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شجویان عنوان پژوهش سه افکار خودبیمارپندارانه دردان سانی : مقای شکی وعلوم ان شعلوم پز گاه دان

 آزاد اسالمی واحد خوی

 حمیده پرتواعظم، رقیه صدیفی

 مقدمه:

)راهنمای تشخیصی  DSM2ایهرائه وتحت عنوان نوروز خودبیمارپندارانه درطبقه بندی ا 1توصیف خودبیمارپنداری توسط گیلسپی

اشتغال ذهنی نسبت به بدن و هراس ازبیماری فرضی که علیرغم "نمایان شد درابتدا این اختالل براساس آماری اختالالت روانی( و

برای خود بیمارپنداری   DSM-IVمالکهای . (1) تعریف شد"باشداطمینان آفرینی تداوم داشته ولی دارای کیفیت هذیانی نمی

 عبارتند از :

 رس ازابتالء ویا اندیشه ابتال به یك بیماری جدی براساس سوء تعبیر بیمارازنشانه های جسمیاشتغال ذهنی بات -الف

 ماند.بخشی پزشکان پا برجا میاشتغال ذهنی علیرغم ارزیابی طبی و اطمینان -ب

ای کارکردی سایرزمینه هاشتغال ذهنی مزبور سبب ناراحتی قابل مالحظه بالینی یا اختالل درعملکرد اجتماعی، شغلی و یا  -ج

 شود.می

 ماه است. 6طول مدت اختالل حداقل  -ه

 ویژگیهای خودبیمارپنداری:

های دیگر را افراد نداری وانت مارپ به خودبی های آنرا افراد مبتال  یك انت که  تاری  نداری درطول پیوستت مارپ یده خودبی ستتتالم  پد

شکیل می دهد، دربرمی سطه  کهگیرند ت ست که معموالً نابهنجار نبوده و معموالً بوا شامل رفتارهاوحاالتی ا ستار سوی این پیو یك 

ستار قرارمیعوامل اجتماعی برانگیخته می سوی پیو سعی میشوند. افرادیکه دراین  شگیری کرده وگیرند  دراین کنند از بیماری پی

ستتمی پرهیز و چگونه احتمال خطربیماریهای  ورند، چگونه از موادکند چه بخراه،غرق دراطالعاتی می شتتوند که به آنهاتوصتتیه می

سبت به ابتالء به یك 2خاص را کاهش دهند) شك ن صوص یا  شتغال ذهنی ، ترس ازیك بیماری بخ (. البته افراد دارای این گونه ا

گر این پیوستار را افرادی تشکیل (. انتهای دی1بیماری خاص را ندارند اما رفتارهای پیشگیرانه و بهبود بخش درآنها افراطی است)

 باشند . این افراد دارای عالئم زیر می باشند:دهند که مبتال به خودبیمارپنداری میمی

 الف: عالئم بدنی

گر کنند. این عالئم اغلب مبنای جستتمانی نداشتتته یا حتی ابیماران مبتال به خود بیمارپنداری از عالئم بدنی گوناگونی شتتکایت می

 به بیماری جسمی باشد،عالئم تجربه شده بسیار فراتر از چیزی است که بتوان بر مبنای بیماری جسمی بیان نمود عالئم بیمار مبتال

                                                           
Gillespie-.1 

2-Diagnosfic and Statistical Manual of Menta1 Disorders  
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شان ارائه می سیاری درباره عالئم شود. این بیماران اغلب جزئیات ب سمتهای گوناگون بدن دیده  ضاء و ق ست دراع نند با کممکن ا

می کنند اما فقط آن عالئاست . اگرچه این بیماران احساسات وعالئم گوناگونی را تجربه می این حال توضیحات آنها، مملو از ابهام

ست تنها عالمت گزارش را گزارش می سردرد ممکن ا شتغال ذهنی دارند. بنابراین  ست و  با آن ا سناد به بیماری ا کنند که قابل ا

 (.3ا تپش قلب ممکن است به یك بیماری قلبی نسبت داده شود )دهد، یشده باشد زیرا بیمار آن را به یك تومور  مغزی نسبت می

 ب: اشتغال ذهنی بدنی

ست. که اغلب باعالقه افراطی به عالئم و کارکردهای بدنی همراه  صیات بارز خودبیمارپنداری ا صو شتغال ذهنی بدنی یکی از خ ا

