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Effect of the Behavioral-Cognitive-Metacognitive 
Intervention on the Severity of Body Dysmorphic 

Disorder Symptoms in Military Personnel
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its efficacy [5] Validation of a classification system of obsessive–compulsive spectrum 
disorder symptoms in a non-clinical sample [6] Obsessive-Compulsive and Related 
Disorders [7] Understanding body dysmorphic disorder [8] Metacognitive therapy for 
body dysmorphic disorder patients in Iran: Acceptability and proof of concept [9] The 
treatment of chronic obsessive-compulsive neurosis [10] Qualitative dimensions of 
normal worry and normal intrusive thoughts: A comparative study [11] Obsessions and 
compulsions [12] Factor structure, validity and reliability of the skin picking scale revised 
version [13] Foundations of behavioral research [14] Metacognitive therapy for body 
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Compulsive Scale [16] Validity of the yale- brown obsessive compulsive scale modified for 
body dysmorphic disorder (bdd) in students of the University of Isfahan [17] Body 
dysmorphic disorder [18] Psychometric properties of thought fusion instrument (TFI) in 
students [19] The effect of metacognitive intervention on symptoms of patient with body 
dysmorphic disorder [20] Construction and standardization of the body dysmorphic 
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depression [27] Metacognitive therapy for generalize anxiety disorder: An open trail

Aims Body dysmorphic disorder is one of the unknown and resistant to treatment disorders. 
The present study was conducted with the aim of developing and investigating the effect of 
behavioral-cognitive-metacognitive intervention on the severity of body dysmorphic disorder 
symptoms.
Patients & Methods The present study is a case report, in which 3 outpatient military 
personnel with body dysmorphic disorder were studied in one of the counseling centers of 
Isfahan during the 2012 to 2013. The research tool was a demographic questionnaire and 
modified Yale-Brown obsessive compulsive scale.
Findings In 3 cases, the decreasing process of body dysmorphic disorder was observed during 
the intervention sessions and follow-up period.
Conclusion Behavioral-cognitive-metacognitive intervention affects severity of body 
dysmorphic disorder symptoms and reduces the severity of the disease.
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  چکيده

 است. درمان به مقاوم و ناشناخته اختالالت از یکی بدن بدشکلی اختالل :فاهدا
 - شناختی- رفتاری مداخله اثربخشی بررسی و تدوین هدف با حاضر مطالعه

  د.ش انجام بدن بدشکلی اختالل میعال بر فراشناختی
 ٣پژوهش حاضر از نوع گزارش مورد منفرد است که در آن  :هاروشو  بيماران

از  یبدن در يک یمبتال به اختالل بدشکل ینظام یروهایعضو ن ییسرپا ماریب
 ابزار مورد مطالعه قرار گرفتند. ١٣٩١-٩٢ یهاسال یمراکز مشاوره شهر اصفهان ط

 یشده وسواس فکراصالح اسیو مق یشناختتیفرم اطالعات جمع یریگاندازه
  بدن بود. یاختالل بدشکل یبراون برا- لیی یعمل
شده، روند کاهشی اختالل بدشکلی بدن طی دوره مورد بررسی ٣در  :هایافته

  .برگزاری جلسات درمانی و دوره پيگيری مشاهده شد
م اختالل یعالشدت فراشناختی بر -شناختی- مداخله رفتاری :گیرینتیجه

  دهد.میگذاشته و شدت بیماری را کاهش  یرثابدشکلی بدن ت
  منفرد مورد مطالعه فراشناخت، شناخت، رفتار، بدن، بدشکلی اختالل درمان، :هایدواژهکل
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  مقدمه
 Body Dysmorphic) بدن بدشکلی اختالل اصلی ویژگی

Disorder; BDD) هراسی بدشکلی گذشته در که 
(Dysmorphic Phobia) ذهنی اشتغال از عبارت شد،می نامیده 

 خیالی است ممکن نقص این که است فرد ظاهر در نقص نوعی با
 ،باشد داشته وجود جزئی جسمی نابهنجاری چنانچه یا باشد

 اختالل .[1]است آورعذاب و افراطی آن مورد در بیمار دلواپسی
 نگریستن مانند رفتارهایی برای زمان صرف وسیلهبه بدن بدشکلی

 افراطی یسازنهان افراد، دیگر با ویژه هایخصیصه مقایسه آینه، به
 اطمینان برای جووجست و پوست یکاردست نقص)، (پوشاندن
 و اجتماعی موقعیت از اجتناب معموالً  شود.می مشخص آفرینی،
 در BDD شیوع میزان دارد. وجود افراد این در نیز دوستی رابطه
 هاییتجمع ،٪۲/۲ نوجوانان ،٪۹/۱ ساالنبزرگ بین جامعه

 نوجوان بیماران ،٪۴/۷ بستری سالبزرگ بیماران ،٪۳/۳ دانشجویی
 ؛است شده برآورد ٪۸/۵ سرپایی سالبزرگ بیماران و ٪۷/۷ بستری

