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: موضوع
(  OCD) عملی -اختالل وسواس فکری
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؟اختالل وسواس فکری عملی چیست
تن مثال هنگام راه رف: وسواس عبارت است از افکار و یا عقایدی دست و پاگیر و مکرر ، و رفتاری مانند اینکه 

برای کامال طبیعی است،  بعضی از افراد میل افراطی. حساس است که پایش را روی خط موزاییک ها نگذارد
امیم که رفتار فرد را زمانی وسواسی می ن. انجام کاری با دقت شدید و حساسیت زیاد در خود احساس میکنند 

ه وقت گیر گرفتاری و مزاحمت ایجاد کند وبه گونه ای اجباری و بیمارگونه به جزئیات توجه کنند ، رفتاری ک
باشد و نه تنها خود فرد بلکه والدین و دوستانش را هم آزار دهد ، در این موارد ، فرد احتماال بیهودگی 
انجام رفتارهایش را تشخیص میدهد ولی قادر به ترک آنها نیست و حالت جبر و اضطرار دارد و برای کاری را

دهد و اگر ان کار را نکند دچار اضطراب میشود ، به طور کلی ریشه خیلی از اختالل ها از جمله وسواس ،
.حال میتواند افکار مزاحم و مداوم باشد و یا به صورت رفتار مزاحم و مداوم و اجباری باشد. اضطراب است 

ار وجود اجبارهایی مکرر و چنان شدید است که عذابی را برای فرد به ب: خصیصه ی اصلی این اختالل  
میاورد ، این وسواس ها و اجبارها سبب اتالف وقت و ایجاد اعصاب خردی میشود ، و در روند معمول زندگی ،

ی ، اختالل ایجاد کرده و نظم زندگی را به طور قابل مالحظه ای برهم میزند و در فعالیت ها و روابط اجتماع
.  اختالل ایجاد میکند 
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که یک (  obsession)بر خالف وسواس یا همان  . عبارت است از تکرار،  عود کننده و مزاحم وسواس
ز نوعی رفتار آگاهانه نظیر وارسی یا اجتناب است که بیمار ا(compulsion) فرآیند ذهنی است ، اجبار 

.  غیر منطقی بودن وسواس هایش آگاهی دارد 
نها قوی و این افراد زیاد از حد به تبعیت شدید از وجدان اخالقی معتقدند یعنی قسمت و بعد سوپر ایگو در آ

اعث غالب است ، آنها بسیار انعطاف ناپذیرند و در حد افراطی ، مرتب ، تمیز و دقیق هستند و همین امر ب
میخواهند ، میشود که آنها به شدت کمالگرا باشند و همه چیز را در بهترین و زیباترین و تمیز ترین حالت آن

.  بنابراین افراد وسواسی ، قادر به آرام کردن و کنترل خود و رفتارهایشان نیستند 
افکار و اعمال عود کننده و ناخوانده ای میباشد ( : OCD) عملی -ویژگی اصلی اختالل وسواس فکری

. که وقت گیر و اذیت کننده بوده 
همان نشانه هایی است که در بزرگساالن وجود : در کودکان و نوجوانان  OCDاز نشانه های اختالل 

ز دارد ، کودکان افکار وسواسی مربوط به ترس از آلودگی،  موضوعات جنسی ، مذهبی،  و ترس از جدایی ا
ودکان از برخی ک. والدین دارند و یا افکار وسواسی نسبت به تصاویر پرخاشگری خشونت را گزارش میدهند 

.  ناتوانی در جلوگیری از شنیدن صداها و یا اهنگ های ناخوانده و تکراری ، شکایت میکنند 

3

تکرار ، شستشو ، وارسی و: اعمال وسواسی مانند 
.نظم دهی و مرتب کردن نیز در کودکان شایع است 

ه های یکی از شایع ترین نشانتشریفات شستشو 
OCD   در کودکان و بزرگساالن است که شخص

وسواس ، ساعت های بسیاری برای شستشوی خودش
د صرف میکند و مراسم خاصی برای نظافت خودش دار

ر و مراحلی را به ترتیب خاصی باید طی کند و اگر د
طول زمان شستشو ، های و نقصی ایجاد شود یعنی

مثال یک مرحله را جابه جا انجام دهد و یا کسی مزاحم
او شود ، باید دوباره همان مراحل را به ترتیب تکرار

درصد ۸۵طبق بررسی های انجام شده در .کند
(  NIMH)کودکانی که در انستیتو ملی بهداشت روانی 

معاینه شده اند دچار یکی از شایعترین نشانه های
.وسواس یعنی وسواس نظافت و شستشو بوده اند 
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ب برانگیز و ترکیبی از الگو های تفکر وسواسی اضطرا: عملی  -بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری 
بط با این رفتارهای بیمارگونه در واقع به منظور کاهش پریشانی مرت. رفتارهای اجباری را تجربه میکنند 

دید کننده وسواس ها ، افکار ، تکانه ها یا تصاویر برگشت پذیر و تکرار شونده و ته. وسواس ها به کار میروند 
لیل اضطراب هستند ، زیرا آنها به صورته غیر قابل قبول ادراک میشوند و قابل کنترل نیستند ، بنابراین د

.هستند 
ر د. آلودگی،  پرخاشگری ، آسیب های اتفاقی ، موضوعات مذهبی و جنسیتی : وسواس ها عبارت اند از 

. کند اکثر افراد مبتال به وسواس ، انواع مختلفی از وسواس مشاهده میشود که در طول زمان نیز تغییر می
رفتار ها و اعمال ذهنی که هدفشان جلوگیری یا کاهش خطر مربوط با وسواس ها : اجبارها عبارت اند از 

م رفتن و رفتارهای وسواس گونه مانند حما. میباشد که در نهایت منجر به کاهش اضطراب بطور موقتی میشود
و و اعمال ذهنی. دست شستن مداوم ، مرتب کردن و طبقه بندی وسایل بر روی اصول و نظم خاصی است 

ر رند افکار بیماران مبتال به وسواس شامل دعا کردن و شمردن و رند کردن اعداد است مثال اگر صلوات شما
. نباشد ، آنقدر صلوات میفرستند که تبدیل به یک عدد رند شود 
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سیار احساس کاهش اضطراب ناشی از رفتار ها و افکار وسواس گونه ، ب
ه  تقویت کننده است و منجر به تداوم اجبار ها میشود ، و در نتیج

رفتارهای اجباری اغلب تکرار میشود مانند چک کردن مداوم قفل 
کردن و یا اینکه یک رفتار مثال حمام. بودن در خانه تا چندین مرتبه 

.باید بر اساس قوانین و اصول انعطاف ناپذیری انجام شود 
گاهی اوقات اجبارها به صورت منطقی با وسواس ها ارتباط دارند 
ی و مانند شستن بیمارگونه ی مداوم دست ها به خاطر وسواس آلودگ

بیماری که در این حالت فرد به دفعات بسیار و با شدت زیاد ، 
دهند و دستهایش را مرتبا ضدعفونی میکند و وقت بسیاری را هدر می

.  اشدنظم زندگیش به هم میخورد و این مشخصه ی رفتار اجباری میب
اس ولی گاهی اوقات نیز رفتار اجباری هیچ رابطه ی منطقی با وسو
اسیت ندارد و به اینگونه رفتارها ، خرافات میگویند مانند این که حس

اید دارد و وسواس دارد که حتما باید برای سوار شدن با ماشین حتما ب
.از در سمت چپ وارد شود 

شان افراد مبتال به وسواس به طور کلی نسبت به اینکه رفتارهای
افراطی یا نامعقول است ، آگاهی دارند اما با وجود این ، اختالل خود

ریشان را نمیتوانند کنترل کنند و زمان زیادی را از آنها میگیرند و پ
جاد کننده است و اختالل شدیدی در روابط اجتماعی و شغلی آنها ای

.میکند ، همچنین احتمال خطر خودکشی را افزایش میدهد 
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درصد است ، و به طور مساوی در زن و مرد مشاهده ۳تا۲عملی ، حدود -وسواس فکریشیوع طول عمر 
. میشود 

ه وسواس قبل از نوجوانی میباشد ، که اکثریت افراد مبتال ب) شروع زودرس :سن شروع به دو صورت است 
( .اوایل دهه بیست سالگی) و شروع دیرس . (  در سن قبل از نوجوانی ، استارت بیماری آنها  زده میشود 

که اختالل در افرادی.  بیشتر مواردی که به صورت زودرس به بیماری وسواس دچار میشوند ، مردها هستند
موارد زودرس بیشتر با تیک ها ، طیف . تاریخچه خانوادگی وسواس در آنها وجود دارد ، شدیدتر است 

.  وسواس و اختالل های رفتاری اخاللگر مانند بیش فعالی و پارانوییا همراه است 
دیده عملی را از نگرانی ، افکار مزاحم ، و اجبارهایی که در زندگی روزمره-اگر بخواهیم اختالل وسواس فکری

نگیز هستند وسواسها ، تجربه های ناخواسته و اضطراب برا: میشود ، افتراق و تشخیص دهیم ، باید بگوئیم که 
گی برای ، درحالیکه عملکرد نگرانی به صورت یک استراتژی مقابله ی ذهنی است که احساس کنترل و آماد

افکار با افکار مزاحم بسیار رایج هستند ، اما در اختالل وسواس فکری عملی ، این. اتفاقات و خطر بعدی است 
ای رفتارهای اجباری به صورت مکرر در جمعیت های بهنجار به شکله. فراوانی بسیار باالیی رخ میدهند 

. رفتارهای خرافی و بررسی های تکراری مشاهده میشود 
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ینکه عملی ، زمانی گذاشته میشود که آنها زمان زیادی را به خود اختصاص دهند با ا-تشخیص اختالل وسواس فکری
.آسیب یا پریشانی روانی اجتماعی مهمی ایجاد کنند 
ختالالت ا) عملی ، ویژگیهای مشترکی دارند و گاهی اوقات به آنها -بعضی از اختالل های روانی با اختالل  وسواس فکری

ردگی ، اختالل هایی مانند اختالل بد شکلی بدن ، خود بیمار پنداری ، افس. میگویند ( عملی –طیف وسواس فکری 
کار این قمار بازی ، احتکار ، اسکیزوفرنی و اختالل های خوردن ، در برگیرنده ی ترسهایی شبیه وسواس هستند اما اف