شتغال ذهنی ندارند بلکه با م شان ا ست. البته این بیماران تنها با عالئم شتغال ذهنی دارند  عنی عالئما سکی معتقد شان  نیز ا بار

استتت بیماران مبتال به خودبیمارپنداری درخصتتوص صتتحت،معنی واتیولومی عالئم خود نگران هستتتند تا احستتاستتات فیزیکی 

ماران همراه استتت.  این بی ( اشتتتغال ذهنی بدنی با کاهش چشتتمگیر توجه وعالقه به افراد و موضتتوعات دیگر نیز4)ناخوشتتایند 

آنها آنچنان درباره عالئم بدنی خود نگران هستتند که بیماری و موضتوعات مرتبط با  .گذارند تقریباًهمه فعالیتهای دیگر را کنار می

شان با دیگران می سته مکالمات و تعامالت شف عالئم بیماری سالمتی ، ویژگی برج شان را بمنظور ک گردد. این بیماران دائماً بدن

ند که کنشتتنوند اغلب بخود تلقین میخوانند یا میدهند. وقتی آنها درباره یك بیماری خطرناك مطلبی میار میمورد آزمایش قر

 (.5ممکن است مبتال به آن بیماری باشند )

( این بیماران ممکن استتت با چندین بیماری مختلف 6اشتتتغال ذهنی با بدن در خودبیمارپنداری دارای کیفیتی وستتواستتی استتت )

شتغال ذ شند. برای مثال بیماری که فکر می کند مبتال به ا شته با ست از ابتال به تومور مغزی در مراحل  MSهنی دا ست ممکن ا ا

 (.3بعدی بیماری هراس داشته باشد)

 1پ: ترس از ابتالء به یك بیماری خطرناك در حال حاضر

افراد مبتال به خودبیمارپنداری نیزاز چنین بیماریهای ترستتند، تهدید کننده زندگی می اغلب مردم از بیماریهای ناتوان کننده و

ترستتند. با اینحال اغلب مردم چنین بیماریهایی را بصتتورت تهدیدی برای آینده دور یا بعنوان خطری که احتمال وقو  آن برای می

 واین احستتاس که فرد بهگیرند. درنظر گرفتن بیماریهای خطرناك بعنوان خطری برای آینده دورآنها بستتیاراندك استتت درنظر می

کند ولی بیماران مبتال به ذهنشتتان کمك می این نو  بیماریها مبتال نخواهد شتتد به اغلب مردم دربیرون کردن چنین ترستتهایی از

دید توانند ازخطرات تهکنندکه نمیترستتند درواقآ آنها فکر میخودبیمارپنداری ازابتالء به یك بیماری خطرناك درحال حاضتتر می

( . این بیماران اغلب از بیماریهای خاصتتی مانند ستترطان 5توانند آنها را تحمل کنند )ستتالمتی پیشتتگیری کرده و حتی نمیکننده 

شتتود ولی عمومًا نامیده می 2ترستتند . چنین حالتی خودبیمارپنداری روانیترستتند. در موارد معدودی از بیماریهای روانی نیزمیمی

 ذهنی این بیماران قرار دارد .بیماریهای جسمی در کانون اشتغال 

ماری ترستتند بلکه آنها معتقدند مبتال  به یك بی(بیماران مبتال به خودبیمارپنداری از ابتال به یك بیماری خطرناك درآینده نمی1

 خطرناك هستند که پزشکان نمی توانند آن را تشخیص دهند .

                                                           
1- mental hypochondriasis  

2- fear that a serious disease Is already present 
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اب از بیمارستان داشته و همچنین این افراد ترس خود را افراطی و یا (بیماران مبتال به خودبیمارپنداری تمایل شدیدی برای اجتن2

 دانند.غیر منطقی نمی

تی کنند زیرا آنها مواجهه با پزشك را فرص(بیماران مبتال به خودبیمارپنداری معموالً هنگام مواجهه با پزشك اضطرابی تجربه نمی3

 (.3دانند )برای کسب اطمینان و رهایی از ترسها می

 2گمان نسبت به ابتالء به یك بیماری خطرناك در حال حاضرج: 

کنند که مبتال به بیماری خطرناکی هستند که پزشکان نمی توانند آنرا تشخیص بیماران مبتال به خودبیمار پنداری اغلب گمان می

طعیت است در حالیکه باور یا اعتقاد و باور با اعتقاد به بیماری وجود دارد. گمان، بیانگر عدم ق (.تمایز اساسی میان گمان1دهند )