 بینی زیبایی هایجراحی ،٪۲/۱۳ یکل طوربه زیبایی هایجراحی در
 سرپایی پوستی بیماران ،٪۲/۵ دندان ارتودنسی/زیبایی ،۱/۲۰٪
 در .است شده برآورد ٪۱/۱۱ آکنه پوستی هایکلینیک در و ۳/۱۱٪

  .,2] [3است مردان از بیشتر زنان بین BDD شیوع موارد اکثر
 سنی گروه دختران و زنان را بینی جراحی متقاضیان %۹۵ ایران در
 جراحی شیوع میزاناین  که دهندیم تشکیل سال ۴۵ تا ۱۴

 نیازی موارد اغلب در و است غربی کشورهای برابر هفت پالستیک
 نشان متعدد یهاپژوهش همچنین. است نبوده جراحی انجام به
 .است شایع پوستی بیماران در بدن بدشکلی اختالل که دهدیم

 افرادی میان و بوده %۱۵ تا ۵/۸ ینب پوستی بیماران در شیوع نرخ
  .[4]است ۶/۵۳ تا ۹/۲ هستند زیبایی یشنما دنبالبه که
 اختالل که است یشنهادشدهپ شده،انجام یبنددسته آخرین طبق

 اجباری-وسواس طبقه در ،مرتبط اختالل چند با بدن بدشکلی
 جبری وسواس طبقه شوند. یبنددسته جداگانه طوربه

(Obsessive-Compulsive) را زیادی یپزشکروان یهاحالت 
و  سالکوسکی مطالعه براساس هاآن ینترمهم اما شودیم شامل

 جبری،-وسواس اختالل شامل V-DSM یبندطبقه و [5] همکاران
 بدن بدشکلی اختالل ،(Hoarding Obsession) احتکار وسواس

(Body Dysmorphic)، کنی- مو وسواس 
(Trichotillomania) یکنپوست از ناشی یپاتولوژ میعال و 

(Pathological Skin Picking Symptoms) ازجمله شود.می 
 این که این است دسته یک در اختالالت این یبندطبقه دالیل

 هاییخصیصه شناختی، پدیدار هایمکانیسم لحاظ از اختالالت
 ،یشناسسبب یهافرض همبودی)، بالینی، سیر شروع، سن (مانند،
 با دارویی و رفتاری هایدرمان به پاسخ و خانوادگی هایعامل
  .[6]هستند انهمپوش و مرتبط جبری- وسواس اختالل
 در شناخت نقش شناسایی و بررسی ینهزم در اخیر، دهه سه طی
 وسواسی هایاختالل از بسیاری درمان و تداوم گیری،شكل

 تفكر، و ذهن جایگاه شناخت است. داده خرُ  شگرفی هایپیشرفت
 تحوالت سیر است. شده تجربی تحقیقات از بسیاری ثقل مركز
 مطرح اختالالت ادبیات در مشتركی و متنوع نظری مباحث اخیر،
 بالینی، هایاختالل در ناخواسته افكار یدهپد نقش مثل است؛ كرده
 فرآیندهای نقش هیجانی، و رفتاری هایپاسخ یوهش و الگوها

 ثیرات یتدرنها و ناخواسته افكار تداوم ارزیابی نحوه فراشناختی،
 هامدل .مزاحم ذهنی هایفعالیت بر انتخابی توجه فرآیند دوجانبه

 بدن بدشکلی اختالل درمان و تبیین برای مختلفی هاینظریه و
 هایمدل تا روانکاوی از هادیدگاه این گستره که است شده هیارا

 که رایجی هایمدل و هادرمان از .[7]دارد ادامه مدرنپست جدیدتر
 شودمی استفاده بدن بدشکلی اختالل تبیین برای حاضر حال در
)Behavior Cognitive  [6]رفتاری- شناختی مدل به توانمی

Therapy; CBT) فراشناخت درمان مانند جدیدتر هایدرمان و 
 این از یک هر ،وجودین ا با کرد. اشاره [8]بدن بدشکلی اختالل برای
 شود.می اشاره هاآن به ادامه در که دارند هاییمحدودیت هامدل
 اختالل تبیین برای موفق هایمدل جزء رفتاری- شناختی مدل

 تبیین به دست رفتاری و شناختی عدبُ  دو از و است بدن بدشکلی
 ضعف چندین رفتاری- شناختی مدل ولی زندمی اختالل این

  .شودمی اشاره هاآن از بعضی به كه دارد اساسی
 شناختی هایریفتح ناكارآمد، باورهای شناختی، مدل براساس -۱
 شواهد ولی شودمی محسوب اختالالت علت منفی یندخودآ افكار و