کانه مانند مثال در اختالل کنترل ت. گروه از بیماران  فوق ، به اندازه ی افکار افراد مبتال به وسواس ، شدت باالیی ندارد 
نجام میشود و قماربازی بیمارگونه ، که شامل افکار  و رفتارهای تکرار شونده ای هستند که بیشتر به منظور کسب لذت ا

ال به یا مثال در افراد مبت. مانند اعمالی که وسواسی ها انجام میدهند یعنی برای کاهش استرس و پریشانی نیست
مولی بر افسردگی اساسی ، فرد افسرده ممکن تست افکار تکراری و پریشان کننده ای داشته باشد اما این افکار مع

یز با عملی ، ن-عملی،  با اختالل وسواس فکری-اختالل شخصیت وسواس فکری. رویدادهای گذشته متمرکز هستند
یش از حد شخصیت وسواسی با الگو های فراگیر نظم ، کمالگرایی ، و کنترل ب. وجود تشابه اسمی اما از هم جدا هستند

.عملی را تقلید میکنند -برخی از اختالل ها ، نشانه های اختالل وسواس فکری.مشخص میشود 
طور به. تیک و رفتارهای کلیشه ای در ظاهر خود شبیه رفتارهای اجباری هستند اما در عملکرد از هم متفاوت هستن 

ال به تیک و افراد مبت. کلی ، عناصر شناختی در رفتارهای اجباری اختالل وسواس فکری عملی،  بسیار پیچیده هستند 
ای انجام رفتارهای کلیشه ای ، هیچ دلیلی خاصی برای انجام رفتارهایشان ندارند ، آنها فقط یک تنش نامشخصی بر

. اما اغلب سندروم تیک و وسواس فکری عملی ، با هم روی میدهند . رفتارهای خود احساس میکنند 
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:انواع وسواس 
وسواس فکری ، وسواس احتکار ،  وسواس 
شستشوی مکرر ، دقت وسواسی ، وسواس 

شمردن ، راه رفتن ، وسواس ترس ، وسواس 
.گیر دادن به بدن 
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 شت فرد بیمار مدام به این میاندیشد که کاری را انجام نداده و این مساله را پ: وسواس فکری
فرد سر هم به خود گوشزد میکند که باید فالن کار را انجام دهد ، فکرهای که باعث پریشانی

این افراد دچار استرس و اضطراب هستند و کارهای روزمره شان را به سختی انجام . میشود 
اهمیت وسواس فکری تا جایی است.  میدهند و گاهی اوقات به کارهای روزمره  شان نمی رسند

شان که عالوه بر روانشناسان ،جامعه شناسان و مدیران اقتصادی هم به آن توجه میکنند و برای
در واقع تعادل فرد به هم . اهمیت دارد چون این وسواس بازدهی کاری جامعه را پایین میاورد 

های این وسواس را میتوانید به شکل. میخورد و او را در سازگاری با محیط دچار مشکل میکند 
. مختلف که در ادامه آورده شده ، ببینید 

 این وسواس ، سبب میشود که فرد مبتال با دور انداختن اموال بدون ارزش: وسواس احتکار ،
یدی به در نتیجه این افراد نیاز خیالی شد. مشکل داشته باشد و بتواند از این اموال دل بکند 

ا این اختالل ب. زمینه ذخیره کردن وسایل و ناراحتی زیاد از دور انداختن وسایل دچار هستند 
دن برای مثال ، نشانه های اختالل ذخیره کردن به انباشته ش. جمع کردن طبیعی تفاوت دارد 

از تعداد زیادی اموال منجر میشود که به قد ب مکان زندگی را پر میکند و به هم میریزد که
.مصرف آنها به طور قابل مالحظه ای ، چشم پوشی میشود 
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 برحسب عادت فاطمه مردم ، این موارد را تنها وسواس : وسواس شستشوی مکرر
 میدانند،  بیماری که در میان زنان راستی است .
 مانند منظم کردن دکمه و یقه لباس ، و فرد با انجام اینکار گوشی احساس آرامش میکند : دقت وسواسی.
باهی شمردن و شمارش ها در مواردی میتواند وسواسی باشد ، مانند شمردن نرده ها با اصرار بر اینکه اشت: شمردن

دد شروع در این امر صورت نگیرد ، و اگر یک نرده را نشمارد  یا در شمردن اشتباه کند ، برمیگردد و از اولین نرده مج
.  به شمارش میکند

 ه شخص از این سو به آن سو راه میرود و اصرار دارد ک. گاهی وسواس ها به صورت راه رفتن اجباری است : راه رفتن
.  قدم ، تجاوز نکند و هم از آن کمتر نباشد۱۰تعداد قدم ها ، معین و طبق ضابطه مثال فاصله بین دونقطه از 

 یکی از وسواس های که میشود دید ، وسواس ترس است که به شکلهای مختلفی خود را بروز: وسواس ترس
میدهد، ترس از مرگ و از دست دادن ، ترس از آلودگی،  ترس از دفع ، ترس از محیت محدود ، ترس از امری خالف 

.اخالق، ترس از تحقق آرزو
 د ، آن هم افراد مبتال با این نوع وسواس به عیب های خیالی از بدن خود ، درگیر میشون: وسواس گیر دادن به بدن

ی کردن مثل وارس) اما این افراد با رفتارهای تکراری . عیب هایی که برای دیگران قابل مشاهده نیست . از نظر ذهنی
انی در پاسخ به نگر( مثل مقایسه کردن ظاهرشان با دیگران ) یا اعمال ذهنی .. ( در آینه ، آرایش بیش از حد ، و 

.  های ظاهر مشخص میشود
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اختالل وسواسی جبری چیست ؟
ن برای همه ما پیش آمده است که برخی از کارهای روزانه مان را دوبار یا بیشتر چک کنیم تا از انجام دادن آن ها مطمئ

اما .  ته باشیم یا اینکه قبل از رفتن به یک سفر طوالنی، وسایل الزم را چندین بار چک کنیم تا چیزی جا نگذاش. شویم 
این . دبرای کسی که به اختالل وسواسی ـ جبری مبتال شده است این چک کردن ها وقت بسیار زیادی را از او می گیر

اینرو  رفتارها نه فقط برای موارد مهم مانند مسافرت بلکه برای چیزهایی که اهمیت کمتری هم دارند انجام می شود ، از
از دو اختالل وسواسی ـ جبری. فرد مبتال به وسواس در طول روز مجبور است که زمان زیادی را صرف چک کردن بکند 

.  اجبارها -۲وسواس ها، -۱: بخش تشکیل شده است
فرض .  درواقع وسواس، فکری است که تکرارشونده، غیرقابل کنترل و آزاردهنده است. وسواس ها از جنس افکار هستند 

نوز به اما ه. کنید دارید برای سفر آماده می شوید، وسایل را برمی دارید ، در خانه را قفل می کنید و راهی سفر می شوید
را قفل نکرده خیابان اصلی نرسیده اید و از محله خود بیرون نرفته اید که این فکر به سراغتان می آید که نکند درب خانه

ن آن صدای باشید ، ابتدا این فکر را نادیده می گیرید ، اما این فکر دوباره به سراغتان می آید و شما برای نادیده گرفت
.  کرده باشیددوباره بعد از چند لحظه این فکر به سراغتان می آید که نکند درب خانه را قفل ن. موزیک را بلندتر می کنید 

ه در حال اما شما دوباره آن را نادیده می گیرد و این بار برای اینکه حواستان را پرت کنید سعی می کنید با ترانه ای ک
راغ شما هر باری که این فکر به س. اما بازهم بعد از چند لحظه همان فکر به سراغتان می آید. پخش است همخوانی کنید

می آید اضطراب شما را درباره باز بودن درب خانه بیشتر می کند و باالخره شما تسلیم می شوید، دور می زنید و
.برمی گردید تا از قفل بودن درب خانه مطمئن شوید 
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.  ویدرسید و مطمئن می شوید که درب خانه قفل است، آنگاه نفس راحتی می کشید و دوباره راهی می ششما به خانه می
رد مبتال به این ماجرا بخشی از زندگی یک ف. اما فرض کنید دوباره هنوز از محله دور نشده اید همان فکر به سراغتان بیاید

ند، در مثال فوق افکار وسواسی به سراغ شما می آید و در شما اضطراب تولید می ک.  اختالل وسواسی ـ جبری است 
کاهش اجبارها باعث. سپس شما کارهایی را برای کاهش اضطراب انجام می دهید که گفتیم به آن ها اجبار گفته می شود

ین به همین خاطر به ا. موقت اضطراب می شود ، اما درنهایت شکست می خورد و دوباره افکار وسواسی تکرار می شوند
در آن اختالل وسواسی ـ جبری یک اختالل شایع، مزمن و بلندمدت است که. اختالل، وسواسی ـ جبری گفته می شود

ا معموالً فرد وسواس ه( .  ) به این افکار وسواس گفته می شود . ) شخص، افکار غیرقابل کنترل و تکراری را تجربه می کند 
.( این رفتارها اجبار نامیده می شود . را وادار می کند که برای کاهش آن ها دست به رفتارهایی بزند 

سیار نشانه های اختالل وسواسی جبری که شامل وسواس ها و اجبارها می شوند ب: نشانه های اختالل وسواسی جبری 
گران ، ترس از کثیفی و آلودگی توسط میکروب ها ، ترس از صدمه زدن به دی: وسواس های شایع در افراد . متفاوت است 

ناه آمیز ،  ترس از اشتباه کردن  ، ترس از شرمنده شدن یا رفتار به شیوه غیرقابل  قبول اجتماعی ، ترس از افکار بد و گ
.نیاز به نظم ، تقارن و درست بودن همه  چیز ، شک زیاد که منجر به پارانوییا میشود  و نیاز به اطمینان مداوم 

ت دادن حمام گرفتن به تکرار، دوش گرفتن و شستن دست ها ، امتناع از دس:  شایع  ترین اجبارها شامل موارد زیر است 
ز یا دست زدن به دستگیره های در ، غذا خوردن به شکل خاصی  منظم کردن مداوم چیزها به یک  شکل خاص ، تمرک

اها  زیاد روی برخی کلمه ها، تصاویر و افکار که معموالً با خواب فرد تداخل می کند ، تکرار کلمات خاص، جمله ها یا دع
یالش راحت یعنی مثالً فرد باید یک کار را پنج بار انجام دهد تا خ)نیاز به انجام تکالیف به شیوه خاص و به تعداد خاص 