 : بیانگر ویژگیهای گمان به بیماری است. 1(. جدول 5باشد. )نشان دهنده قطعیت می

 (یك باور نابهنجار )من مریض هستم ( بر زندگی فرد تسلط یافته است.1:1جدول 

 ( باور فرد دارای کیفیت هذیانی نیست.2

 پذیرش است.(این باور برای خود فرد منطقی و قابل 3

 ( این باور، باعث تخریب کارکردش  شده است.4

( این باور به پیامدهایی منجر می شود )جستجوی مکرر اطمینان بخشی، آزمایشهای پزشکی( که اغلب تاثیری بر بهبودی فرد 5

 گذارد.نداشته و حتی بر روابط او با دیگر افراد تاثیر معکوس می

 های معمول پزشکید: مقاومت در برابر اطمینان بخشی

شی صی مبنی بر عدم وجود بیماری( بیماران مبتال به خودبیمارپنداری در برابر اطمینان بخ شخی شکی )آزمونهای ت های معمول پز

ند) به خود می1مقاومت می کن نه نستتبت  به پزشتتکان و نگرش مشتتکوکا ماران  ماد این بی باشتتد. (. یکی از دالیل، عدم اعت

سکی) ست که1993بار شکی، نتیجه باوری عجیب ویژگی ( معتقدا شی پز های خودبیمارپنداری مانند مقاومت در برابر اطمینان بخ

ضعیتی ایده سالمتی را و ست. این افراد  سالمتی ا صوص  آل در نظر گرفته که درآن هیچ عالمت یا هیچ ناراحتی وجود ندارد. درخ

ضعیت ایده شهرانحراف کوچکی ازاین و سیر می  شتن چنین باوری آل بعنوان بیماری تف ست که با دا ود و در نتیجه قابل درك ا

 (.4های پزشکی چندان موثر نخواهد بود )اطمینان بخشی

 1ر: رفتارهای خودبیمارپندارانه

                                                           
1-Hypochondria  behavior 

1- 2- Kellner & et al 
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ضاء خانواده، ر این سواالت مکرر از اع صی و  شخی شگاهی و دیگر اقدامات ت سیهای فیزیکی، آزمونهای آزمای فتارها عبارتند از: برر

ستان و  شکی خود اقدام دو شکان برای اطمینان ازعدم ابتالء به بیماری خطرناك. عالوه براین چنین افرادی با کمك کتابهای پز پز

(. این بیماران گزارشهای مختلف پزشکی را جمآ آوری و آنها را با دقت مورد بررسی ومقایسه قرار 5به تشخیص ودرمان می کنند)

صدیق ابتالء به بیماری دهند تااز ناهمخوانیهای موجود بین می شان و ت شرایط شاهدی برای مبهم بودن  شکان بعنوان  نظرات پز

( مشخص شده که برخالف افراد سالم، این بیماران زمانی 7کنند )خطرناکی که پزشکان قادربه تشخیص آن نیستند، استفاده می

ند. این بیماران اغلب احساس می کنند پزشکان به دهکه دلیل کافی برای بیماری خود بدست آوردند عالقه ای به درمان نشان نمی

سخ نداده واین ناامیدی زمانی افزایش می سالمتی نیازهای آنها پا شك می گوید هیچ بیماری وجود ندارد و وی از لحاظ  یابد که پز

ه کنند. و یا اینکهای پزشتتك رابعنوان طرد تفستتیر میوضتتعیت مستتاعدی دارد ونیازی به مشتتاوره دیگر وجود ندارد. که این گفته

ست  ساتی زمینه را برای درخوا ست. چنین احسا سی قرار گرفته ا سطحی مورد برر شان بطور  شکایات وعالئم احساس می کنند 

شك فراهم می شهای مکرر و مراجعه مداوم به پز شکان آزمای شك دیگر ،  در نهایت از جانب پز شك به پز سازد. رفتن ازیك پز

شکایت میشوند. درنتینادیده گرفته می سته آنها را درك و به آنها کمك کند )جه دائماً  سی نتوان (. اما نکته فوق العاده 3کنند که ک

 پژوهشی که کلنرو دردهد. بیمارشدن را افزایش می جالب، عدم آگاهی این بیماران در خصوص رفتارهایی است که احتمال خطر

شتتند کبتال به خودبیمارپنداری درمقایستته با ستتایرافراد کمتر ستتیگار نمی( انجام دادند ، دریافتند که بیماران م1997)2 همکاران

