیز شایع است (شدت مضطرب می

مختل شود که به پیچیده شدن بیشتر فرایند گیري ممکن است هاي عملکرد شناختی مانند تصمیمحیطه

با اینکه تمام افراد مبتال به احتکار به  ).2014، 39ن و ولستدفارلمک-وودي، کلمنانجامد (رها کردن می

-اختالل در فعالیت هاي روزانه را به دلیل درهم ، آنانکنند، اغلبدلیل احتکارشان احساس اضطراب نمی
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- را، چه ارزشمند و چه بیاي از اشیاء ا که افراد با احتکار طیف گستردهاز آنج کنند.ریختگی تجربه می

شده معموالً لباس،  اشیاء ذخیرهاقالم است. شامل تعداد زیادي ریختگی درهم کنند،می ارزش ذخیره

، 1(موگان، کایروس، اشوایتزر، یاپ و مولدینگ کتاب، اشیاء داراي بار احساسی، نامه و مجله هستند

براي ي معمول دالیل گزارش شده). 2008، و همکاران 2سینگ، آلونسو، منشان؛ پرتوسا، فوالنا، 2012

-ها و پرهیز از هدر رفتن میآتی از آن يي شئ، استفادهذخیره کردن اشیاء ارزش احساسی ادراك شده

  ).2015، 4و روبی 3؛ فراست، استکیتی، تالین، سینوپولی2008د (پرتوسا و همکاران، باش

  

  گیر شناسی احتکارشیوع و همه -3- 2

. انگیزي شایع استه احتکار به طور شگفتهد کبرآورد وقوع مشکالت احتکار در جامعه نشان می

درصد بزرگساالن ایاالت متحده عالئم  4/14در بزرگساالن نشان داد که  HDیک برآورد اولیه از شیوع 

احتکار در  دو سؤال مربوط به). هرچند این تخمین بر اساس 2010احتکار داشتند (روسیو و همکاران، 

سازي فعلی اختالل احتکار مطابقت نداشت بلکه بیشتر مها بود و با مفهوسنجش اجبارها و وسواس

برآوردهاي ). 2010، 5کولز-سنجید (پتروسا، فراست و متایکسرا می OCDعالئم معمول احتکار براي 

 HDنجش عالئم ي خود گزارشی ساخته شده براي سدو پرسشنامهي بعدي از شیوع این اختالل بر پایه

) و مقیاس 2004، استکیتی و گریشام، فراست) (SI-R( تار ذخیره ايپرسشنامه تجدید نظر شده رفبود؛ 

). بر اساس نقاط برش این 2010تالین، فراست و استکیتی، ) (HRS-SRخود گزارشی (- بندي احتکاررتبه

در  %5/2)، 2011تیمپانو و همکاران، در آلمان ( %8/5 مقیاس ها، شیوع عالئم بالینی معنادار احتکار

سوال، فونتنل، آلونسو، -لوپزدر استرلیا ( %6/2)، 2016، 6هاوس، ویرك، پیرسون و جویسلاسپیتنیوزلند (

، پرتوسا و همکاران، 1بالی، ملی، کارارسی، استوپانیدر ایتالیا ( %0/6)، 2014و همکاران،  7کادراس، فولی
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 ) تخمین زده شد.2014، 2متیوز، دلوچی، کث، ویلمسن و بومزمادر هلند ( %8/6) و 2014همکاران، 

 3دزلتنرنواي در انگلستان به دست آمده است. در این مطالعه، ترین برآورد شیوع از مطالعهاحتماالً دقیق

یابی را د مشاهده قرار دادند و این زمینهافراد را براي مشکالت احتکار در جامعه مور) 2013و همکاران (

ي تشخیصی کامل ها معیارهاداد از آنهاي بالینی پیگیري کردند تا بررسی کنند چه تعبا انجام ارزیابی

تخمین  %5/1داشتند. با استفاده از این روش، پژوهشگران شیوع اختالل احتکار را در جامعه را  HDبراي 