(.شود
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:جبری -سبب شناسی و علل اختالل وسواسی
محیطی علت های اصلی و واقعی اختالل وسواس ، به طور کلی شناسایی نشده اما مطالعات تعدادی از عوامل بیولوژیک و

. جبری ، تاثیر میگذارد،  شناسایی کرده اند -را که بر اختالل وسواسی
زول مغز عملی ، ناکارآمدی هایی در قسمت تاالموس و کورتی-شواهد بسیاری نشان میدهند که در اختالل وسواس فکری

روی میدهد که این قسمت ها در فرد سالم منجر به یکپارچگی عملکردهای شناختی و حسی حرکتی و رفتارهای
عات،  نقش سروتونین در مدار کورتیزول و تاالموس ، نیز اهمیت باالیی دارد و تعدادی از مطال. خودکار کمک میکند 

عالیت داروهایی که ف. نشان میدهد که بازدارنده ی باز جذب سروتونین ممکن است ، فعالیت این مسیر را نرمال کند 
امات و نابهنجاری در گلوت. عملی را کاهش میدهد -سروتونین را تقویت می کنند ، نشانه های اختالل وسواسی فکری

ژنتیک از مطالعات دوقلوهای یکسان ، اطالعاتی در مورد نقش. دوپامین نیز در اختالل وسواس فکری عملی نقش دارند 
درصد از دوقلوها به ۸۷تا۶۳این مطالعات نشان داده اند که میزان .  عملی ، به دست آمده-بر اختالل وسواس فکری

وسواس را اما هیچ ژنی به طور مشخص به صورت پایایی نتوانسته است ، نشانه های. عملی دارند -اختالل وسواس فکری
:  ت اند از عوامل محیطی که فرد را مستعد وسواس میکنند و یا اوضاع اختالل را بدتر میکنند عبار.پیش بینی کند 

ه رابطه سوءاستفاده ، بیماری ، مرگ یک عزیز ، تغییرات مربوط به زندگی و مشکالت تحصیلی و مشکالت مربوط ب
.زناشویی 

تشخیص هیچ تست و آزمایشی نمی تواند بگوئید که فرد وسواس دارد یا خیر و فقط روانشناس ،: تشخیص اختالل 
. خود را بر حسب نشانه های بیمار میگذارد 
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:نشانه های مهم 

افکار ، امیال یا تصورات مداوم) وجود وسواس های فکری : ۱
تن آن که فرد را مضطرب میکند و تالش فرد برای نادیده گرف

ار مانند رفت) یا وجود وسواس های عملی ( . ، بینتیجه است
د یا وجو( مداوم دست شستن که برای کاهش اضطراب است 

.هر دو اختالل وسواس فکری و عملی باهم 
ر وسواس های فکری و عملی، بسیار وقت گیر هستند و د: ۲

در عملکرد های اجتماعی ، شغلی و تحصیلی و به طور کلی
.  زندگی ، خلل ایجاد می کنند

این نشانه ها ، تحت تاثیر مواد یا بیماری های جسمانی: ۳
.  دیگر نیست 

.ود این اختالل با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمیش: ۴
جبری یکی از اختالل های روانشناختی-اختالل وسواسی

در .  است که فرد مبتال را در موارد شدید ، زمین گیر میکند
یب اکثر موارد ، افرادی که با او زندگی می کنند نیز دچار آس

.  هایی میشوند 
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: درمان 
ن رویکرد بهترین و موثرتری. بنابراین دریافت کمک ضروری است . اختالل وسواسی جبری ، خود به خود درمان نمیشود 

.رفتاری است -درمانی،  ترکیب دارو و درمان شناختی
هدف درمان شناختی رفتاری آموزش به فرد مبتال برای مواجهه شدن با ترس ها و کاهش: درمان شناختی رفتاری 

.اضطراب بدون انجام اعمال اجباری است 
و عالوه بر این، این درمان بر کاهش افکار اغراق آمیز. این درمان، درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ نامیده می شود 

.فاجعه سازی شده که در افراد مبتال به اختالل وسواسی وجود دارد تمرکز می کند 
ماران ضدافسردگی هایی مانند باز جذب  کننده های اختصاصی سروتونین ممکن است در درمان این بی: دارودرمانی 

انی یا در موارد شدیدتر، برای افرادی که به درمان های معمولی پاسخ نمی دهند از الکتروشوک درم.  کاربرد داشته باشد
و یا در اکثر موارد اختالل وسواسی جبری به خوبی با دارو یا درمان شناختی رفتاری.  جراحی روانی استفاده می شود 
ه کنند و با یک درمان خوب اکثر افراد مبتال به وسواس می توانند رهایی از نشانه ها را تجرب. ترکیب هر دو درمان می شود 

هنگام و اما  تشخیص های زود. جبری ،  قابل پیشگیری نیست -این اختالل وسواس.  به زندگی روزانه نرمال برگردند 
رابطه ای در نتیجه باید گفت که  برای داشتن.درمان به موقع ، میزان برگشت اختالل را در فرد مبتال را کاهش می دهد

نار بهتر با فرد مبتال به اختالل وسواسی جبری و همچنین کمک به او در درمان او ، و کمک به خود و خانواده خود و ک
. آمدن با وسواس باید به فرد مبتال به وسواس کمک کنیم 
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ه موارد روش اصلی برای ارتباط برقرار کردن با فرد وسواسی را بگوئیم باید ب۴اگر بخواهیم 
:زیر اشاره کرد 

.صحبت و ارتباطمان به صورت حمایتی باشد .1
.به فرد کمک کنیم تا تکرار یا انجام اعمال وسواسی و اجباری را کاهش دهد .2
.بیمه را به درمان شدن تشویق کنیم .3
.در مورد اختالل وسواس و ارتباط با بیماران ، اطالعات کسب کنیم .4
ا دشوار و برای اطرافیان ، درک رفتارهای آنه. افراد مبتال به اختالل وسواسی جبری ، رنج زیادی میکشند ❖

ت که منظور از وسواس ، افکار تکراری،  با ثبات و شدیدی اس. این افراد داری وسواس هایی هستند . است 
ین منظور از اجبار ، اعمال و آی.این وسواس ها ، اجبارها را به راه می اندازند . معموال ناخوشایند نیز هستند 

ت ، بسیاری اوقا. های تکراری است که در واقع برای مقابله با وسواس و کاهش اضطراب به کار میروند 
خواهد افراد مبتال به وسواس احساس میکنند که اگر اعمال اجباری را انجام ندهند ، اتفاق وحشتناکی رخ

از شرکت میتوانیم به فرد مبتال به وسواس جبری کمک کنیم مثال از طریق حمایتی بودن ، اجتناب.داد 
. در اجبار های او ، تشویق و سوق دادن فرد برای دریافت درمان و کسب اطالعات درباره وسواس 
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:دیگر راه های درمان به صورت حمایتی از فرد بیمار 
ه با حمایت هیجانی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا باعث می شود که افراد احساس کنند ک:  از لحاظ هیجانی از او حمایت کنید . 1

جانی دیگران در تماس هستند، حمایت و دوست داشته می شوند، اما برای شخص مبتال به اختالل وسواسی جبری حمایت هی
س اهمیت حیاتی تری دارد ، حمایت و دوست داشتن شما به او کمک خواهد کرد که احساس پذیرفته شدن و اعتماد به نف

حرف همچنین شما می توانید زمانی که او نیاز دارد افکار، احساسات، یا اجبارهای خود را افشا کند و درباره آن ها. داشته باشد
.«من اینجا هستم تا درباره هر چیزی که می خوای حرف بزنی»: می توانید بگویید. بزند کنار او باشید 

ند ، در روان درمانی ، همدلی بخش مهمی است زیرا به افراد کمک می کند که احساس کنند فهمیده می شو: همدل باشید . 2
.بنابراین باید سعی کنید وضعیت فرد مبتال به اختالل وسواسی جبری را درک کنید

ذاها را به عنوان مثال تصور کنید که همسر شما نیاز دارد تا قبل از غذا خوردن، غ. همدلی با درک کردن افزایش پیدا می کند
ف کند یا در ابتدا ممکن است شما این رفتار را عجیب ببینید و از او بخواهید که آن را متوق. به صورت بسیار خاصی بچیند

یا ترس اینکه او را به خاطر این رفتار عجیب سرزنش می کنید ، اما بعد از مدتی، وقتی علت اصلی  رفتار او را درک می کنید
.پشت رفتار او را درک کنید در حال عمل همدالنه هستید

من می دونم تو سعی می کنی بهترین کاری را که می توانی انجام دهی و>>: مثال یک گفتگوی همدالنه این است که بگوئیم 
 ها تحت زمانی که علی رغم تالش های تو نشانه ها سرجایشان باقی می مانند تو آسیب می بینی، به خصوص زمانی که نشانه

بانی هم هستی تو نه  تنها داری اذیت می شی بلکه عص. من تو رو به خاطر ناراحتی و ناکامی سرزنش نمی کنم. کنترل تو نیستند
<<، من میتونم تو رو بفهمم 
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ید اما نیازی زمانی که شما با فرد مبتال به وسواس ارتباط دارید باید حمایت کن:  از ارتباط  حمایتی استفاده کنید -۳
مزاحمش را نیست که او را تأیید کنید و رفتارهای مرتبط با وسواس او را ارزشمند بدانید ، و به او کمک کنید تا افکار

.مورد ارزیابی مجدد قرار دهد
جام تا زمانی که قضاوت و سرزنش نمی کنید اهمیتی ندارد که چه کاری ان: قضاوت و سرزنش را کنار بگذارید -۴

اعث این کار حتی ب. قضاوت ، سرزنش و انتقاد باعث می شود که فرد مبتال، اختاللش را از شما پنهان کند . می دهید
ید او می شود که آن ها درمان را نپذیرند و بدتر از این رابطه  تان را خراب می کند، اما زمانی که شما پذیراتر عمل می کن

.احساس راحتی بیشتری می کند
ناب از سرزنش کردن اجت( چرا این رفتارهای مزخرف رو ول نمی کنی؟ :  ) یک نمونه از حرف های سرزنشگرانه این است

است و به خاطر داشته باشید شخصی که مبتال به وسواس است معموالً رفتارهای وسواسی اش خارج از کنترل. کنید 
واند نمی تواند آن کار را کنترل کند ، و  سرزنش کردن شما باعث می شود که فرد مورد نظر احساس کند که نمی ت