 و منفی هایشناخت كه دهدمی نشان بالینی و یپژوهش
 كند.نمی منفی هیجان دچار اندازه کی به را افراد همه یرمنطقیغ
 بیماری باعث افكار منفی محتوای اگر كه دهدمی نشان نتایج این
ین ع در و شوند بیمار دارند منفی افكار كه افرادی همه یدبا شود،
 شدت باشد، داشته بیشتری منفی افكار شخصی کههر دبای حال

 دهدمی نشان نتایج کهی حال در باشد. داشته نیز باالتری بیماری
 .[9]شوندینم بیماری دچار ولی دارند منفی افكار كه هستند افرادی
 شناختی محتوای بر عالوه كه كرد گیرییجهنت توانمی یجهنت در

 در نیز دیگری عوامل )،یرمنطقیغ و منفی افكار و باورها (یعنی
  هستند. درگیر اختالل ایجاد
 مثبت و منطقی باورهای جایگزینی شناختی، مدل براساس -۲

 شواهد کهی حال در كند. پیدا بهبود افراد اختالل كه شودمی باعث
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 افكار و باورها كردنمنطقی كه دهدمی نشان بالینی و پژوهشی
 و كنترل یگرد عبارت به .[10]است یرممکنغ حتی و سخت معموالً 
 منظر این از است. دشوار و سخت انسان برای افكار و باورها تغییر
 به افراد جسمانی و روانی سیستم كه كرد گیرییجهنت توانمی نیز

 منفی هایشناختی از تهی تواندنمی كه است شدهی طراح طریقی
 شناختی كنترل برای افراد تالش نیز معموالً  و باشد یرمنطقیغ و

  شود.می منفی افكار افزایش باعث گاه حتی و است ناموفق
 هم طبیعی و سالم افراد كه دهدمی نشان شواهد این، بر عالوه -۳
 شد ذكر كه طورهمان .[11]دارند یرمنطقیغ افكار و باورها نسبتی به

 كه است شدهیده آفر طوری بشر یشناختروان و جسمانی سیستم
 سالم افراد یجهنت در و است آن طبیعی و ذاتی جز اشتباه و خطا
 بیماری نشان این لیو دارند منفی و یرمنطقیغ افكار نسبتی به نیز
  نیست. هاآن در
 باورها كنترل برای افراد كه دارد اعتقاد رفتاری-شناختی دیدگاه -۴
 كاهش به دست رفتاری طریق از معموالً خود،  منفی افكار و

 کهی حال در زند،می یرمنطقیغ هایشناخت از ناشی اضطراب
 (وسواسی، رفتارهای بر عالوه افراد كه دهدمی نشان شواهد
 حذف، مانند شناختی راهبردهای طریق از ایمنی)، و اجتنابی
 گناه احساس و مسئولیت احساس خود، سرزنش سركوبی، كنترل،
 را خود منفی هایشناخت از ناشی اضطراب كه دارند سعی نیز

 دهند. كاهش
 است کرده توجه افکار محتوای به بیشتر شناختی دیدگاه بنابراین،

 باورهای ند(مان فراشناختی و اطالعات پردازش یندآفر عدبُ  كمتر و
 فراشناختی) کنترل راهبردهای و یرانگرانف فراشناختی، مثبت

  دهد.می قرار خود تبیین و توجه مورد را اختالالت
 و یندیآفر عدبُ  به فقط نیز فراشناختی درمان و مدل دیگر طرف از

 باورهای (مانند افکار محتوای نقش و دارد توجه اطالعات پردازش
 شروع در كه منفی) یندخودآ افكار شناختی، هایتحریف ای،هسته
 بیماری به بخشیدن شدت و دوام در كه رفتاری عدبُ  و بیماری
 وجود با ذکرشده هایدیدگاه در داند.می تررنگکم را دارد نقش
 یمرزبند دلیل به ولی دارد وجود زیادی ارتباط و شباهت ینکها

ی حال در ،هاشباهت تا شودمی یدکات هاتفاوت به بیشتر دیدگاهی
 تبیین برای که دهدمی نشان همکاران و ربیعی مطالعه نتایج که

 و شناختی رفتاری، هایحیطه بین بدن بدشکلی اختالل
 جدا هاحیطه این و دارد وجود متقابل ارتباط و تعامل فراشناختی

  .[8]كنندنمی عمل همدیگر از
 هیارا مدلی ،پژوهشی و كلینیكی تجارب براساس حاضر پژوهش در
 در فراشناختی و رفتاری شناختی، عدبُ  سه هر كه است شده
  .,8] [12است شده لحاظ بدن بدشکلی اختالل یشناسسبب
 ذهن به منفی هایشناخت ابتدا که است این بر اعتقاد مدل این در

 اکثر شناختی کارکرد و ذهن در تقریباً  مرحله این که کنندمی خطور
 حضور یعنی است، طبیعی نسبتاً  مرحله یک و دهدمی رخ افراد