آستتیب در کارکرد اجتماعی و  فتارهای خودبیمارپندارانه همچنین باعث تخریب ور( 9کنند )وازغذاهایی ناستتالم کمتر اجتناب می

محوری و توجه مفرط بربدن سخت است تا خودگردد زیرا برای اعضای خانواده و دوستان رابطه با اعضای خانواده و سایر افراد می

 .(3تحمل کنند ) و فقدان توجه به موضوعات مرتبط با بهزیستی خانواده و دوستان را 

شان داد 2001موریس درپژوهش خود ) شند و  70( در نیوزلند  ن شکی دارای افکار خودبیمارپندارانه می با شجویان پز صد دان در

قلب ولرزش غیرطبیعی دارای نگرانی هایی می باشند که علیرغم مراجعه به پزشك و فقدان نیمی از دانشجویان در خصوص تپش 

شخص این نگرانی ها همچنان پابرجا مانده بود ) ستند و در این میان (و چون 9بیماری م شجویان از افراد برگزیده ی اجتما  ه دان

ستتت و دانشتتجویان علوم پزشتتکی در مقایستته با ستتالمت روانی جوانان به خصتتوص دانشتتجویان از اهمیت زیادی برخوردار ا

سالمت عمومی پایین شکی  شجویان غیرپز شان دهنده وجود انوا  اختالالت  وتری دارند دان تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ن

شد) شناختی در انها می با سویك و همکاران (10روان  ستار صد افراد مبتال به ا 19( دریافتند که 2005) 4بطوریکه ا ختالالت در

در پژوهشی دیگر بر روی دانشجویان پزشکی دانشگاه مالزی، نتایج نشان داد  (11)باشندروانی واجد عالئم خودبیمارپنداری می

ستند  9/41که  شکوك به اختالالت روانی ه شجویان م صد از این دان سالمت و در تحقیقات در شریعتی و همکاران در رابطه با 

و (12) درصد گزارش گردید 6/15علوم پزشکی ، اختالالت روانی در دانشجویان علوم پزشکی  هایعمومی دانشجویان دانشگاه

از طرفی شتتیو  خود بیمارپنداری باعث افزایش از کارافتادگی و افت تحصتتیلی و کاهش بهره وری نیروی انستتانی می گردد. که 

و مبنای دیگر برای  (9)راین زمینه صتتورت گرفته علیرغم اهمیت و شتتیو  باالی خودبیمارپنداری، تا کنون پژوهشتتهای اندکی د

شت روانی هر  شیو  و ناتوان کنندگی برنظام بهدا ست که خودبیمارپنداری با توجه به  سنگینی ا ضرورت انجام این پژوهش بار 

برند و ساالنه میلیون نفردرآمریکا ازاختالالت اضطرابی رنج می  25جامعه تحمیل می کنند. طبق گزارش انجمن روانپزشکی آمریکا 

شود ) 42 صرف هزینه های درمانی این افراد می  ست تابه با (. 13بیلیون دالر صدد ا ضردر ضو ، پژوهش حا توجه به اهمیت مو

 مقایسه میزان خودبیمارپنداری و در میان دانشجویان علوم پزشکی  وعلوم انسانی دانشگاه آزاد واحد خوی بپردازد.
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 اهداف تحقیق:

سالمی هدف کلی : تعیین و شگاه آزاد ا سانی دان شکی وعلوم ان شجویان علوم پز سه میزان افکار خودبیمارپندارانه در میان دان مقای

 واحد خوی

 اهداف ویژه:

 تعیین میزان خودبیمارپنداری در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی خوی  -

 دانشگاه آزاد اسالمی خویتعیین میزان خودبیمارپنداری در دانشجویان علوم انسانی  -

 مقایسه میزان خودبیمارپنداری دانشجویان علوم پزشکی باعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی خوی -

 پرسشهای تحقیق:

 های این بخش از پژوهش عبارتند از:سوال

 میزان خودبیمارپنداری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خوی چقدر است ؟ -1

 روش پژوهش :

مقایسه ای است که دو گروه از دانشجویان علوم پزشکی وعلوم انسانی در میزان افکار خود  –مطالعه توصیفی  این پژوهش یك

 بیمار پندارانه مورد مقایسه قرار می گیرند. 

مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل می دهدکه از  1394جامعه پژوهش راکلیه دانشجویان دانشگاه آزادخوی که درسال تحصیلی 

نفر ازدانشجویان علوم  50نفراز دانشجویان علوم پزشکی و  50نفراز دانشجویان دانشگاه آزادخوی)100جامعه پژوهشبین 

ها تحت درمان داروئی یا روان درمانی ودارای بیماری  انسانی( بروش نمونه گیری دردسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند آزمودنی

هش هم دانشگاه آزاداسالمی خوی بود.  ابزارپژوهش شامل مقیاس نگرش به جسمانی یا روحی روانی نبوده اند ومحیط پژو

ویك پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیك بود. بعد از انتخاب نمونه ها پژوهشگر به آزمودنیها این اطمینان را داد  (IAS)بیماری

ای ترغیب دانشجویان و افزایش ضریب دقت و گیرد وبراختیار هیچ فرد یا سازمانی قرار نمی که نتایج محرمانه خواهد بود و در

فن توانند با نوشتن نام، شماره داوطلبی و یا شماره تلصحت پاسخگویی به سواالت پژوهش به آنها گفته شدکه در صورت تمایل می

 د.استفاده ش SPSSو نرم افزارها ازآمار توصیفی و استنباطی از نتیجه آزمون مطلآ شوند. جهت تجزیه و تحلیل داده

 2(IASمقیاس نگرش به بیماری ) 

سال  شنامه در  س شامل  1996این پر شد که  ساخته  سط کلنر  نمره گذاری  0-4ای از سوال درمقیاس لیکرت پنج درجه 27تو

شه( که بمنظور اندازه4=اغلب اوقات و 3=گاهی اوقات، 2=بندرت، 1=هرگز،0شود)می شده =همی گیری خود بیمارپنداری طراحی 

ست. نمره ک صفرتا لی مقیاس نگرش به بیماری در دامنها شامل  109ای از  صلی این مقیاس  ست  9قرار دارد. فرم ا زیر مقیاس ا
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شکیل یافته 3که هر کدام از  سها بیانگر نابهنجاری درآن زیر مقیاس میسوال ت شداند و نمره باال در هر کدام از زیر مقیا . برای با

 را این پرسشنامه روایی و وبرای تعیین پایائی از روش آزمون مجدد استفاده شد. پایایی تعیین روائی پرسشنامه از روائی محتوی

 (.  41اند)گزارش کرده 6/0پایایی را  ضریب اساس این بر و قرار داده بررسی ( مورد1390بحرانی) و رجبی درایران

 یافته ها :

ساس یافته های پژوهش  صداز آزمودنیها زن و  54برا صد از  46در سنی آزمودنیدر   26تا 19های پژوهش بین آنها مرد و دامنه 

شجویان می 22سال با میانگین  شکی باالتر از دان شجویان علوم پز شد و در میزان خودبیمارپنداری میانگین نمرات گروه دان با

 (.2بود جدول ) علوم انسانی

 ویژگیهای توصیفی دوگروه درنمرات خودبیمارپنداری -2جدول

شاخص                                                                                                                                       

 گروه                                               
 انحراف استاندارد میانگین

خطای انحراف 

 استاندارد
 تعداد

 50 26/2 99/15 12/49 دانشجویان علوم پزشکی 

 50 06/2 60/14 14/41 دانشجویان علوم انسانی 

سانی نچنا شجویان علوم پزشکی باالتر از علوم ان شود میانگین نمرات میزان خود بیمارپنداری گروه دان شاهده می  چه در جدول م

 می باشد. 

 ارائه شده است. 3استفاده شد. که نتایج آن در جدول   tبه منظور مقایسه میانگین دوگروه از آزمون 

 برای مقایسه میانگین دو گروه)دانشجویان علوم پزشکی وعلوم انسانی( در افکار خودبیمارپنداری  tنتایج آزمون  :3جدول

 شاخص                                                                                           

 متغیر
t تفاوت میانگینها معناداری درجات آزادی 

 99/7 01/0 99 60/2 خودبیمارپنداری

   

( و میانگین نمرات >05/0Pدار است )شود تفاوت نمرات دو گروه درافکار خودبیمارپنداری معنیمشاهده می3همانطور که در جدول 

 باالتر از علوم انسانی بود خودبیمارپنداری گروه دانشجویان علوم پزشکی 

ارائه شده  4استفاده شد که نتایج آن در جدول   tبمنظور مقایسه میانگین نمرات افکار خودبیمارپندارانه زنان ومردان از آزمون 

 است. 
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 برای مقایسه میانگین دو گروه)زنان ومردان( tنتایج آزمون  4جدول 