.این کار باعث می شود که از شما فاصله بگیرد . انتظارات شما را برآورده سازد 
بت به او اگر شما فرد مورد نظر را نا امید کنید یا نس: به منظور جلوگیری از ناکامی، انتظارات خود را تغییر دهید -۵

ه افراد مبتال به بی میل باشید ، بسیار دشوار است که بتوانید رفتار حمایت کمک  کننده ای داشته باشید ، باید بدانید ک
انه های آن ها وسواس در برابر تغییر مقاومت می کنند و انعطاف ناپذیرند و تغییرات ناگهانی منجر به بیشتر شدن نش

.می شود
خودش را به در نظر داشته باشید که پیشرفت فرد را فقط در مقایسه با خودش اندازه بگیرید و از او بخواهید که خودش،

. با وجود این، به او فشار وارد نکنید که عالی باشد . چالش بکشد
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ه های دامنه شدت نشان:  به خاطر داشته باشید که افراد با سرعت های مختلفی بهبود پیدا می کنند -۶
.وسواس در افراد مختلف بسیار متفاوت است و در پاسخ به درمان نیز افراد بسیار متفاوت هستند 

برگشت فرآیند تدریجی آهسته بهتر از. بنابراین زمانی که فرد مورد نظر در حال درمان است صبور باشید 
ند بودن بنابراین حمایتی باشید و او را به خاطر ک( . آهسته اما پیوسته ، موثرتر است ) مجدد مشکالت است 

هتر شده است از مقایسه روزانه دست بردارید، یعنی امروز او را با دیروز مقایسه نکنید که مثالً ب. سرزنش نکنید
.یا اینکه فرقی نکرده است

د نظر بداند پیشرفت های به  ظاهر کوچک را تشویق کنید تا فرد مور: پیشرفت های کوچک را تشویق کنید -۷
الش خود را این کار روشی قدرتمند برای اوست تا ت. که شما پیشرفت او را می بینید و تالشش را قدر می دانید

.من متوجه شدم که امروز کمتر دستات رو شستی و این عالیه : ) مثال بگوئید . حفظ کند 
ت بدهید زمانی که شخص مورد نیاز الزم داشت که از او فاصله بگیرید این کار را انجام دهید و به او فرص-۸
رای او این کار نه برای شما و نه ب. سعی نکنید همیشه کنارش بمانید تا او وسواس های خود را انجام ندهد : 

.مل کنیدشما نیز نیاز به تنهایی دارید تا نیروی مجددی کسب کنید تا بتوانید حمایتی ع.  خوب نیست 
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ی ، در اینجا منظور از حمایت نکردن از رفتارهای وسواس: از رفتارهای وسواسی حمایت نکنید -9
ه منظور فراهم نکردن شرایط برای اجرای رفتارهای وسواسی است و بدانید که  بین رفتار حمایتی ب

وع و اهمیت زیادی دارد که تفاوت این دو ن) کمک ، و رفتار حمایتی از وسواس با هم متفاوت است 
.حمایت را درک کنید
این کار باعث. به معنای همراهی کردن یا کمک به حفظ وسواس های فرد است: حمایت از وسواس 

ثر شدیدتر شدن نشانه های وسواس می شود زیرا شما رفتارهای اجباری را تقویت کرده اید و این ا
یشتر به حمایت به معنای پذیرش رفتارهای اجباری فرد نیست بلکه ب. منفی و تقویت کننده دارد 
ی ترس ها و درک کردن آن هاست حتی اگر معتقدید که او دارد کار معنای صحبت کردن درباره

.عجیبی انجام می دهد
 های افراد اکثر خانواده. از رفتارهای وسواسی فرد مبتال، حمایت نکنید تا رفتارهایش تقویت نشود

لبته مبتال به وسواس با آن ها همراهی می کنند یا حتی از بعضی رفتارهای آن ها تقلید می کنند ، ا
ه گمان اعتقاد دارند که به منظور حمایت از فرد مبتال این کار را میکنند ، در این موارد ممکن است ب

ید دقیقاً خود فکر کنید که دارید کمک می کنید یا این که حمایت کننده هستید اما در حقیقت دار
. این کارها فقط رفتارهای وسواسی را تقویت می کند . خالف آن را انجام می دهید
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ده کمک کردن یا همراهی در رفتارهای وسواسی این معنا را میدهد که ترس های غیرمنطقی فرد پذیرفته ش
به طور مداوم به شخص مورد نظر کمک نکنید که ازآنچه .  است و او باید آنچه را انجام می دهد ادامه دهد

عنوان به: ناراحتش می کند اجتناب کند به خصوص زمانی که آن کارها بخشی اساسی از کارهای روزانه است 
سعی . کنید مثال با هرگز بیرون نرفتن برای شام، به این خاطر که بیرون کثیف است به اجتناب های او کمک ن

می کنیم وقتی ما کسی را دوست داریم سعی: نکنید نشانه های وسواس را تسهیل کنید یا نادیده بگیرید 
ه مبادا بعضی کارها را برای او انجام دهیم ، اما وقتی فرد مورد نظر مبتال به وسواس است باید دقت کنیم ک

.کاری انجام دهیم که او را درگیر رفتارهای وسواسی کند
.  ی بسیاری است که او برای تمیز کردن نیاز دارد یک نمونه از این قبیل کارها خرید وسایل تمیزکننده

ما در اگر ش: برای خود و دیگران یک برنامه ریزی انجام دهید تا همراهی با نشانه های وسواس را متوقف کنید 
اول از همه : اعمال وسواسی فرد مبتال را همراهی می کنید باید تدابیری اتخاذ کنید تا دست از این کار بردارید

د خواهد کرد این توضیح حتماً حال فرد وسواسی را ب. توضیح دهید که شما با این کار مشکل را بدتر می کنید 
است که یک نمونه این. اما شما باید برایش توضیح دهید که هدف شما چیست و با هیجانات وی همدلی کنید

.یداگر قبل از شام خوردن صبر می کردید تا او اعمال و تشریفات وسواسی را انجام دهد دیگر منتظر نمان
.موضوع مهم این است که در برنامه خود ثبات داشته باشید
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:فرد مبتال به وسواس را برای دریافت درمان تشویق کنید -۱۰
تغییر را یک راه انگیزه دادن این است که به او کمک کنید مزایا و معایب. به او انگیزه بدهید که یک دوره درمانی را شروع کند(  ۱

و معرفی منابع مورد نیاز مانند کتاب یا سایت خاصی را به ا: اگر او هنوز انگیزه درمان ندارد کارهای زیر را انجام دهید. شناسایی کند
.و برای فرد ، یک گروه حمایتی را پیشنهاد کنید .یا به او بگویید که درمان کمک خواهد کرد . کنید

به های درباره گزینه های درمانی صحبت کنید تا او را به درمان حرفه ای کمک تشویق کنید ، حمایت شما یکی از مهم ترین جن(  ۲
ان است و با او درباره انواع درمان ها صحبت کنید و  برای او توضیح دهید که وسواس قابل درم.  درمان افراد مبتال به وسواس میباشد 

وش های او را مجبور به انجام هیچ کاری نکنید، اما همیشه درباره ر.  نشانه ها و پریشانی های او به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد 
ندین چ. این روش ها می تواند شامل دارو، درمان شناختی رفتاری یا حمایت خانواده و آموزش باشد. مختلف درمانی با او گفتگو کنید

تاری، درمان شناختی رف.دارو به درمان وسواس کمک می کند و نشانه ها را کنترل می کند اما درمان واقعی با داروها امکان پذیر نیست
ان درم.مواجهه درمانی و پیشگیری از پاسخ، انتخاب های درمانی دیگری هستند که می توان با یا بدون دارو از آن ها استفاده کرد 

ر رفتارهای این درمان به صورت تدریجی به فرد کمک می کند که تا درگی: مواجهه و پیشگیری از پاسخ یکی از بهترین درمان هاست 
باره در اینجا خانواده می تواند در:  یکی از درمان های دیگری که به کل خانواده کمک خواهد کرد خانواده درمانی است . وسواسی نشود

.  هیجان ها و احساسات خود گفتگو کند
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رفی کنید فرد مبتال به وسواس را برای دریافت درمان اثربخش به یک روانپزشک یا روانشناس مع(  ۳
.به خاطر داشته باشید که مشارکت خانواده در درمان بسیار اهمیت دارد. 

درمان ترجیحاً شما باید دکتری را پیدا کنید که در وسواس تخصص دارد یا اینکه حداقل تجربه
.ویدزمانی که پیش دکتر می روید حتماً تجربه او درباره وسواس را جویا ش. وسواس را داشته باشد

پژوهش ها نشان داده است که مشارکت: اعضای خانواده باید در درمان مشارکت داشته باشند (  ۴
.خانواده در مداخالت رفتاری یا درمان وسواس نشانه های وسواس را کاهش می دهد

درباره میزان مصرف و ساعات مصرف و همچنین : مراقب مصرف داروهای تجویزشده باشید (  ۵
دستورالعمل های مصرف داروهای . منظم بودن برنامه مصرف دارو اطمینان خاطر پیدا کنید

.روان پزشکی را جدی بگیرید
ود هیچ راهی وج. مراقبت از خود زمانی که از شخص دیگری حمایت می کنید بسیار اهمیت دارد(  ۶

از رفتارهای بدون اینکه. ندارد که به شخص دیگری کمک کنید اگر نتوانید از خودتان مراقبت کنید
این ها به عالوه بر. وسواسی حمایت کنید، خاطرنشان کنید که همیشه برای کمک به او آماده هستید

.خاطر داشته باشید که شما نیز زندگی خودتان را دارید و باید به آن نیز برسید
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:در مورد اختالل وسواسی جبری آموزش دریافت کنید -۱۱
فرد با آموزش درباره اختالل وسواسی جبری می توانید بد فهمی های خود را اصالح کنید و از این طریق-۱

ی به دست آوردن اطالعات بسیار مهم است ، زیرا همیشه مقدار.  مبتال به وسواس را بیشتر درک کنید
اهمیت زیادی وجود دارد که با این بدفهمی ها مبارزه کنید ، زیرا رابطه. بدفهمی درباره وسواس وجود دارد
ال مثالً یکی از بدفهمی های شایع درباره وسواس این است که فرد مبت. شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد

تقد به عنوان مثال اگر شما مع. می تواند وسواس ها و اجبارهای خود را کنترل کند ، چیزی که درست نیست
ی آن ها باشید که آن ها می توانند هر زمانی که بخواهند رفتار خود را کنترل کند، در صورت عدم کنترل از سو