غیرقاطع هستند. برخی هاي جنسیتی در شیوع احتکار هاي انجام شده در خصوص تفاوتزدند. پژوهش

یرولینو، پررود، ؛ 2014متیوز و همکاران، تر است (اولدر مردان متد HDکنند که مطالعات پیشنهاد می

- اسپیتلتر است (در زنان رایج HDیک مطالعه نشان داد  )،2009، 4فوالنا، گوپونی، چرکاس و همکاران

تیمپانو و همکاران، که اکثریت مطالعات هیچ تفاوت جنسیتی نیافتند ()، درحالی2016هاوس و همکاران، 

  ).2014بالی و همکاران، ؛ 2014 ،سوال و همکاران-لوپز؛ 2013 ،ران؛ نوردزلتن و همکا2011
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 تر هستند گیرند مسنگرچه افراد مبتال به احتکار که مورد توجه خدمات بالینی و تحقیقات قرار می

ند اهات زیادي تالش کردمطالعشود. ها زودتر یافت میمنشاء اختالل دهه ، در اکثر موارد،سال) 50(باالي 

 ریشام و همکاراناي که توسط گهدر مطالعبه سیر این اختالل پی ببرند. با پرسش گذشته نگر از مبتالیان 

) با مشکالت احتکار خواسته شد تا سن 26-71رده سنی در شرکت کننده ( 51 از ) انجام گرفت،2006(

ا به خاطر بیاورند. در این نمونه رطشان راکتساب مفریختگی و شروع و شدت مشکل رها کردن، درهم

 18نمونه در  %80مشکالت احتکار در  سال بود و 13متی از احتکار میانگین سن شروع هرگونه عال

عالوه، گزارش شد  سالگی شدت یافتند. به 34سالگی متعادل شده و در  24عالئم در سالگی آغاز شد. 

پس از اند. ی قبل از آغاز اکتساب مفرط واقع شدهریختگها در رها کردن و درهمکه شروع دشواري

                                                                                                                                              
1 Bulli, Melli, Carraresi, Stopani 
2 Mathews, Delucchi, Cath, Willemsen, Boomsma 
3 Nordsletten 
4 Iervolino, Perroud, Fullana, Guipponi, Cherkas 



  
 

با استفاده  )2010( ، فراست و استکیتی1تالین، مونیرنمونه، مزمن باقی ماند.  %86شروع، عالئم احتکار در 

 %70ارزیابی کردند و یافتند که ) n=  751در نمونه اي بزرگ (یر احتکار را یابی آنالین ساز یک زمینه

سالگی  30از  دنمونه بعمشکالت براي نیمی از اند. گزارش کرده گیسال 20تا  11نمونه سن شروع را 

) نمونه بعد از شروع، احتکار به %73ذکر شد، در اکثریت ( و همانگونه که در مطالعه گریشاممتعادل شد 

هستند، یعنی  2همخوان- به طور کلی افکار و باورها در اختالل احتکار خود صورت مزمن باقی ماند.

وسط فرد مبتال به شکل بخشی از فرایند فکري طبیعی و نه به صورت مزاحم یا ناخواسته، در نظر گرفته ت

راچمن، الیوت، شفران شود تا یک اجبار (شوند. ذخیره کردن اشیاء نیز یک دغدغه یا تمایل درك میمی

فراست، انجامد (این بینش ضعیف به مقاومت در برابر تالش هاي درمانی می). 2009، 3و رادومسکی

  ). 2010، 4تالین و مالتبی

  

  رفتاري احتکار-مدل شناختی -5- 2

مختلف از جمله باورهاي  يکند که چند مؤلفه) احتکار فرض میCBTرفتاري (-مدل شناختی

ي عاطفی، با هم تعامل اجتناب تقویت شدهي اموال، نقص پردازش اطالعات، و الگوهاي نادرست درباره