 .نیست اختالل معنیبه منفی تصاویر) و تکانه (افکار، هایشناخت
 ممکن کند.می حمایت ایده این از نیز [13]تحقیقات بعضی نتایج
 منفی هایشناخت اگر که شود ایجاد ذهن در الئوس این است
 باعث عاملی چه پس ؛شودنمی اختالل ایجاد باعث ییتنهابه

  شود؟می اختالل
 پاسخ الئوس این به فراشناختی-شناختی-رفتاری شدههیارا مدل در
  شود.می داده
 به نسبت افراد نگاه و دید که است این بر اعتقاد مدل این در -۱

 یعیرطبیغ جریان کی یاندازراه باعث كه است منفی هایشناخت
 ذهن منفی هایشناخت به نسبت فردی اگر شود.می سازمشکل و

 باشد داشته فراشناختی) منفی (باورهای منفی نگاه و دید خود،
 با فردی اگر مثال، برای باشد. داشته او برای منفی نتیجه تواندمی
 و كرد خواهد دیوانه را او منفی افكار این باالخره كه كند فرض خود
 از بعد ،اوست ذهن خاص فقط منفی افكار كه باشد داشته اعتقاد یا

 خطرناک را منفی افكار و ترسدمی منفی افكار وجود از مدتی
 را آن ما كه است سازمشکل زمانی منفی شناخت بنابراین داند.می
 بین كه دهدمی نشان یندآفر این بدانیم. کخطرنا و یعیرطبیغ

  دارد. وجود تعامل فراشناختی عامل و شناختی عامل
 یرانگرانف باعث منفی هایشناخت دانستنترسناک و خطرناک -۲
 باعث و دهد رخ افراد از خیلی در است ممکن نگرانی شود.می

 یسوبه را افراد معموالً  و است ترجدی فرانگرانی ولی نشود بیماری
 افزایش باعث نکهیا بر عالوه فرانگرانی کند.می هدایت بیماری
 تولید و افزایش باعث شودمی منفی افكار از فرد ترس و نگرانی
  شود.می نیز منفی افكار
 نحوی هر به گیرندمی تصمیم افراد که است فرانگرانی دنبال به -۳

 این در یابند. رهایی و خالصی منفی هایشناخت از باید شده
 کنترل راهبردهای از فرانگرانی کاهش برای افراد که است مرحله
 شیآرا و آینه در خود وارسی مانند وسواسی رفتارهای و افکار
 كنترل رفتارهای باعث منفی شناخت بنابراین کنند. استفاده افراطی
 افزایش باعث كه است فرانگرانی بلكه شودنمی وسواسی و فكر
  شود.می فكر كنترل و وسواسی رفتاری آن دنبال به و ترس
 کنترل برای که است راهبردهایی شامل افکار کنترل راهبردهای -۴
 این جمله از شود.می استفاده منفی هایشناخت و افکار حذف و

 این از استفاده هستند. حذف و یپرتحواس سرکوبی، راهبردها
 کنترل برای تالش چون شودمی مواجه شکست با معموالً  راهبردها

 میزان کاهش یجاه ب مواقع اکثر در منفی هایشناخت حذف و
 کاهش برای افراد شود.می هاآن افزایش باعث منفی هایشناخت
 و وسواسی رفتارهای از افکار کنترل راهبردهای بر عالوه فرانگرانی
  کنند.می استفاده نیز ایمنی
 استفاده و فرانگرانی افزایش دنبال به وسواسی هایرفتاری بنابراین

 نقش و افتدمی اتفاق فكر كنترل راهبردهایاز  اندازه از شیب
 اختالل بر فراشناختی و شناختی عامل یرگذاریثات در میانجی
  دارد. بدن بدشكلی
 ساختار MCT و CBT مانند فراشناختی-شناختی-رفتاری مداخله
 توضیح و بحث لفوم نامهیانپا در مفصل طوربه و دارد جلسات
 اختالل به مبتال بیماران به مداخله این در .[14]است شده داده

 طوربهکه در ادامه  شودمی داده آموزش یموارد بدن بدشكلی
  شود.بیان می خالصه

 به نسبت را خود منفی دید که شودمی داده آموزش بیماران به
 و دنكن اصالح و شناسایی منفی باورهای و هاتکانه تصاویر، افکار،
 به را خود و نکنند گناه و مسئولیت احساس هاآن وجود به نسبت
 ترس احساس هاآن وجود به نسبت و نکنند سرزنش هاآن وجود خاطر

 ذهن به منفی هایشناخت این است ممکن چراکه ،نداشته باشند
 نیست. بیماری دهندهنشان ذهن در هاآن وجود و بیاید فردی هر
 كه بیاید ذهنش به فكر این گاهی است ممكن فردی هر مثال برای
 بیماری دهندهنشان خودی خودبه افكار این است. زشت بابتی از
  .تنیس

  

 و هاتحریف که شودمی داده آموزش بیماران به این بر عالوه
 و افراطی پذیرییتمسئول ،ینگرمطلق( خود شناختی خطاهای