. شما آن ها را ناکام خواهید کرد
یادگیری درباره وسواس باعث می شود شرایط آن ها را درک کنید ، هرچند که این ممکن است ، یک-۲

و بدبینی، فرآیند دردناک باشد اما اینکه شما حقایق را بدانید به شما کمک می کند که به جای هیجانی بودن
انی پذیرش همچنین به شما کمک می کند که توجه خود را به جای شکست های درم. منطقیتر عمل کنید 

.گذشته بر احتمال درمان های آینده متمرکز کنید
.دست شستن، رفتارهای مذهبی، شمارش و چک کردن: انواع تشریفات و اجبارها را باید یاد بگیرید 

است آن ها ممکن. افراد جوان مبتال به اختالل وسواس ممکن است از فعالیت ها و بودن در جمع اجتناب کنند
طح مشکل داشته باشند و س( آشپزی، تمیز کردن، حمام کردن و غیره)با اکثر فعالیت های روزانه ، مانند  

.اضطراب باالتری داشته باشند
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به منظور . یادگیری خود را تا سطوح عمیقتر ادامه بدهید -۳
جزییات توانایی بیشتر در کمک به اختالل وسواسی، شما از دانستن

زی اگر درباره وسواس چی. بیشتر درباره ی اختالل ناگزیر هستید
واس دارد ندانید نمی توانید انتظار داشته باشید که به کسی که وس

کمک کنید ،  کتاب های زیادی دراین باره وجود دارد و همچنین 
اطالعات زیادی در وب سایت های اینترنتی وجود دارد که شما 
می توانید آن ها را مطالعه کنید ، شما همچنین می توانید با یک

.  روانشناس در این باره مشورت کنید 
:از کتاب های مفید و خوب برای رهایی و درمان وسواس 

رهایی از وسواس و راهنمای درمان وسواس برای بیماران نوشته .۱
ی بروس هایمن و چری پدریک ، ترجمه ی حبیب اهلل قاسم زاده 

ست و و کتاب دیگر در این زمینه که نوعی کتاب کاردرمانی ا.  است 
راهکارهای جدید برای بهبود زندگی روزمره و دستیابی مجدد به

آرامش ذهنی در آن گفته شده 
کتاب درمان وسواس نوشته ی جان اردن و دانیل دالکو رسو ، .۲

.ترجمه ی دکتر مسعود جان بزرگی است  
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به طور کلی چرخه ی اختالل 
عملی–وسواس فکری 

افکار و تصورات ذهنی مزاحم و ) وسواس فکری -۱
<<( ناخواسته 

پریشانی ، نگرانی ، ترس و انزجار ) اضطراب -۲
احساس هایی هستند که به ما هشدارهایی غلط 

<<( میدهند که باید رفع شوند 

ه انجام هر رفتاری که بتواند ب) وسواس های عملی –۳
<<( کاهش اضطراب منجر شود ، مانند وارسی کردن

به طور موقت رخ میدهد اما وسواس ها ) تسکین –۴
یعنی دوباره چرخه ی وسواس ، (. دوباره برمیگردند 

کرار اضطراب ، وسواس عملی و تسکین ، بارها و بارها ، ت
.  میشود
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:تجربه ی یکی از دوستان که قبال وسواس داشته اما درمان شده از زبان خودش  
حتی نمیدونستم مشکلم ۱۱سالم ، من قبال وسواس فکری عملی شدیدی داشتم ، و به مدت یازده سال و باور کن که تو این 

فرار از هست ، همش می ترسیدم به کسی بگم یا برم دکتر و می ترسیدم که مسخرم کنن ، سنم کم بود و همیشه در حال
مام عمق رفته رفته تو ت. افکار همش آزاردهنده و تکرار شونده بودن و منم تو اوج نوجوانی و جوونی بودم . افکار وسواسی بودم 

شه تو جوری که نه تمرکز داشتم و نه حافظه و انگیزه و نه شور و امید ، مثل یه مرده متحرک بودم که همی. وجودم ریشه کرد 
فشارم بعضی وقتها افکار آزاردهنده ام ، جوری بهم فشار میاورد که فالن کار رو بکن که خیس عرق میشدم ،. ذهنم جنگ بود 

وقت درست فکر میکردم که هیچ. میافتاد و عصبی میشدم ، و فقط میخواستم انجامش بدم که دیگه تو ذهنم اون فکر نباشه 
که حتی یه نمیشه و باید ناچارا تحملش کنم ، تقریبا هرنوع وسواسی که میشناسی رو تجربه کردم ، وای اونقدر می ترسیدم

قط از خدا بارم تو در موردش تو اینترنت سرچ نکردم ، نمیدونم چه ترسی  بود ولی هر چی بود ، منو انگار زندونی کرده بود ، ف
ه اگر میخواستم یه زندگی و ذهن آروم بهم بده چون واقعا از هیچی لذت نمیبردم و فقط ذهنم آشفته بود و اضطراب داشتم ک

.اون کارو نکنم ، یه چیزی میشه و نمیدونستم خودم رو کنترل کنم 
یازده سال گذشت که دیگه دل رو به دریا زدم و بدون اینکه کسی بدونه ، رفتم دکتر و اونجا فهمیدم که بله من وسواس فکری 
شدید دارم ، دکتر بهم گفت خوب میشی ، االن چون خودت میخوای درمان بشی اگر همکاری کنی و قرصهایی که بهت میدم 

اونقدر از حرف دکترم خوشحال شدم که فهمیدم خوب میشم و این مشکل همیشگی نیست . هم سر وقت بخوری خوب میشی 
و بعد از یه دوره ، بهم یه کتاب خیلی . و از این به بعد بودن درمانم رو جدی گرفتم و هر قرصی که میداد رو سر وقت میخوردم 

خوب و مفید معرفی کرد که اسمش رهایی از وسواس بود نویسندش هم بروس هایمن بود ،  این کتابو خوندم و کال عوض شدم 
. اگر من رفتار درمانی رو یاد نمیگرفتم ، اون داروها صرفا تاثیری نداشت . و شروع کردم کلی کتاب دیگه و اطالعات گرفتم 

خالصه من بعد از یه دوره ی سه ساله دارو درمانی و تمرینات رفتار درمانی به صورت کامل بهبود پیدا کردم و االن بیشتر از 
. دوساله که حالم خوبه و دیگه اون فکر ها که مجبورم میکرد یه کاری کنم دیگه تو ذهنم نمیاد و دیگه قرص هم نمیخورم 
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:لی عم–بررسی چند نظریه و دیدگاه درباره ی سبب شناسی وسواس فکری 

 عوامل رفتاری:
بتاً به نظر آنها اگر محرک نس.  دانند معتقدان به نظریه یادگیری، وسواس فکری را محرّکی شرطی می 

ا اضطراب آور همراه گردد ، با ترس یسازی فعال با وقایعی ذاتاً زیانبار یا اضطراب خنثایی از طریق روند شرطی
نثی بود ، به این ترتیب ، شیء یا فکری که  تا پیش از این خ. کندشود و این حاالت را تداعی میمرتبط می 

.شود که قادر است در فرد تولید اضطراب یا ناراحتی بکند  به محرکی شرطی تبدل می
 عوامل روانی ـ اجتماعی:

اکثر . اختالل وسواسی ـ جبری متفاوت از اختالل شخصیت وسواسی ـ جبری است:عوامل شخصیتی 
داشتهمرضی نجبری را در دوره پیش -بیماران مبتال به اختالل وسواسی ـ جبری عالیم شخصیت وسواس

تنها . ی اند، لذا برای پیدایش اختالل وسواسی ـ جبری، این گونه صفات شخصیتی نه الزم است و نه کاف
به حدود پانزده تا سی و پنج درصد از بیماران مبتال به اختالل وسواسی ـ جبری ، صفات وسواسی را هم

. اندمرضی داشتهصورت پیش
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:عوامل روانپویشی
ل کمک زیادی بینش روانپویشی به فهم مشکالت موجود در پذیرندگی درمان، مشکالت بین فردی، و مشکالت شخصیتی همراه با این اختال

های ههای مؤثری نظیر مصرف مهار کنندبسیاری از بیماران مبتال به اختالل وسواسی ـ جبری ممکن است از مشارکت در درمان . کندمی
اشته هر چند که عالیم اختالل وسواسی ـ جبری ممکن است ریشه زیستی د. و رفتار درمانی سرباز زنند (SSRIs)انتخابی باز جذب سروتونین

بیمار برای حفظ ای که عالیم وسواسی ـ جبری دارند، ممکن استبه علت منافع ثانویه . باشند ، ولی  مفاهیم روانپویشی نیز با آنها در ارتباطند
تا هر زنداش دامن میماند تا از او مراقبت کند ، ناخودآگاه به عالیم وسواسی ـ جبری مثالً مرد بیماری که مادرش در خانه می . آنها بکوشد

.چه بیشتر توجه مادرش را جلب نماید
ن بیماران از اند که بستگان ایمطالعات نشان داده . های اهمیت عوامل روانپویشی، نقش آنها در درک ابعاد بین فردی استیکی دیگر از جنبه

ری و های معمول زندگی روزمره خود، با بیمار سازگاطریق مشارکت فعال در آداب و مراسم وسواسی یا ایجاد تغییرات قابل مالحظه در روش 
ه بیمار، و های طرد کننده نسبت بهای موجود در خانواده، نگرش این شکل از مساعدت و سازگاری خانوادگی با استرس . کنندانطباق پیدا می 

این . نندکاعضای خانواده اغلب برای کاستن از اضطراب بیمار یا جلوگیری از ابراز خشم وی تالش می. ضعف عملکرد خانوادگی ارتباط دارد
ه الگوهای با نگاه از زاویه دید روانپویشی ب. کند، مجدّداً احیا گرددالگوی روابط ممکن است درونی شود و وقتی بیمار روند درمان را شروع می

.یابد فردی مذکور، بیمار چگونگی تأثیر بیماری خود را بر دیگران در می عود کننده روابط بین
کاوی سنتی، روانکاو و عصبی شناس برجسته اتریشی و بنیانگذار علم روانکاوی، ختالل وسواسی ـ جبری را  در نظریه روان:زیگموند فروید 