و اکتساب) را فراخوانی کنند  ریختگی، مشکل در رها کردني احتکار (درهمی هاي اولیهکنند تا ویژگمی

اند که با رفتار ذخیره کردن گره خوردهباورهاي معمول احتکار  ).2011؛ تالین، 1996(فراست و هارتل، 

شامل احساس وابستگی عاطفی و حس مفرط مسئولیت نسبت به متعلقات و همچنین میل قوي به حفظ 

افراد مبتال به احتکار باورهاي متمایز  ).2003استکیتی، فراست و کیروس، باشد (کنترل بر این اشیاء می

در توانایی خود براي به خاطر آوردن اطالعات . براي مثال، عدم اعتماد به نفس حافظه نیز دارند يدرباره

یاري رسان حافظه  ممکن است هسازد در دور انداختن اشیائی کارزشمند اغلب این افراد را وادار می

ها افظه، گرچه برخی پژوهشنقصان واقعی حبا توجه به ). 1996باشند، تردید کنند (فراست و هارتل، 

                                                
1 Meunier 
2 Ego-syntonic 
3 Rachman, Elliott, Shafran, & Radomsky 
4 Maltby 



  
 

آورند به یاد می نسبت به گروه کنترل اطالعات کمتري در تکالیف حافظه HDدهند که افراد با نشان می

، استکیتی و 2هارتل، فراست، الن، دکرزباخ؛ 2011، و همکاران 1ونو(بلوم، ساموئلز، گرادوس، چن، بین

گیرند (هارتل و کار می دهی حافظه بههاي مؤثر کمتري براي سازماناستراتژي) و 2004همکاران، 

 يها در حمایت از نقص حافظهیافته)، 2011، 3؛ تالین، ویالویسنزیو، اومباخ و کورتز2004همکاران، 

  ).2011تالین و همکاران، قطعی تا حد زیادي متناقض است (

در پردازش  دیگري هايافراد مبتال به احتکار نقصرسد به نظر می ي حافظه،نقص بالقوه بر عالوه

کنند نسبت به دیگر افرادي که احتکار میبراي مثال، ). 2003نیز دارند (استکیتی و فراست، اطالعات 

دهند ر بازداري از پاسخ و توجه انتخابی نشان میهاي بالینی، مشکالت توجه بیشتري مانند اختالل دگروه

 ADHDتوجهی اغلب عالئم زیرنوع بی HDافراد با  ).2007، 6، استکیتی و بارلو5، سویج4(گریشام، براون

هارتل، ؛ 2011دهی اموال هماهنگ است (فراست و همکاران، مشکالت در سازمان با دهند کهرا نشان می

بندي، یک نقص هاي طبقهکاستی ).2011ویالویسنزیو، تالین و ؛ 2005ت، دافنی، الن، استکیتی و فراس

را شدت ببخشد  ریختگیو در پی آن درهم دهیتواند مشکالت سازماندیگر در عملکرد اجرایی، می

کنند فرایندي گیري نیز براي کسانی که احتکار میرسد تصمیمبه نظر می). 1996(فراست و هارتل، 

بی تصمیمی  مقیاس هاي خود گزارشی،در  ).2003آور است (استکیتی و فراست، نجچالش برانگیز و ر

، 7؛ پرستون، موراف و ونگرویتز1993فراست و گراس، مرتبط بوده است (همواره با عالئم احتکار 

-گیري و طبقههاي تصمیمپژوهشگران شواهدي براي این کاستیبا این حال، هرچند بسیاري از  ).2009

؛ 2007اند (گریشام و همکاران، هاي معنادار یا متجانسی نداشتهاند، مطالعات دیگر یافتهبندي یافته

تالین و ؛ 2007، 1نلی و هولیلوشیان، مک ؛2010، 10و کدیب 9، ویلیامز، سرتوما8گریشام، نوربرگ