  دهند. قرار رفتاری و شناختی چالش مورد و شناسایی را غیره)
 به نسبت منفی دید اگر که شودمی داده آموزش بیماران به

 دنبال به و نگرانی باعث رفتهرفته ،باشند داشته منفی هایشناخت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران فاطمه قاسمی  ۱۶

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره                    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

 آنها ذهن که کنندمی فکر یعنی شوند،می خود فرانگرانی باعث آن
 باالخره و شدند دیوانه که کنند فکر شاید و کندمی عمل یرعادیغ

 که شودیم باعث عامل همین و دهند؛می دست از را خود کنترل
 هایشناخت شر از باید شده که طریقی هر به که بیفتند فکر به

  یابند. خالصی منفی
 فكر كنترل راهبردهای که شودمی داده آموزش بیماران به همچنین
 و دارو مصرف خود، سرزنش ،یپرتحواس حذف، سرکوبی، (مانند
 بیماران به كنند. یخوددار هاآن انجام از و شناسایی را خود غیره)
 طوربه معموالً  افکار کنترل برای تالش که شودمی داده آموزش
  شود.می شکست به منجر معموالً  و دهدمی جواب عکس
 از استفاده که شودیم داده آموزش بیماران به این بر عالوه
 در ولی شودیم هاآن آرامش باعث موقت طوربه وسواسی هایرفتار
 معیوب هایفراشناخت و هاشناخت ماندگاری باعث مدتیطوالن

 الزم درمان برای که شودمی داده آموزش هاآن به و شودمی ذکرشده
 کنند. جلوگیری ایمنی و اجتنابی وسواسی، رفتارهای از که است
 و است شدهیانب خالصه طوربه مرحله پنج این که است ذکر قابل
 پنج این از دارد. را خود خاص تکالیف و هافن مراحل این از یک هر

 تدوینی مداخله در که است برداشت قابل کامالً  ذکرشده مرحله
 شناختی رفتاری، لفهوم سه هر روی فراشناختی- شناختی -رفتاری

  شود.می تمرکز و توجه فراشناختی و
 اجتماعی، فردی، هایآسیب و اختالل این یباال شیوع به توجه با

 ،مداخله این اهمیت و اختالل این از ناشی خانوادگی و اقتصادی
 بنابراین، باشد. ضروری و ارزشمند تواندمی حاضر پژوهش انجام
 فراشناختی-شناختی-رفتاری مداخله بررسی هدف با حاضر مطالعه

  .شد انجام بدن بدشکلی اختالل میعالشدت  بر

  
  هاروش و بيماران
 بیمار ٣آن در  کهاست  [13]مورد منفردگزارش  نوع از حاضر پژوهش
يکی  در بدن بدشکلی اختالل به مبتال نظامی نیروهای عضو سرپایی

مورد مطالعه  ١٣٩١- ٩٢ هایسال طی اصفهان از مراکز مشاوره شهر
ساله که دارای حداقل دیپلم ٥٠تا  ١٥اين بيمارن  .قرار گرفتند

 اصالحات و DSM-IV-TR یهامالک براساسمتوسطه بودند، 
وارد مطالعه  همکاری به رضایت در صورت ،DSM-V پیشنهادی

   .شدند
 مقیاس و شناختیجمعیت اطالعات فرم یریگاندازه ابزار

 بدشکلی اختالل برای براون- ییل یعمل یفکر وسواس شدهاصالح
 بیمار شخصی وضیعت ساختهمحقق شناختیجمیعت فرم بود. بدن
 خانواده، اعضای تعداد هل،ات وضعیت ،يتجنس سن، لحاظ از را

 به پیشین مراجعه مادر، و پدر تحصیالت تحصیالت، وضعیت
 مصرف سابقه و روانی مشكل علت به شناسروان یا پزشکروان
   د.کر مشخص بیماری مدت و دارو

 اختالل برای براون-ییل عملی فکری وسواسی شدهاصالح مقیاس
 یالئوس١٢ خودسنجی ابزار یک :BDD)-(YBOCS[9] بدن بدشکلی
 یک دارای و سنجدیم را بدن بدشکلی اختالل میعال شدت که است
 هایوسواس و فکری هایوسواس( یدوعامل یامرتبه ساختار
(جدول  است اجتناب و بینش مورد در اضافی الئوس دو و )عملی

 در هاماده از کدام هر با را شانتوافق میزان دهندگانپاسخ .)١
 نشان موافقم) (کامالً  تا مخالفم) (کامالً  دامنه در لیکرت مقیاس
   دهند.می

  

براون برای اختالل  -فکری عملی ییل شده وسواسی مقیاس اصالح) ١جدول 
  بدشکلی بدن

را از هفته پیش تا به  که به بهترین صورت احساس و رفتار شما ایینهلطفًا گز
  انتخاب کنید. ،دهدیامروز نشان م

 یلهوسطور متوسط، چه مقدار از زمان روزانه شما صرف اشتغال ذهنی به. به۱
متی از بدنتان مانند: بینی، مو، چهره و افکار مربوط به نقص یا عیب ظاهر یا قس