ماران مبتال بی. روی از مرحله ادیپی به مرحله مقعدی رشد روانی ـ جنسی تلقی میکرد  و نوعی واپس .  نژندی وسواسی ـ جبری مینمایدروان 
رو شان روبه هایی ادیپی مثل مقابله به مثل یا از دست دادن محبت یکی از ابژه های مهم زندگیبه اختالل وسواسی ـ جبری وقتی با موقعیت 

ای که از لحاظبرند ، مرحله نشینند و به مرحله مقعدی پناه می کنند، از این مرحله عقب میشوند و خطر اضطراب را احساس می می
مرحله این دوسو گرایی محصول انشقاقی است که در وحدت ظریف سائق های مشخصه. هیجانی با دوسو گرایی بسیار شدیدی همراه است

وان، و وجود همزمان نفرت و عشق نسبت به یک فرد واحد، بیمار را علیل و نات. دهدهای جنسی و پرخاشگرانه روی می ادیپی، یعنی سائق 
د در مرحله نحوه پیدایش اختالل وسواسی ـ جبری میتواند ریشه در مختل شدن رشد و نمو طبیعی فر.   سازد دچار شک و بال تصمیمی می 

.مقعدی ـ آزار گرانه داشته باشد
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ن تفکر جادویی بیشتر به رو شد:تفکر جادویی 
وط روی مربهای کهن و اولیه تفکر بر اثر واپس اسلوب 

وی رهای فرد؛ به این معنا که واپس است، نه به تکانه
ر گیرد، که برا می ( اید)نه تنها دامان کارکردهای نهاد 

اتی ویژگی ذ. نهدکارکردهای ایگو نیز اثر مشابهی می 
در (همه کار توانی)تفکر جادویی، احساس قدرت مطلق 

رباره کند به صرف اندیشیدن دفرد خیال می . فکر است
هیچ نیازیتواند بیای از وقایع جهان خارج میواقعه 

همین . به اعمال مادی واسط، موجب وقوع آن گردد
رد شود افکار پرخاشگرانه فاحساس است که باعث می 

ر و آومبتال به اختالل وسواسی ـ جبری، برایش بیم 
.ترساننده باشند
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 عوامل زیستی:
(نوروترانسمیتر ها)ها عصب ـ رسانه 

این نوعی کژ کاری  سروتونین در ایجاد عالیم وسواس فکری و عملی در:دستگاه سروتونرژیک 
ه دهند که داروهای سروتونرژیک مؤثرتر از داروهایی هستند کها نشان میداده. اختالل دخیل است

ا سروتونین با این حال هنوز روشن نیست که آی. گذارندهای نوروترانسمیتری اثر می بر سایر دستگاه
.  به عنوان علت اختالل وسواسی ـ جبری نقشی دارد یا نه

ثبت ها پیش تمایلی برای نشان دادن ارتباط ماز مدت( :نوروایمنولوژی)شناسی عصبی ایمنی 
وکوکی گروه عفونت استرپت. میان عفونت استرپتوکوکی و اختالل وسواسی ـ جبری وجود داشته است

A درصد از این بیماران به ۳۰تا ۱۰تواند تب روماتیسمی ایجاد کند؛ تقریباً بتا ـ همولیتیک می
.دهندشوند و عالیم وسواسی ـ جبری از خود بروز می کره سیدنهام دچار می
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 ری نتایجی های تصویربرداری عصبی در بیماران وسواسی ـ جبمطالعات انجام شده به کمک روش :مطالعات انجام شده با تصویربرداری مغزی
میدار، و تاالموس حکایتای ـ پیشانی، هسته دم اند که همگی از تغییر عملکرد مدارها و روابط عصبی میان قشر حدقه همگرا به دست داده 

معلوم شده که در بیماران دچار ( PET)نگاری با صدور پوزیترون در چندین نوع مطالعه انجام شده با تصویربرداری کارکردی مغز نظیر برش . کنند
، و (اربه ویژه هسته دمد)ای های قاعده های پیشانی، عقده در قطعه ( مثالً سوخت و ساز یا جریان خون آن)اختالل وسواسی ـ جبری، فعالیت مغز 

بری، بیش از شناسی اختالل وسواسی ـ جرسد که درگیری این مناطق در روند آسیببه نظر می. افزایش یافته است( سینگولوم)قسمت حلقوی 
اشد، با آنکه با مسیرهای آمیگدال ـ که در حال حاضر قسمت عمده تحقیقات مربوط به اختالالت اضطرابی را معطوف خود ساخته است ـ مرتبط ب

طالعات در م. سازندها را برطرف میهای دارویی و رفتاری هم این نابهنجاری گزارش شده که درمان. مسیرهای کورتیکواستریاتال در ارتباط است
های دمدار مغز در بیماران معلوم شده که اندازه هسته( MRI)و نیز تصویربرداری با طنین مغناطیسی ( CT)ای نگاری رایانه انجام شده با برش

با این ( مغزبا تصویربرداری کارکردی و نیز ساختاری)این هر دو دسته بررسی . دچار اختالل وسواسی ـ جبری به صورت دوطرفه کاهش یافته است
ری مؤثر گاه در درمان بیماران مبتال به اختالل وسواسی ـ جب( سینگولوم)های انجام شده بر قسمت حلقوی مشاهده نیز همخوانی دارد که جراحی 

.شودواقع می 
 ابل های وراثتی موجود درباره اختالل وسواسی ـ جبری با این فرضیه همخوانی دارد که اختالل مذکور مؤلفه وراثتی قداده:شناسی وراثت

هایی هست که در سه تا پنج برابر خانواده OCDیا خصوصیات وسواسی ـ جبری در بستگان افراد مبتال به  OCDاحتمال بروز . توجهی دارد
ر شود اثر عوامل فرهنگی و رفتاری را بر انتقال این اختالل، از اثهای مذکور هنوز نمیاما بر اساس داده.  آنها ارث وسواس وجود نداشته است 

ده که های انجام شده در مورد میزان همگامی دوقلوها از نظر ابتال به اختالل وسواسی ـ جبری، معلوم شدر بررسی . عوامل وراثتی تفکیک کرد
روز انواع اند میزان ببرخی مطالعات نشان داده . تخمکی بسیار بیشتر از میزان همگامی دوقلوهای دوتخمکی استمیزان همگامی دوقلوهای تک

ن و عاداتی انگاری بدن، خود بیمار انگاری، اختالالت خوردمختلفی از اختالالت از جمله اختالل اضطراب فراگیر، اختالالت تیک، اختالل بدریخت
.  نظیر ناخن جویدن در بستگان افراد مبتال به وسواس  باالتر از جمعیت عمومی است
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:حقایقی مهم در مورد اختالل وسواس فکری عملی 

.شوداضطراباختالل وسواسی می تواند منجر به . ۱
. تند بصیرت به عالیم خود دارند ، اما قادر به کنترل خود و افکار و رفتارشان نیسه وسواس ،  بسیاری از افراد مبتال ب. ۲
، هیچ تفاوتی در میزان اختالل وسواس میاندرصد از عمر مبتالیانش  را تحت تاثیر قرار می دهد۲.۵وسواس در حدود . ۳

ی مردم همه فرهنگ ها و قومیت تحت تاثیر قرار می گیرند، اما چندین عامل ریسک وجود دارد که م. مردان و زنان وجود ندارد
:تواند احتمال توسعه این اختالل را افزایش دهد، از جمله

هنگامی که به بزرگسالی می رسید، خطر. شما در خطر توسعه اختالل وسواسی در اواخر دوران نوجوانی قرار دارید: سن
.گسترش اختالل وسواسی رخ می دهد

ه مردان و زنان به همان اندازه به طور مساوی مبتال به اختالل وسواس در پی بلوغ هستند، اما مردان بیشتر ب: جنسیت 
.احتمال بیشتری مبتال به اختالل وسواس در طول دوران کودکی هستند

یک تر هرچه فرد نزد. داشتن اعضای خانواده مبتال به اختالل وسواس به طور قابل توجهی ریسک را افزایش می دهد: ژنتیک 
.به خانواده شما باشد، خطر بیشتری وجود دارد، به خصوص اگر اختالل آن ها از کودکی یا نوجوانی شروع شود

ک را رویدادهای آسیب زا، مانند سو استفاده جنسی یا مرگ یک فرد محبوب، ریس: رویدادهای مربوط به زندگی ضربه روحی 
.افزایش می دهد

طه وجود اگرچه تحقیقات کامال مشخص نیست، اما اعتقاد بر این است که بین عالیم و اختالالت مغز یک راب: ساختار مغز 
.دارد

34

ان زیر نشانه های اختالل وسواس معموال درنوجوانی و اوایل بزرگسالی شروع می شوند ، با این حال، کودک. ۴
به . روع شوداگر چه نادر است اختالل می تواند در اواخر بزرگسالی ش. سال می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند۴

.سالگی تشخیص داده می شوند۱9طور معمول، اغلب افراد در سن 
ن تجربه توسعه اختالل وسواس نتیجه تعامل پیچیده بی: مبتال به اختالل وسواس شناسایی نشدهژن. ۵

د که در حالی که هیچ ژن واحدی شناسایی نشده است، محققان می دانن. زندگی و عوامل خطر ژنتیکی است
ختالل پیوند ژنتیکی از مطالعات دوقلوها وجود دارد، که نشان می دهد زمانی که یکی از دوقلوها مبتال به ا

.وسواس باشد، دیگری بیشتر احتمال دارد که مبتال شود
اروکستین اینها شامل داروهایی نظیر فلوکسیتین ،  زولوفت سرترالین ، پ: درمان های موثر موجود هستند. ۶

می رفتاری تاثیر-هستند که بر سطوح سروتونین و همچنین داروهای روان گردان شامل درمان شناختی 
یر محققان همچنین به درمان های دیگر نظ. داروهای روان درمانی می تواند به همان اندازه موثر باشد. گذارند 

.نندتحریک عمقی مغز برای افرادی که مبتال به اختالل وسواس مقاوم در برابر درمان هستند، نگاه می ک
.می تواند نشانه های اختالل را بدتر کنداسترس . ۷
.بیماری مزمنی است    OCDوسواس یا. ۸
ای ، با مکانیسم هاین امکان وجود دارد که زندگی کامل و سازنده ای با اختالل وسواس داشته باشید. 9

.مقابله خوب و درمان در محل، می توانید زندگی شاد و سازنده ای داشته باشید 
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دو مورد از مشخصه های وسواس داشتن تردید و : دو جزء اصلی وسواس، تردید و احساس گناه است 
.تا این واقعیت را نفهمید، وسواس را نخواهید فهمید. احساس گناه است