                                                
1 Blom, Samuels, Grados, Chen, Bienvenu 
2 Deckersbach 
3 Villavicencio, Umbach, & Kurtz 
4 Brown 
5 Savage 
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7 Preston, Muroff, & Wengrovitz 
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اید مقدار هاي آینده ببنابراین با اینکه پژوهش ).2007، استکیتی و فراست، 2؛ وینز2011ویالویسنزیو، 

هایی چرخه ها نقشی اساسی دررسد این نقصها در پردازش اطالعات را روشن سازد، به نظر میکاستی

  کنند، دارند.که عالئم احتکار را حفظ می

که اغلب  هاییدهد، واکنشنیز در کانون توجه قرار می هاي شدید هیجانی راواکنش CBTمدل 

- هیجانشوند. تحریک میمربوط به اموال که در باال ذکر شد، و باورهاي توسط نقص پردازش اطالعات 

گذارند که مستقیماً هاي تقویت مثبت و منفی متعاقب تاثیر میهاي مثبت و منفی هر دو بر چرخه

هاي مثبت تواند توسط انواع هیجانرفتار احتکار میدهند. رفتارهاي ذخیره کردن و اکتساب را افزایش می

تواند هنگام خطر از دست ود. براي مثال، غم، خشم، احساس گناه و اضطراب میو منفی برانگیخته ش

)، در 1996رفتن متعلقات رخ دهد که ممکن است منجر به ذخیره کردن مزمن بشود (فراست و هارتل، 

اموال جدید روي بدهد (گریشام و احساس لذت، امنیت و راحتی ممکن است هنگام اکتساب حالی که 

هنگامی که فرد مبتال به احتکار با فرصت اکتساب یا التزامی براي دور انداختن رو به رو  ).2005بارلو، 

ي ارزش و اهمیت متعلقات و وابستگی عاطفی قوي به اشیاء باورهاي داراي بار هیجانی درباره است،

توان ر را میبنابراین رفتار احتکا). 2003تواند این احساسات شدید را برانگیزد (استکیتی و همکاران، می

ارزشمند  اجتناب رفتاري از احساسات منفی مربوط به تصمیم گیري یا از دست دادن یک شئبه عنوان 

  ).1996سازي کرد (فراست و هارتل، مفهوم

شناسی پیشینه چگونه در سببتفاوت فردي و  متغیرهاي پژوهشگران در حال بررسی این هستند که

ن استرس تعریف شده هم به عنوا-ها، استرس زندگیپذیرياین آسیب از بینو ابقاي احتکار نقش دارند. 

خطر مهم و جالب توجه پدیدار شده  يبه عنوان یک سازه-زاي زندگیکلی و هم رویدادهاي آسیب

  ).2005است (هارتل و همکاران، 

  

  

                                                                                                                                              
1 Luchian, McNally, & Hooley 
2 Wincze 
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، HDعه دارد، افراد کمی با ده و جامبا وجود عواقب زیان باري که اختالل احتکار براي فرد، خانوا

ي اپیدمیولوژیک نشان داد که در طول یک سال تنها یک سوم افراد کنند. یک مطالعهدرمان دریافت می

نوردزلتن و همکاران، اند (درمان دریافت کرده ،ي سالمت روانمبتال به احتکار براي هرگونه مسئله

مند به درمان هستند، اگر چنین کنند که عالقهمیبا این حال اکثر مبتالیان به احتکار گزارش  ).2013

سازي قبلی احتکار به هرچند به سبب مفهوم). 2008تالین و همکاران، درمانی در دسترس آنها باشد (

- هاي احتکار، درمانهد ارائه شده به افراد با دشواريهاي مبتنی بر شوادرمان، OCDگروهی از عنوان زیر

هاي و مهارکننده) ERP( 1تند، از جمله مواجهه همراه با بازداري از پاسخهس OCDهاي ایجاد شده براي 

کولز، - متایکس؛ 1999و بائر،  3کولز، راش، مانزو، جنایک-متیاکس() SSRIs( 2بازجذب سروتونین