  ؟باشدی؟ فراوانی این افکار چه مقدار مشودیغیره م
  نهایتی=ب۴؛ =خیلی زیاد۳؛ =زیاد۲؛ =کم۱  ؛=هیچ۰
. افکار مربوط به (نقص ظاهرتان) به چه مقدار باعث تداخل در عملکرد کاری و ۲

  ؟شودیاجتماعی شما م
  نهایتی=ب۴؛ زیاد=خیلی ۳؛ =زیاد۲؛ =کم۱  ؛=هیچ۰
  ؟کندی. افکار مربوط به داشتن نقص بدنی چه مقدار شمارا پریشان م۳
  نهایتی=ب۴؛ =خیلی زیاد۳؛ =زیاد۲؛ =کم۱  ؛=هیچ۰
تا افکار (مربوط به نقص ظاهری) که به ذهنتان  کنیدی. چه مقدار تالش م۴
  باشید؟ توجهیها برا نادیده یا به آن آیدیم
(کامًال  =اصالً ۴؛ =خیلی کم۳؛ ها=بعضی وقت۲؛ اوقات=اکثر ۱؛ =همیشه۰

  تسلیم این افکار هستم)
. شما به چه مقداری در متوقف کردن افکار مربوط به نقص بدنی موفق ۵

  هستید؟
=خیلی ۳؛ طور متوسط موفق هستم=به۲؛ =موفق هستم۱؛ موفق هستم =کامالً ۰
  موافق نیستم =اصالً ۴موافق هستم؛  کم
در مورد نقص  تانیمربوط به نگران هاییتوقت شما صرف فعال . چه مدت از۶

؟ برای مثال، زمانی را که صرف آرایش، جراحی، شودیبدنی یا ظاهرتان م
  .کنیدیم یرهپوشاندن عیب، چک کردن خود در آینه و غ

  نهایتی=ب۴؛ =خیلی زیاد۳؛ =زیاد۲؛ =کم۱  ؛=هیچ۰
به سؤال قبلی) با عملکرد کاری و ها (مربوط یت. به چه اندازه، این فعال۷

  ؟کندیاجتماعی شما تداخل ایجاد م
  نهایتی=ب۴؛ =خیلی زیاد۳؛ =زیاد۲؛ =کم۱  ؛=هیچ۰
ذکر شد) جلوگیری  ۶که در سؤال  هاییت(فعال هایت. اگر از انجام این فعال۸

  ؟شویدیشود شما به چه اندازه مضطرب م
  نهایتی=ب۴؛ =خیلی زیاد۳؛ =زیاد۲؛ =کم۱  ؛=هیچ۰
که در باال ذکر شد  هاییت. چه مقداری از تالش شما صرف مقاومت با فعال۹
  ؟شودیم
(کامًال  =اصالً ۴؛ =خیلی کم۳؛ ها=بعضی وقت۲؛ =اکثر اوقات۱؛ =همیشه۰

  تسلیم این افکار هستم)
  ؟باشدیکه در باال ذکر شد به چه اندازه م هاییت. کنترل شما بر فعال۱۰
=خیلی کم ۳؛ =تا حدودی کنترل دارم۲؛ =کنترل دارم۱؛ دارم=کامًال کنترل ۰

  هستم) هایت(کامًال تسلیم این فعال = اصالً ۴کنترل دارم؛ 
. آیا شما به خاطر اینکه ظاهرتان دیده نشود از رفتن به بعضی جاها (مثل ۱۱

  ؟کنیدیاجتناب م هایتمیهمانی) یا موقع
  نهایتی=ب۴؛ =خیلی زیاد۳؛ =زیاد۲؛ =کم۱  ؛=هیچ۰
. آیا شما در مورد قسمت خاصی از ظاهرتان نگرانید و معتقدید که ظاهرتان ۱۲

  ؟باشدیزشت و ناقص م
  نهایتی=ب۴؛ =خیلی زیاد۳؛ =زیاد۲؛ =کم۱  ؛=هیچ۰

  
 این برای را مناسبی ییبازآزما و پایایی ،[15]نرااهمک و فیلیپس
 دوره در بازآزمایی نوع از پایایی ند.اهکرد گزارش نامهپرسش
 برای کرونباخ آلفای ضریب ).r=٨٨/٠( بود مناسب ایهفتهیک

 درونی هماهنگی دهندهنشان که آمد تسدبه ٨/٠ درونی همسانی
 عملکرد سنجش نمرات با ،BDD-YBOCS .است مقیاس این باالی
 روایی داشت. )r=٥١/٠( مثبتی همبستگی DSM در (GAF) کلی