دایی ابتفرد وسواسی ممکن است به . شناخته می شد ( اختالل تردید ) ، وسواس با عنوان ۱9۴۰در دهه ی 
ردید می دلیل این ت. ترین واقعیت ها درمورد خودش، دیگران یا دنیایی که در آن زندگی می کند ، شک کند 

یجاد مثال احساس عدم امنیت درونی یا نا ایمن بودن دنیا می تواند منجر به ا. تواند عوامل ناخودآگاه باشد
.تردیدهایی در زندگی بیرونی شود 

رده اند ، بیمار ممکن است  که به جنسیت ، سالمت عقل ، احتمال اینکه قاتل شوند و چیزهای دیگر شک ک
بر شک و تردید می تواند حتی.  حتی ممکن است باید در مورد زنده بودن یا نبودن خودش هم شک کند 

چون ریشه این شک ها بخش هایی در داخل مغز است  و در کنترل فرد. باهوش ترین افراد هم غالب شود 
ش و همین شک و تردید است که بیمار را مجبور می کند همه چیز را بارها چک کنند یا دائما از خود. نیست

.دیگران سوال بپرسد
یک شما می توانید به راحتی درمورد هر چیزی به. احساس گناه نیز بخش زجرآور دیگر این بیماری است 

کرش آن ها خود را برای چیز هایی مقصر می دانند که هیچ کس هرگز ف. بیمار وسواسی، احساس گناه بدهید
یار این تا زمانی که احساس گناه ناهش.دلیل احساس گناه بیماران وسواسی هم ناهشیار است. را هم نمی کند

پس مهم است که قبل از درمان اول ریشه اختالل را . بیماران درمان نشود وسواس ریشه کن نخواهد شد 
یک فکر فرد مبتال ، ممکن است در برابر انجام اعمال وسواسی مقاومت کند اما نمیتواند جلوی.  کشف کنیم 

.وسواسی را بگیرید چون خارج از کنترل خودش است 
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معموال اکثر افراد برای مشکالت خود، به دنبال راه حل :دارو درمانی علی رغم مفید بودن، به تنهایی کافی نیست
یدا با اینکه همه ی بیماران مبتال به وسواس دوست دارند یک راهکار جادویی پ. های ساده ، سریع و آسان می گردند

ند مفید و دارو درمانی اگرچه می توا. کنند تا عالئم شان را به سرعت از بین ببرد ، اما متاسفانه چنین روشی وجود ندارد
درصد نشانه های وسواس ۷۰الی ۳۰به طور کلی می توان گفت دارو . کمک کننده باشد ، اما به تنهایی کافی نیست

وب افراد معدودی هستند که فقط با مصرف دارو کامال خ. شما را کاهش می دهد که خیلی خوب است ، اما کافی نیست
.می شوند 

. باشد دارویی که برای شخص دیگری مفید بوده، ممکن است برای شما مفید ن. هیچ دارویی برای همه مفید نیست 
ن دلیلش هم ای. ایراد دیگر دارو درمانی این است که معموال پس از قطع مصرف، عالیم وسواس مجددا عود می کنند

را ریشه کن فقط درمان های پویشی می تواند وسواس. است که دارو بیشتر کنترل کننده عالیم است تا درمان کننده آن
( .البته به شرط وسواس ریشه فیزیولوژیک شدیدی نداشته باشد) کند 

لی به به طور ک. رفتاری بهترین روش کنترل وسواس است -درمان شناختی/ روان پویشی بهترین روش درمان  درمان 
ک درمان شناختی رفتاری که به کنترل عالیم وسواس کم. ) جز دارو درمانی دو روش کلی برای درمان وسواس داریم 

سب اما این که کدام روش درمانی برای شما منا. ( درمان روان پویشی که می تواند وسواس را درمان کنند) و ( می کند 
.تر است بستگی به علل، طول مدت و ریشه های وسواس شما دارد

ی رفتاری افرادی که علت وسواس آنها عوامل فیزیولوژیک و ژنتیک است بهتر است از ترکیب دارو درمانی و درمان شناخت
.  درصد است ۶۸تحقیقات نشان میدهد که اثر درمان شناختی رفتاری . استفاده کنند

. مهمترین تکنیک درمان شناختی رفتاری برای درمان وسواس، روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ است 
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نجام ، و مقاومت در برابر ا(مثال آلودگی)شامل رویارویی تدریجی با افکار و موقعیت های ترسناک : مواجهه و جلوگیری از پاسخ 
ا هدف این است که در مقابل هر چیز اضطراب آوری مقاومت کنید تا سطح تحمل تان برای آن فکر ی. وسواس های عملی خود است 

.  موقعیت اضطراب آور باال برود و یاد بگیرید که اگر هیچ اقدام محافظتی ای انجام ندهید، هیچ اتفاقی نمی افتد
نه چندان به اندازه ای که فرد نیاز داشته باشد طول میکشد ، می توانم بگویم که فرد مبتال به وسواس :درمان وسواس زمان بر است

کن است اگر نشانه ها شدید تر و سرعت پیشرفت فرد کمتر باشد، مم.ماه زمان برای بهبودی کامل نیاز دارد۱۲الی ۶پیچیده، به حدود 
یگر همچنین برخی از افراد نیاز دارند پس از اتمام دوره ی درمان وسواس خود، روی جنبه های د. فرایند درمان بیشتر هم طول بکشد

انجام داده زندگی خود کار کنند ، مثال ممکن است زمان زیادی از آخرین باری که مهمانی رفته یا شغل ثابتی داشته یا کارهای خانه را
.  تمرین برای انجام این فعالیت ها ممکن است طول دوره درمان را بیشتر کند . اند گذشته باشد 

ا درمان افرادی که فکر می کنند تنها ب. چیزی به نام درمان ناقص وجود ندارد. نکته مهم این است که باید درمان خود را کامل کنید 
.نشانه هایی که مقابله با آن ها راحت تر است می توانند مشکل خود را حل کنند، به زودی به خانه ی اول بر می گردند 
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خوب  :باید مراقب بازگشت عالیم وسواس خود باشید
وسواس. شدن نیمی از مسیر و خوب ماندن نیم دیگر آن است 

ه به مزمن است و پس از درمان باید برای حفظ تغییرات ایجاد شد
ه با یکی از این نکات این است که همیش. موارد خاصی توجه کرد 

ترس ها و وسواس های خود مقابله کنید و اجازه رشد به آنها 
علت دیگر بازگشت وسواس این است که گاهی فرد. ندهید 

احساس می کند خوب شده و بدون اطالع دادن به درمانگر یا 
ن را نزدیکان ، مصرف داروهایش را متوقف می کند یا فرایند درما

مغز ما زمانی که دارو مصرف میکند ، .نیمه کاره رها می کند
خودش را ترمیم و تعمیر نمی کند و زمانی که مصرف دارو را 

قطع می کنیم ، مواد شیمیایی درون مغز به همان وضعیت 
فرد پس تا زمانی که دوره روان درمانی. ناکارآمد سابق برمی گردد

باید داروهای خود روانپزشکمبتال کامل نشده است طبق دستور 
.را مصرف کند 

اوم آخر هم اینکه ، داشتن سبک زندگی متعادل به تدنکته
ژیم بهبودی شما کمک زیادی می کند پس باید تالش کنید ر

غذایی مناسب ، خواب کافی ، ورزش ، روابط اجتماعی و کارهای 
اس و مفید دیگر، را در برنامه روزانه خود بگنجانید تا درمان وسو

 عود معموال در درمان پویشی احتماال.بهبودی شما تداوم پیدا کند
.مجدد اختالل بسیار کمتر است 
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اختالل وسواس فکری عملی یا اختالل وسواسی جبری
وسواس اختالل اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم و ترتیب و امور جزئی و 

همچنین کمالطلبی همراه است، تا حدی که بهاز دست دادن انعطاف پذیری صراحت و کارایی می انجام 
در .شستن مکرر دست شناخته شددترین عالمت یک اختالل وسواس اجباری از نوع عملی آن است.میدهد

.  وداختالل وسواسیفکری عملی افکار وسواس گونه و اضطراب آور و ترس با وسواس های عملی همراه م می ش
این وسواس های عملی کارهاییوسواس گونه هستند که شخص برای کوشش در راه کاهش وسواس های 

طبق راهنمای . این کردارها تکراری و کلیشه ای و تااندازهای غیرارادی هستند. فکری خود انجام میدهد
جبری و اختالالت مرتبط شامل -اختالل وسواسی ،۵DSMتشخیصی و آماری اختالل های روانی 

ل اختالل بدریخت انگاری بدن، اختالل ذخیره سازی ، اختالل کندن مو، اختال،OCDاختاللوسواسی جبری 
ط خراشیدن پوست، اختالالت مرتبط ناشی از بیماری طبی، اختالل وسواسی جبری و اختالالت مرتب

ی و آمار طبق مالک های راهنمای تشخیص. معیندیگر و اختالل وسواسی و اختالالت مرتبط نامعین می باشد
.اختالل های روانی برای اختالل وسواسی، به دو گونه فکری و عملی تعریف میشود
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:فکریوسواس های
،ادروشدهتجربهناخواستهواجباریومزاحمشکلبهاختالل،ازدوره ایدرکهتصوراتیاتمایالتافکار

.گردندعمدهیاناراحتیاضطرابموجبافرادکثر
فعایاافکاربهنپرداختبایاکندسرکوبیاگرفتهنادیدهراتصوراتیاتمایالتافکار،اینمی کندتالشفرد

.سازدخنثی،(عملییکوسواسانجاممثل)دیگرلیت های
:عملیوسواس های

رفتاریشاملاجبارواستمزاحمذهنیِتصویریااندیشهاحساس،شاملوسواس
.می کندزبروعملیوفکریشکلدوبهبیماریواضطراباستوسواسبیماریریشه.عودکننده استوآگاهانه
دچارهمانکودکگاهیاوقات.می شودبیشتراضطرابشکند،مقاومتوسواسیعملانجامبرابردربیمارچنانچه

.استاطرافیانبالجبازییاکلماتتکرار،پرخاشگرانهرفتارهایآننشانه هایمعموالًکهمی شوندوسواس
گدییتفعالاست،مزاحمفکرازناشیکهخوداضطرابکاهشبرایعملیفکریوسواساختاللبهمبتالفرد
تکیبینمی دهدنشانتحقیقات.میکندتشدیدراوسواسکهدهدراکاهشاواضطرابکهمی دهدانجامری