و  5ویزنبرگر-بالش، بارتلی، زیپرر، جاکوبفسکی، لندروس؛ 2002و بائر،  4مارکز، گریست، کوباك

و  OCDها براي افراد با اثرات این درمان). 2003، 6راموویتز، فرانکلین، شوارتز و فورآب؛ 2014همکاران، 

به عالوه، از آنجا که ). 2014بالش و همکاران، کننده بوده است (دلسرد عالئم احتکار به طور کلی 

طور  اند، تعاریف احتکار بهانجام گرفته HDار معیارهاي تشخیصی اکثریت این مطالعات قبل از انتش

ها تا چه حدي قابل تعمیم به مفهوم فعلی اختالل متفاوت است و مشخص نیست که یافتهاي گسترده

  احتکار است.

  

  رفتاري براي اختالل احتکار- درمان شناختی -1- 2-6

رفتاري مختص -گیري درمان شناختیبراي مشکالت احتکار موجب شکل OCDاثر منفرد درمان 

فراست و براي احتکار ساخته شد (رفتاري -بر اساس مدل شناختی HDبراي  CBTشد. اختالل احتکار 

                                                
1 Exposure with response prevention 
2 Selective serotonin reuptake inhibitors 
3 Rauch, Manzo, Jenike 
4 Marks, Griest, Kobak 
5 Bloch, Bartley, Zipperer, Jakubovski, Landeros-Weisenberger 
6 Abramowitz, Franklin, Schwartz, & Furr 



  
 

بندي اموال، مواجهه با گیري بهتر و طبقههاي تصمیمساختن مهارتبه طور کلی متضمن ) و 1996هارتل، 

هیجانات منفی هنگام رها کردن، و بازسازي شناختی باورهاي ناکارآمد مربوط به ذخیره کردن و اکتساب 

براي احتکار ناگهان  CBTطالعات درمان ي گذشته، تعداد مدر دهه). 1999تل و فراست، هارباشد (می

). 2017، 2کولز و آنوومیر-، متیاکس1فرناندز د ال کروزتامپسون، ؛ 2015تالین و همکاران، افزایش یافت (

الین، استکیتی، فراست، تهنگامی که درمان به صورت فردي (و بوده  کنندهدلگرم HDبر  CBTتاثیر 

-بهره ) و با2012، 4و راس موراف، استکیتی، براتیوتیز)، در محیط گروهی (2010و براون،  3راسموسن

، قابل قیاس شودارائه می) 2012، 5فراست، روبی و شوئر() HDي گیري از همتایان (افراد داراي تجربه

یرز، ودرل، گلشن و ا ؛2010استکیتی و همکاران، ( %40تا  15فردي عالئم احتکار را  CBTاست. 

) کاهش داده، در حالی که 2015، 7؛ کلت، ماتوزو و کوتچا2007تالین و همکاران، ؛ 2011، 6ساکسنا

موراف، استکیتی، ؛ 2012موراف و همکاران، است ( %30تا  14گروهی  CBTکاهش عالئم پس از 

و  9زیو، موریسون، حنان، نوربرگ، ویالویسن8گیلیام؛ 2009 ،راسموسن، گیبسون، براتیوتیز و همکاران

  ).2011همکاران، 

ي هاي ارائهدر میان مطالعات و راهنتیجه گرفته است که  HDبراي  CBTیک فرا تحلیل اخیر از 

شرکت کنندگان پس از  %65گرچه، کند. بزرگی تولید میي اثر اندازهاحتکار براي عالئم  CBT، درمان

با این حال، مروري ). 2015تالین و همکاران، مانند (بالینی باقی میي در محدوده CBTکامل کردن 

 CBT، استنتاج کرد که 2017منتشر شده در سال  HDهاي درمانی متفاوت براي مند از روشنظام

  ).2017تامپسون و همکاران، ترین شواهد است (اطمینان اي با قابلمداخله
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  CBTمدت  اثربخشی بلند -2- 2-6