 یپزشکروان کوتاه شدهیبنددرجه فرم با مقایسه در تشخیصی
(BPRS) ١٩/٠( بود مناسب=r([15]. و ربیعی نیز ایران در 
 پایایی و روایی را دارای YBOCS-BDD فارسی نسخه [16]همكاران
  .اندگزارش کرده مناسب
 کنندگانشرکت به پژوهش، این در اخالقی مالحظات رعایت برای

 ساخت دارد قصد که پژوهشی در آنان که شد داده توضیح پژوهش
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 نماید بررسی وسواس میعال روی را جدید درمانی مدل یک بررسی و
 که شد داده اطمینان نامراجع به همچنین کنند.می شرکت
 و ماند خواهد باقی محرمانه کامالً  صورتبه هاآنهويتی  اطالعات
 که مرحله هر در یا نکنند شرکت پژوهش در که دارند کامل اختیار

بیمار هر برای  دهند. انصراف پژوهش ادامه از که مختارند بخواهند،
   .سه آموزشی برگزار شدلج ١٢

 نتايج هر فرد در مراحل مختلف بررسی به طور جداگانه در يک
  .نمودار واحد رسم و ارايه شد

  

  هایافته
روند کاهشی اختالل بدشکلی بدن طی دوره  شده،مورد بررسی ٣در 

  ).١برگزاری جلسات درمانی و دوره پيگيری مشاهده شد (نمودار  
  

  
  م اختالل بدشکلی بدنیر عالب فراشناختی- شناختی- مداخله رفتاری یاثربخش )١شکل 

  
  بحث
- شناختی-رفتاری مداخله اثربخشی بررسی حاضر همطالع هدف

 برای .بود  بدن بدشکلی اختالل میعالشدت  روی فراشناختی
 نظری یشینهپ براساس حاضر پژوهش مداخله هدف این به دستابی

 لحاظ از و تدوین ,8] ,14 16-[23لفانوم کلینیکی تجارب و پژوهشی و
  گرفت. قرار آزمون مورد اثربخشی

 اجتنابی، های(رفتار رفتاری یهالفهوم درمانی مدل این در
 بینابینی، باورهای ای،هسته (باورهای شناختی ،ایمنی) وسواسی،
 فراشناختی منفی و مثبت (باورهای فراشناختی و )یندآ خود افکار
 لحاظ بدن بدشکلی اختالل تبیین در فراشناختی) راهبردهای و

 یهالفهوم بین ارتباط جهت از نتایج پژوهش حاضر است. شده
 ,5] ,7 [13ها برخی پژوهش نتایج با بدن بدشکلی اختالل با شناختی
 لهامس این به توانمی ارتباط این دالیل جمله از است. همخوان
 فراگیر، و کلی خیلی زیربنایی باورهای بیماران این در که کرد اشاره

 باعث که است یرمنطقیغ و منفی ،یرانهگسخت ،یرناپذانعطاف
 و شود همراه شناختی تحریف با ذهن طبیعی هاییندآفر شودمی
 از و شود بیماران این در منفی یندخودآ افکار افزایش به منجر
 با بدن بدشکلی اختالل با رفتاری یهالفهوم بین ارتباط جهت
 از یتدرنها .است همخوان [5] و همکاران سالکوسکی مطالعه نتایج
 بدن بدشکلی اختالل با فراشناختی یهالفهوم بین ارتباط جهت
 و [8]همکاران و ربیعی هایپژوهش نتایج با پژوهش این نتایج
 این که است ذکر قابل البته بود. همخوان [24]عثمان و کوپر

 بدشکلی اختالل و فراشناختی مداخله بین ارتباط فقط مطالعات
 هدف مورد ،شناختی و رفتاری هایحیطه و سنجیدمی را بدن

  است. نبوده هاآن پژوهش
- شناختی-رفتاری مداخله اثربخشی و تدوین دالیل ازجمله

 به CBT رویکرد که کرد اشاره لهامس این به توانمی فراشناختی

  

 به و کندمی توجه رفتاری و شناختی هایجنبه به فقط اینکه دلیل
 افکار کنترل راهبردهای و فرانگرانی مانند فراشناختی هایجنبه
 فراشناختی رویکرد دیگر طرف از و دارد کمبود و نقص ،ندارد توجه
 هایجنبه و دارد توجه یندیآفر هایجنبه به فقط اینکه دلیل به

 هایتحریف بینابینی، باورهای ای،هسته باورهای (مانند شناختی
 داندمی یتاهم کم را رفتاری و منفی) یندخودآ افکار و شناختی
 عدبُ  سه هر به حاضر پژوهش تدوینی مداخله دارد. عیب و نقص

 است این بر اعتقادش و دارد توجه فراشناختی و شناختی رفتاری،
 ملزوم و الزم جنبه سه این جبری-وسواس اختالل برای که

 مداخله در که طور همان هستند. همدیگر با تعامل در و یکدیگرند
 افکار و ایهسته باورهای مانند شناختی عامل است شده ذکر
 فرانگرانی آن دنبال به و نگرانی افزایش باعث منفی یندخودآ
 و وسواسی رفتارهای افزایش باعث عامل همین و شوندمی

