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 چیست؟( BDD)اختالل خود زشت پنداری 

 .اختالل خَد سضت پٌذاری یک ًَع تیواری رٍاًی است کِ فزد تیوار تِ طَر هذاٍم در هَرد طزس ًگاُ کزدى هزدم ًگزاى است

ًَذافزاد هثتال تِ  ذارد ٍ یا اغال دیگزاى هتَجِ آى ًوی ض ٌٌذ کِ اغال ٍجَدً   .اختالل خَد سضت پٌذاری هوکي است تِ چیشّایی فکز ک

ضذت اختالل خَد سضت پٌذاری هتفاٍت است اها در تسیاری اس افزاد هثتال تاعث استزس ضذُ ٍ هی تَاًذ تِ حذی ضذیذ ضَد کِ در عولکزد 

 .در رٍاتط اجتواعی فزد اختالل ایجاد کٌذافزاد در هحل کار، هذرسِ ٍ یا 

 اختالل خود زشت پنداری به چه میسان شایع است؟

ذاری در تیي سًاى ٍ هزداى . درغذ اس افزاد جاهعِ تِ ایي تیواری رٍاًی هثتال تاضٌذ 2تا  1تػَر هی ضَد کِ  هیشاى ضیَع اختالل خَد سضت ٌپ

 .در ایي سٌیي ًگزاًی در هَرد ظاّز آغاس هی ضَد. ی هعوَال اس سٌیي ًَجَاًی ضزٍع هی ضَداختالل خَد سضت پٌذار. تقزیثا تِ یک اًذاسُ است
 .هتاسفاًِ هیشاى خَدکطی در ایي افزاد تاالست

 چه چیسی باعث بروز استرس در افراد مبتال به اختالل خود زشت پنداری می شود؟

 :ایع تزٍس اختالل خَد سضت اًگاری عثارتٌذ اسّز عضَی اس تذى هی تَاًذ تاعث تزٍس ایي اختالل ضَد اها علل ض

ذاسُ ٍ ضکل چطن ّا، تیٌی، گَش ّا ٍ لة ّا َرت ضاهل ًا ِ  ظاّز پَست غَرت ٍ تِ طَر کلی غ ذاسُ ٍ ضکل تقزیثا توام اعضای تذى اس جول ًا

ذاسُ ی کلی تذى تاسي، راى، ضکن، پاّا، سیٌِ ٍ آلت تٌاسلی ٍ یا تقارى در یکی ضکل ٍ ًا  اس اعضای تذى تقارى تذى 

 عالئم اختالل خود زشت پنداری چه چیسهایی هستند؟

ِ طَر کلی هی تَاى گفت کِ اختالل خَد سضت اًگاری ِ عاهل تزٍس ایي اختالل تستگی دارد اها ت ذاری تِ طَر کلی ت  عالئن اختالل خَد سضت ٌپ
 :هی تَاًذ تاعث تزٍس عالئن سیز ضَد

 طَل رٍس ٍ تِ غَرت هذاٍم ٍ ّز رٍسُ فکز کزدى تِ هطکل تزای هذتی طَالًی در

 ًگزاًی در هَرد ضکست در هزاحل ٍ چالص ّای سًذگی تِ خاطز ظاّز فیشیکی
ایي اختالل اغلة تاعث احساس ًاراحتی ضذُ ٍ هی تَاًذ تِ رصین ّای غذایی ٍ ٍرسضی ثاتت ضذُ ٍ ّوچٌیي تاعث هی ضَد کِ ایي افزاد در 

ّوچٌیي  .ستاى ٍ یا اعضای خاًَادُ خَد سَال تپزسٌذ ٍ الثتِ در ًْایت ًیش جَاب ّای آًْا را تاٍر ًوی کٌٌذهَرد ظاّز خَد تارّا ٍ تارّا اس دٍ

 .هوکي است ایي افزاد تِ غَرت هذاٍم تالش در پٌْاى کزدى هطکل خَد داضتِ تاضٌذ

ِ ایي افزاد هوکي است تِ غَرت هذاٍم توایل تِ استفادُ اس درهاى ّای هختلف تزای سیثایی پ جام عول ّای جزاحی سیثایی داضت َست ٍ یا ًا
تکزار عول ّای جزاحی سیثایی ًیش اس جولِ عالئن .( حتی سهاًی کِ پشضک هتخػع اًجام ایي کارّا را غیز ضزٍری تطخیع دادُ تاضذ)تاضٌذ 

 .ایي اختالل است

 .زدى ٍ اقذام تِ خَدکطی هٌجز ضًَذهَارد ضذیذ اختالل خَد سضت پٌذاری هی تَاًذ تِ اضطزاب، افسزدگی ٍ یا حتی فکز ک

 علل اختالل خود زشت پنداری چه چیسهایی هستند؟

ًٌذ اکستاسی در دٍراى ًَجَاًی در . علل ایي اختالل ٌَّس ًاضٌاختِ است اها هوکي است عَاهل صًتیکی ٍ ّوچٌیي هػزف هَاد هخذر خاظ ها

 .تزٍس اختالل خَد سضت اًگاری تاثیز داضتِ تاضٌذ

ِ ًوایص گذاضتِ هی ضَد ًیش تاثیز تسیار سیادی تز رٍی افزاد آسیة پذیز الثتِ استاً ذارد ّای خاظ جَاهع غزتی کِ در رساًِ ّای جوعی ت

 .گذاضتِ ٍ هی تَاًذ آغاسگز ایي اختالل تاضذ

 درمان اختالل خود زشت انگاری چگونه است؟

ِ تا اضطزاب ٍ ّوچٌیي دارٍ هی تاضذ( CBT)درهاى در تسیاری اس هَارد ضاهل تزکیثی اس درهاى ضٌاختی رفتاری   .ٍ آهَسش هقاتل
 .در تسیاری اس هَارد هوکي است پشضک ّوشهاى تا دارٍ، رٍاى درهاًی ًیش تجَیش کٌذ

 (رٍاًپشضک)دکتز سّزُ جعفزی