را  HDمدت درمان  بلند مطالعات کمی اثربخشیالل مزمن است، یک اخت HDبا توجه به اینکه 

، 1مدت، موراف ي نتایج بلنددر یکی از معدود مطالعات منتشر شده دربارهاند. مورد بررسی قرار داده

ي وضعیت شرکت کنندگان لیست انتظار آزمایش تصادفی کنترل شده) 2014استکیتی، فراست و تالین (

CBT  فردي برايHD 12تا  3هاي پیگیري در ارزیابی). 2010استکیتی و همکاران، یگیري کردند (را پ 

 CBTحفظ شدند اما بهبود درمان بعد از تکمیل نشان داد که دستاوردهاي درمان  CBTماه بعد از تکمیل 

ترکیبی شامل  نشان دادند که اثرات یک درمان )2017اي جدید، ایرز و همکاران (در مطالعهنادر بود. 

ماه بعد از  6اثر مدیریت مورد به تنهایی،  سازي درمانی و همچنینبخشی شناختی و مواجهه/مرتبنتوا

ز به طور پیوسته در حال افزایش است، هنو CBTهرچند شواهد پایه براي درمان باقی ماند. بنابراین، 

  مدت درمان براي یادگیري وجود دارد. زیادي درباره اثرات بلند مسائل

  

  CBTنع و محدودیت هاي درمانی موا -3- 2-6

پس از درمان تا مقدار  HDاین است که اکثریت افراد با  HDبراي  CBTمشهودترین محدودیت 

ي دلسرد کننده، حذف تصادفی یک دلیل پیشنهاد شده براي این نتیجهمانند. داراي عالئم باقی می زیادي

ایرز و  ؛2010ستکیتی و همکاران، اسطح پایین همراهی بیمار در طول درمان است (در درمان و 

همبستگی تکمیل تکلیف خانه  دریافتند که براي مثال،). 2007؛ تالین و همکاران، 2011همکاران، 

بسیار زمان بر است،  HDبراي  CBTبه عالوه، ). 2007تالین و همکاران، نیرومندي با نتیجه درمان دارد (

؛ ایرز و 2010استکیتی و همکاران، باشد (نه میجلسه در کلینیک و در خا 35تا  16معموال شامل 

ي دیگر عامل محدود کننده). 2010، 3، استکیتی و ناث2؛ ترنر2007؛ تالین و همکاران، 2011همکاران، 

  ا ارائه کنند هنوز بسیار کم است.ر HDمختص  CBTاین است که دسترسی به درمانگرانی که بتوانند 
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شود، ها و/یا اجبارها مشخص میري اختاللی است که با حضور وسواسجب-تالل وسواسیاخ

-یکی از شایع OCD). 2013پزشکی امریکا، دهند (انجمن روانهرچند اکثر افراد هر دو نوع را نشان می

اي و لوپز، مورترین ()، ناتوان کننده2002و همکاران،  1ترین (هولندر، بینستاك، کوران، پاالنتی، مارازیتی

تمام اختالالت است که پیشتر تحت بین ) 1995ترین (دوپونت و همکاران، )، و پر هزینه1998

ي اختالالت از دسته DSM ،OCDي بندي شده بود. با انتشار آخرین نسخهدسته» اختالالت اضطراب«

  ي داده شد.اج» جبري و اختالالت مرتبط-اختالل وسواسی«اضطراب حذف و در فصلی مستقل با نام 

ي هاي ساده دربارهنگرانیها هاي ناخواسته و ناخوانده هستند، آنها افکار، تصاویر یا تکانهوسواس

ها محصول ذهن خودشان هستند و بیشتر بیماران نسبت به اینکه آن، زندگی نیستند واقعی مشکالت

انند افکار مزاحم تومیماران بی، بنابراین جبري یک اختالل ناهمگون است-اختالل وسواسیبینش دارند. 

