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 عادي و عملي -وسواس فكري به اختالل مبتال افراد در رضامندي زناشويي مقايسه

∗دكتر محمد نريماني
 

  **سجاد علمرداني صومعه
  ***دكتر نيلوفر ميكائيلي

  ****دكتر سجاد بشرپور

 
مدت هم براي خود بيماران و هم سيستم          ي طوالني  عملي يك چالش جد     – اختالل وسواس فكري   :مقدمه و هدف  

شواهد پژوهشي حاكي از تأثير     .  خانوادگي ايجاد مي كند  و حوزه هاي مختلفي از زندگي فرد را تحت تأثير قرار مي دهند              
با توجه به اين موضوع هدف اين پژوهش،        .   عملي بر رضايتمندي زناشويي است     –منفي و مخرب اختالل وسواس فكري     

 . عملي و عادي بود– اختالل وسواس فكري به مبتال افراد در رضامندي زناشويي ي مقايسه

جامعه  آماري اين پژوهش را كليه  بيماران مبتال به         .   است  مقايسه اي از نوع مورد شاهدي     -روش اين پژوهش علي     :روش
OCD        از بين كساني   (ش تصادفي ساده     نفر  با استفاده از رو       25تعداد  .   شهر تبريز، در بيمارستان رازي تشكيل دادند

  و از بين افراد      OCDبه عنوان مبتاليان به     )   به آنها داده شده بود     OCDكه توسط روانپزشك يا روانشناس تشخيص     
مؤلف .   نفر به روش تصادفي ساده كه با آنان همتا گرديده، به عنوان گروه مقايسه انتخاب شده بودند                 25 نيز تعداد    عادي

كه توسط روانپزشك يا روانشناس        راجعه و پرسشنامه  رضامندي زناشويي را به نمونه هايي داد           دوم به بيمارستان م    
همچنين از نمونه هاي عادي كه از جامعه  همتا شده از نظر اقتصادي و فرهنگي با جامعه                  .   داده شده اند  OCDتشخيص

رضامندي عملي و   _ وسواس فكري  پرسشنامه ي اختالل (مورد پژوهش بودند، نيز درخواست تكميل هر دو پرسشنامه           
و داده هاي جمع آوري شده نيز     شد؛ پس از تكميل، محقق آنها را براي بررسي و تحليل بيشتر جمع آوري كرد                )  زناشويي

 . مستقل تحليل شدTبا استفاده از آزمون 

بتال به اختالل وسواس     نتايج پژوهش نشان داد كه تفاوت معني داري بين ميزان رضايت مندي زناشويي در افراد م              :نتايج
؛ به اين صورت كه ميانگين نمرات رضامندي زناشويي در           )p=02/0 ؛   t=_24/2( عملي و افراد عادي وجود دارد       -فكري

OCDها كمتر از افراد عادي بود. 

اين نتايج مي تواند   .   عملي ميزان رضايت مندي زناشويي كمتري دارند        - افراد مبتال به اختالل وسواس فكري        :بحث
 .يحاتي براي برنامه ريزي هاي مناسب در جهت درمان اين بيماران داشته باشدتلو

 .رضامندي زناشويي عملي، -اختالل وسواس فكري: كليدواژه ها
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