 شناختی دیدگاه کهی حال در شوند.می افکار کنترل راهبردهای
 تواندمی خودی خودبه شناختی عامل که است این بر اعتقادش
 تواندمی دید این که است داده نشان تحقیقات شود. اختالل باعث
 باعث خودی خودبه منفی هایشناخت چون باشد نادرست حدی تا

 دیده منفی هایشناخت مردم عموم اکثر در و شوندنمی اختالل
 اولیناز  ,9] 11[برخی دیگر از پژوهشگران  و ][25راچمن شود.می

 از %۸۷ هاآن پژوهش در بردند.پی نكته این به كه بودند كسانی
 افكار و تصاویر ها،تكانه كه اندداده گزارش ینیبالیرغ هاینمونه
 وسواسی افراد مضمون و امحتو به شبیه اییناخواسته و مزاحم
 ها،تصادف آلودگی، كثیفی، مشمئزکننده، احساسات مثل ،دارند
 همچنین غیره. و مقدسات به توهین پرخاشگری، آسیب، و صدمه
 و تصاویر ها،تکانه %۹۰ تا ۸۰ وجود بیانگر دیگری نیز هایپژوهش
 تدوینی مداخله در .[11]است سالم افراد در وسواسی و مزاحم افكار

 منفی هایشناخت زمانیکه  است این بر اعتقاد حاضر پژوهش
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره                    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

 رخ زمانی فرانگرانی شود. فرانگرانی باعث که است سازمشکل
 را هاآن و بترسد خود منفی هایشناخت از فرد که دهدمی
 که زمانی دارد اعتقاد  ولز بداند. خود ذهن خاص فقط و یرطبیعیغ

 کنترلیرقابل غ و یرطبیعیغ را هاآن و ترسندمی خود افکار از افراد
 روی از زمان همین و در شوندمی خود بیشتر ترس باعث دانندمی

 و ولز .[26]زنندمی افکار کنترل و حذف به دست زیاد ترس و نگرانی
 منفی افکار حذف و کنترل برای تالش که دندار اعتقاد [27]کینگ
 شکست باعث بلکه شودنمی منفی هایتکانه و افکار کاهش باعث
 منفی افکار افزایش باعث گاه حتی و شودمی افکار کنترل در
 برای شودمی ناامید منفی افکار کنترل از فرد که زمانی شود.می

 اجتنابی وسواسی، رفتارهای به دست خود تنش و اضطراب کاهش
 باعث موقت طوربه اجتنابی و وسواسی رفتارهای زند.می ایمنی و

 شودمی فرد تقویت باعث لهامس همین و شوندمی اضطراب کاهش
 در ولی کند، استفاده اجباری و مکرر طوربه وسواسی رفتارهای از تا
 دوام باعث یجهنت در و وسواسی رفتار ماندگاری باعث مدت دراز

 دیدگاه از بدن بدشکلی اختالل تبیین در بنابراین شود.می اختالل
 شناختی، رفتاری، عدبُ  سه هر به حاضر، پژوهش تدوینی مداخله

  است. شده تمرکز و توجه هاآن تعامل چگونگی و فراشناختی
  بود. منفرد مورد روش، استفاده از حاضر پژوهش هایمحدودیتاز 

 تجربی تحقیقات در شدهینتدو مداخله که شودمی پیشنهاد
 مورد کیفی و کمی طوربه بدن بدشکلی بیماران روی شدهکنترل
 در موجود هایمداخله با امکان صورت در و گیرد قرار آزمون
  گیرد. قرار مقایسه مورد متفاوت هاینمونه

  
  گیرییجهنت

 اختالل میعالشدت  بر فراشناختی- شناختی-رفتاری مداخله
  .دهدمی کاهش را بیماری شدت و گذاشته یرثات بدن بدشکلی

  
 در همکاری به حاضر که مراجعانی از وسیلهینبد :یقدردان و تشکر
 پژوهش این انجام در را ما که کسانی تمام و ندشد پژوهش این
  .دشومی سپاسگزاری نمودند، یاری

 انجام از قبل پژوهش، در کنندگانمشارکت کلیه به اخالقی: تاییدیه
 داده کافی اطالعات ،پژوهش اجرای روند و اهداف مورد در طرح
- رفتاری مداخله انجام برای کنندگانشرکت آگاهانه رضایت و شد

  شد. اخذ جلسات در کتبی صورتبه فراشناختی- شناختی
  است. نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی منافع: تعاض
 پژوهشگر (نویسنده اول)،ی فاطمه قاسم نویسندگان: سهم
ی (نویسنده دوم)، میمحسن کر )؛%۳/۳۳( بحث نگارندهی/اصل

 نگارنده(نویسنده سوم)، ی عیرب یمهد؛ )%۳/۳۳( کمکی پژوهشگر
  )%۳/۳۳( شناسروش/مقدمه
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