ان دهند. گرچه، چند ع رفتارهاي اجباري را نشاي از موضوعات را تجربه کنند و انواراجع به مجموعه

ي صدمه به خود یا دیگران، آلودگی، افکار مزاحم دربارهبندي کلی از وسواس شناسایی شده است: طبقه

  تقارن، و موضوعات جنسی/مذهبی.

کنند (راچمن وجود دارد تجربه می OCDمی افکار مزاحمی را مشابه آنچه در جمعیت عمو %90تا 

اکثر مردم توجه خاصی به این افکار  ).2004، 3بلوش، موریلو، لوکرو، کابدو و کاریو؛ 1978، 2و د سیلوا

عانی افکار مزاحم را داراي م OCDبا این حال، افراد با ها را رد کنند. توانند آنندارند و به آسانی می

باور دارند این افکار مزاحم، رویدادهاي منفی را آنان کنند. بینند و توجه خاصی به آنها میخاص می

(براي مثال، فکر اینکه کسی تصادف رانندگی داشته باشد باعث شود آن شخص واقعا  کنندبینی میپیش

ن درباره اینکه کسی تصادف فکر کردها دارد (براي مثال، به شخصه معناي منفی براي آنیا  تصادف کند)

به این دلیل . )خواهند آن شخص صدمه ببیند یا بمیردها میرانندگی داشته باشد به معناي این است که آن
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- وسواس OCDدر دانند. افکار مزاحم را غیر قابل قبول، تهدید کننده و نیازمند کنترل می OCDبیماران 

کند با استفاده دار هستند، بنابراین فرد به طور مداوم سعی میور، نامناسب اما معناآها، ناخواسته، اضطراب

  ).2013پزشکی امریکا، ها را نادیده گرفته یا خنثی سازد (انجمن رواناز اجبارها آن

باشند (براي مثال، زمان بر میو داراي تشریفاتی هستند که  اجبارها، رفتارها یا اعمال ذهنی تکراري

ها و ممانعت از رخ دادن ا هدف کاهش اضطراب ناشی از وسواسبو بیشتر از یک ساعت در روز) 

هت با رفتارهاي ها از آن جآن ).2013پزشکی امریکا، شوند (انجمن روانرویدادهاي منفی انجام می

کنند از قوانین مشخصی پیروي می اغلب اند که عمدي هستند وها متفاوتخودکار مانند تیک

بخش هستند مانند قمار لذتبا رفتارهایی که ذاتاً  این اعمال ).2009، 1کیر و مکویلآبراموویتز، ت(

، 2هولندر و روزنشوند (اند زیرا با هدف کاهش یا حذف یک تهدید انجام میپاتولوژیک نیز متفاوت

- کردن، اطمینانتوانند رفتارهایی مانند مرتب کردن/سازمان دادن، بررسی کردن، تمیز اجبارها می ).2000

؛ 2013پزشکی امریکا، خنثی کردن افکار باشند (انجمن روانیا اعمال ذهنی مانند شمردن یا  ،جویی

با اینکه افراد مبتال به  ).2008، 3پیتنگر و لکمنویزنبرگر، روزاریو، -بلوش، لندروس؛ 2002راچمن، 

OCD ه استفاده از کنند مجبور بباشند، احساس میاین حس را دارند که اجبارها، مفرط و غیر منطقی می

  ها هستند.آن
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تا  1ین ماهه بشیوع دوازده در بزرگساالن، در جمعیت عمومی متفاوت است.  OCDبرآورد شیوع 

 %8/0 - %3و شیوع طول عمر )، 2010روسیو و همکاران، ؛ 2011، 4، شلگل و کولز(وودرهوزر 3/2%

، گریشام و همکاران، 6، هرینگتون5کولز، کسپی-فوالنا، متیاکس؛ 0052کسلر، برگلند، دملر و والترز، (
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) گزارش 2006و همکاران،  1بروگاتورس، پرینس، ببینگتون، بوگرا، ؛ 2010روسیو و همکاران، ؛ 2009

هیمن، تخمین زده شده است ( %4تا  01/0نوجوانان، شیوع طول عمر بین در کودکان و  شده است.