                                                                 شاخص                                    

 متغیر
t تفاوت میانگینها معناداری درجات آزادی 

 59/9 001/0 99 47/3 خودبیمارپنداری

(. و اینکه >05/0Pدار است )شود تفاوت نمرات دو گروه در نمرات افکار خودبیمارپندارانه معنیمشاهده می 4همانطور که در جدول 

 میانگین نمرات افکارخودبیمارپندارانه گروه زنان باالتر از مردان بود 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش بیانگرآنستتت که بین دو گروه درمیزان افکار خودبیمار پندارانه تفاوت معنی داری وجود دارد و دانشتتجویان علوم 

باالتری) کار 12/49پزشتتکی دارای نمرات  تایج پژوهش ( در میزان اف با ن ته پژوهش  یاف ند. این  باشتت نه می  ندارا مارپ خودبی

ست)2004سینگ) سو وهماهنگ ا شکی افکار خودبیمارپندارانه وجود دارد هم شجویان پز شان داد دربیش از نیمی ازدان . 15) ( ن

شان داد 2001همچنین موریس درپژوهش خود ) شکی دارای افکار خ 70( در نیوزلند  ن شجویان پز صد دان ودبیمارپندارانه می در

باشند در پژوهش فوق مشخص شده بود که نیمی از دانشجویان در خصوص تپش قلب ولرزش غیرطبیعی دارای نگرانی هایی می 

 .( 16باشند که علیرغم مراجعه به پزشك و فقدان بیماری مشخص این نگرانی ها همچنان پابرجا مانده بود )

شان می دهد وزنان دارای نمرات باالتری در میزان همچنین نتایج تفاوت معنی دار درافکار  خودبیمارپندارانه در بین زنان ومردان ن

(  که زنان 2000( و کاستتتنبام )1399افکار خودبیمارپندارانه می باشتتند.این یافته پژوهش با نتایج پژوهش طالیی و همکاران )

 (.  1390و هماهنگ است )به نقل از قربانعلی پور دارای میزان باالتری از افکار خودبیمارپندارانه می باشند همسو 

رانگیزاننده یکی از دالیل بروزاین افکار بعلت شیو  بیشتر افکار خودبیمارپندارانه دربین دانشجویان علوم پزشکی الزم به ذکراست 

یماری ومرگ بیرونی مانند تجربه بهای درونی و بیرونی مرتبط باآنها می باشد. برانگیزاننده های درونی مانند تغییرات فیزیولومیك و 

ن درکنار نقش بسیار حساس خود درتامین سالمت جامعه، بیشتریدانشجویان علوم پزشکی دریکی از نزدیکان می باشد. از آنجاییکه 

 هبرخورد با موضوعات سالمتی و مرگ را دارند و رویارویی دائمی با موضوعات مرگ و سالمتی جزء جدایی ناپذیر فعالیت در حرف

آنها تعجب آور نیست واز طرفی نقش مهم دوران دانشجوئی در آینده شغلی آنان درهای درمانی است پس شیو  باالی این افکار  

 انجام مداخالت روان شناختی و آموزشهای الزم توصیه میشود.

 محدودیت های پژوهش:

 مورد بررسی  قرار نگرفتن متغیرهای تعدیل کننده ای مانند دینداری -1

 بودن نو  پژوهش و عدم دسترسی به اطالعات طوالنی مدت در خصوص افکار خودبیمارپندارانهمقطعی  -2
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 پیشنهادهای پژوهش:

 پیشنهاد می شود درپژوهشهای بعدی نقش متغیرهای تعدیل کننده ای مانند سن، میزان دینداری و ... مورد بررسی قرار گیرند.( 1

شکی دارای هزینه( ازآنجایی که افکار خودبیمارپندارانه 2 شاوره با متخصصان پز شتی، م ستفاده از مراقبتهای بهدا ستقیم)ا های م

های وهگر های آتیشود درپژوهشوروانی واستفاده از دارو(وغیر مستقیم )کاهش بهره وری کاری( بسیار باالیی است پیشنهاد می

 های باال جلوگیری شود.ینهدر معرض خطر ابتال شناسایی و با انجام مداخالت پیشگیرانه از این هز

پزشکی دوره هاي آموزشي خاصي بمنظور افزايش (پیشنهاد می شود باتوجه به شیو  باالی این افکار درمیان دانشجویان علوم 3

 توانمندي آنان برگزار گردد.
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