اً زیاد اختالف در این برآوردها نسبت ).1999، 3زوهر؛ 2001و همکاران،  2ملزر سیمونز، فورد،فومبون، 

تفاوت در روش این مطالعات باشد، از جمله تعریف عالئم و ي کنندهاست و ممکن است منعکس

کنندگان در مطالعه و همچنین ها، سن شرکت استفاده یا سطح آموزش ارزیابابزارهاي تشخیصی مورد 

  مانند دسترسی به خدمات در جامعه. تررديهاي کاربجنبه

ساله  65. در کودکان و در بزرگساالن گزارش شده است OCDبراي چند تفاوت جمعیت شناختی 

؛ 2006و همکاران،  4گلر، دویل، شاو، مولین، کافیدر مردان باالتر از زنان است ( OCDو مسن تر، شیوع 

، 6بویر و اوکانرگرینیر، پرویل، ؛ 2004و همکاران،  5کورفیلداسموك، -مینگز، کینیر، مولمنلوخنر، ه

شیوع طول عمر باالتر براي زنان گزارش شد (تورس و هرچند بین بزرگساالن در سن کار، ). 2009

 سال است 24تا  16باالترین شیوع در گروه سنی ) 2006و همکاران ( ي تورسبه گفته ).2006همکاران، 

پزشکی هاي رواندر مقایسه با افراد با تشخیصیابد. همچنین، می به تدریج کاهش همراه سن ) و4/1%(

کنند، و به احتمال کمتري شاغل و متأهل ترند، در محیطی شهري زندگی میجوان OCD، بیماران دیگر

  هستند.

- براي ارزیابی عالئم وسواسی) 2009ي طولی انجام گرفته توسط فوالنا و همکاران (یک مطالعه

هاي نیمه ساختاریافته استفاده کرد. گروهی تولد، از مصاحبهي طولی همي از یک مطالعهاجبري در نمونه

 %17و  %13سالگی ارزیابی شدند. بین  32و  26، 11شرکت کننده در سنین  900اي شامل بیش از نمونه

وان کردند (با اینکه تشخیص بیماري سالمت رها را در سنین مختلف تجربه ها و اجبارنمونه وسواس

توسط اجبارهایشان  %12 ها وتوسط وسواس %15را تجربه کردند،  OCDاز بین آنها که عالئم نداشتند). 

  نفر در  2000با بیش از اي جبري را در نمونه-عالئم وسواسی) 2010روسیو و همکاران (. برندرنج می
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This study aimed to determine the relationship between traumatic life events and 

hoarding symptoms and obsessive-compulsive symptoms. The method of this research was 

descriptive-correlational. The study population included all students studying in University 

of Mohaghegh Ardabili in 2016-17, from which 300 students were selected as sample, who 

completed the Saving Inventory-Revised, Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale-self 

report, and the Life Event Checklist. The obtained data were analyzed using Pearson 

correlation coefficient and multiple regression analysis. Correlation coefficients showed 

that traumatic events have a positive correlation with hoarding symptoms (r < 0.001), 

obsessive-compulsive symptoms (p < 0.001), and comorbid hoarding and obsessive-

compulsive symptoms (r < 0.001). The results of multiple regression showed that 47 

percent of the total variance of hoarding symptoms, 26 percent of the total variance of 

obsessive-compulsive symptoms and 44 percent of the total variance of comorbid hoarding 

and obsessive-compulsive symptoms could be predicted by traumatic events. These results 

suggest that individuals with hoarding symptoms, obsessive-compulsive symptoms and 

comorbid symptoms of these two experience more traumatic events than those without 

these symptoms, and also traumatic events can predict the symptoms of these disorders. 
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