.باشندمبتالعملیفکریوسواساختاللبهاستممکنجامعهدرصدسها
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:وسواس
شکلیبهکه(ایمپالس)عصبیاستتکانه اییاهیجان،عقده

خودآصورتبهناخودآگاهشکلازبیمارمیلبرخالفمتوالی
ردتامی شودخاصعصبیپالس هایایجادباعثدرآمدهوگاه
آازیرهایبرایفردنتیجهدروبرانگیزداضطرابوناراحتیاو
شویشستمثل.کندخاصعملیبهانجاماقدامعصبی،فشارن

غوحروفوکلماتیاپولچندبارهشمارشیادست هامکرّر
بگآنازشخصمی کوشدمعموالًحمله ایچنینجوابدر.یره

لعمباراآنیاکندبیرونخودذهنازراخاصفکرآنوریزد
وسونایکهداردآگاهیالبتّهونمایدجایگزیندیگریفکرو

تحخارجازافکارتزریقبرخالفوهستنداوذهنسه هامزاحم
.نمی شوندمیل

نطقیغیرمعملیکانجامبرایمقاومتیغیرقابلتکانهعملى
.استغیرهومداومدعایمکرر،شستنمانند
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:مبتالفردزندگىروىبر(ocd)وسواستاثیر
وقتاتالف
حواس پرتیایجادوحواستمرکزدرتواناییعدم
حصتافتآنبه دنبالوخواندندرسومطالعهوعلمتحصیلجملهاز)اصلیکارهایازبازماندن

(یلی
وگیزنداساسیِومهمموضوعاتٔ  دربارهکردنفکربرایفردشدنبی حوصلهوذهنشدنخسته

تحصیلی
زندگیکیفیتکاهشوارتباطبرقرایدرمشکل.
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:وسواسبهابتالدالیل

زیتأثیرزیرمواردامانیست،شناخته شدهکامالً(OCD)جبریوسواساختاللبهابتالءدالیلهرچند
:داردبیماریاینبهابتالءدرادی
بدنیوجسمیتغییرات
محیط
سروتونینکمبود
خانوادگیسابقه
استرسازپرزندگی
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:روانکاوی
مکهتندهسروانىهاىدفاعمهم تریندلیل تراشیوعقلیتوجیهجداسازىوابطال،واکنشىتشکل
.شوندوسواسپیدایشبهمنجراستمکن

: گیرىمهه
اخاینهبابتالءاما.شوندمبتالجبریوسواسیِاختاللبهاستممکناندازهیکبهزنانومردان.1

.می دهدرویزنانبهپایین ترینسبتسنیندرعمدتاًمرداندرتالل
.استباالترهمساندوقلوهاىدرتطابقاحتمال.2
سوسوامادروپدردارایخانوادهدرکسیاگربه طوری کهاست؛وسواسوقوعبرایعاملیوراثت.3

.داردوجودبشود،مبتالبهوسواسنیزفرزنداینکهاحتمالباشد،ی
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:وسواسشدت
خودوقتاززیادیساعاتفردیاگر.استمتفاوتوسواسیاعمالیاافکاردربارهفرددرگیریشدت

مث.تاسشدیدعملیوسواسیاشدیدفکریوسواسدچارخودباشدوسواسیاعمالیاافکاردرگیررا
.مبتالستشدیدوسواسبهبکشدطولساعت۲ازبیشفردیرفتنحماماگرال
تاللاخاوتحصیلوکاردرطوریبهاستاشوسواسیافکاردرگیرروزاززیادیساعاتکهفردییا

مشدیدفکریوسواسمالکدیگرعبارتبه.مبتالستفکریشدیدوسواسبهاستکردهایجادجدی
.استکردهایجاداوروزمرهزندگیدروسواسکهاستاختاللییزان
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:داردعمدهالگویچهارجبریـوسواسیاختالل
:آلودگی-۱

میبالدنشستشوباکهاستآلودگیوسواسالگویترینشایع
و.)استهمراهآلودهفرضاشیءازاجباریکردندوریبایاشود

(شستشوسواس
:بیمارگونهتردید-۲

باریاجاقدامباکهاستوسواسشایعالگویدومینتردیدوشک
خکیمتضمنوسواسیفکر.شودمیدنبالکردنامتحانبرای

اشکاریفرامودلیلبههمیشهبییمارانیچنین.خشونتاستیاطر
.کنندمیگناهحساس

افکار -۳
راریتکافکارمعموالکهوسواسیعملبدونوسواسیفکر:مزاحم

.استسرزنشقابلیپرخاشگرانهیا
:تقارن-۴

وسواکندیبهکهاستشایعالگویچهارمیندقتوبودنمتقارن
خریشاصالحصرفهاساعتفردمثالبرای.شودمیمنجرسی
.کندمیود
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:دارداصلیبخشسهجبریوسواسیبیماری
(وسواس ها)افکاری که شما را بیمناک میکنند 
اضطرابی که شما احساس میکنید 

(اعمال جبری)اعمالی که انجام میدهید تا اطرافتان کاهش یابد 
راهنمای.استمتنوعفردبهفردازگسترده ایطوربه:وسواسی اختاللعالئم

-DSM)روانیاختالالتآماریوتشخیصی
ایاجبارهاییاووسواس هاوجودشاملکهمی دهدارائهجبرى_وسواسىاختاللکلیازتعریفیک،(5

.روزمرهمی شودزندگیدرخللیادرماندگیایجادباعثکهست
انواعبهعالئم،ماهیتاساسبرمیتواندOCDکهمی کنندپیشنهادمحققانوپزشکان
داشرااراجبیاوسواسعناصراستکهممکندارندوجودنیزدیگریاختالالت.شودتقسیممختلفی

.باشندته
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:OCDعالئمزیرگروه های

استکان پذیرامعالئمکانونوماهیتدرتغییرتجربه یپایدارند،زمانطولدرنسبتااختصاصیعالئماین کهبا
علجربه یتباشد،عالئمازخاصیزیرگروهبهمتعلقاستممکنشماعالئماین کهاغلبوجودبااین،برعالوه.

.استممکنهم زمانصورتبهنیزدیگرزیرگروه هایائم
:کردنتمیز/شستناجبارباهمراهآلودگیوسواس های

کرخواهیدمرکزتآلودگیبهوابستهناراحتیاحساسبرمعموالباشید،عالئماززیرگروهاینتاثیرتحتشمااگر
.کنیدتمیزکارییاشستنبهاقدامحدازبیشاضطراب،ایناحساسکاهشبرایاستممکن.د

دیکهاشیدبنگرانیااستآلودهدستتانکهکنیداحساسدردستگیره یلمسازبعداستممکنمثال،برای
راخوددست هایاستممکناحساسات،اینازشدنخالصبرای.خواهیدکردآلودهمیکروب هایتانباراگران

.بشوییدساعت هابرایمکررطوربه
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:کردنچکاجبارهایباهمراهآسیبوسواس های
.داشتیدخواهرادیگرانیاخودبهاحتمالیآسیب هایبامرتبطحادافکاراغلبکنید،تجربهراعالئماززیرگروهایناگر

.می کنیداستفادهمکرربررسییاکردنچکازخود،تسکیناضطراببرایشما
یااطمیناناتکنیدمراجعهخانه تانبهمکرراسپسواستسوختنحالدرخانه تانکهکنیدتصوراستممکنمثال،برای
آنوقوعمالاحتفاجعه بار،اتفاقیکبهکردنفکرباتنهاکهکنیداحساساستممکنیا،.ندادهاسترخآتش سوزیبید
.می دهیدافزایشراواقعیتدر

:مشاهدهقابلاجباربدونوسواس های
مثال،رایب.استمرتبطپرخاشگرانهیادینیجنسی،موضوعاتحولناخواستهوسواس هایبااغلبعالئم،اززیرگروهاین

.باشیدداشتهدیگرانبهحملهیاتجاوزمورددرافکارمزاحماستممکن
تبرایکردندعایاذهندراعدادشمردنخاص،کلماتکردنبازگوقبیلازذهنیآیینیمراسم هایازاستممکنشما

بهوسواس هااینبهوابستهمحرک هایازشمامعموال.کنیداستفادهدارید،ناخواستهافکارایندرحینکهاضطرابیسکین
.می کنیداجتنابممکننحوهر
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شوچیدنکردن،مرتباجبارهایباهمراهتقارنوسواس های
قویازنییکمی کنید،تجربهراعالئمزیرگروهاینکهزمانی:مردن

بگیرندقرارصحیحجایدرکامالکهجاییتااشیامکررکردنمرتببه
مربهمداومنیازاحساساستممکنمثال،برای.کرداحساسخواهید،

چرنگحسببردقیقطوربهجایی کهتالباس هایتانمکررکردنتب
.باشیدشوند،داشتهیده
وبارهاجمالتگفتنیاکردنفکرشاملمی تواندعالئماززیرگروهاین

ااتاوقگاهی.باشدشود،انجامکاملطوربهکارآن کهزمانیتابارها
انجبالقوهخطراتدفعبرایشمردنوچیدنکردن،مرتبیناجبارهای

کامورطبهرامیزاگر"کنید،فکراستممکنمثال،برای.می شوندام
ه،وجوداینبا."مردنخواهدرانندگیتصادفدرهمسرممرتبکنم،ل

.نیستاین طورمیشه
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:احتکار
لوازجمع آوریشاملاحتکار.می شودشناخته۵DSMدرمجزاتشخیصیکعنوانبهاحتکارامروزه

ه هاینامرسیدها،قدیمی،لباس هایومجله هامانندندارند؛ارزشخاصیدیگراندیدگاهازکهاستمی
دگزنکهمی شودپرت،اشغالوخرتباآن قدرشمازندگیمحیطاغلب.ظرف هایایادداشت هاباطله،

رس هاتواشیابهحدازبیشاحساسیوابستگیباهمراهاغلباحتکار.بودخواهدغیرممکنآندری
زیرگربادرگیرافراد.کنیدنیازپیداآن هابهروزیاستممکنکهاستلوازمیکردنگمازوسواسیی
نمی تواننداغلبآن ها.دارندزیرگروه هادیگربهنسبتبیشتریافسردگیواضطراباحتکار،عالئموه

.  شغل  را حفظ کنند یک
ازمستقلمی توانداجباریاحتکارکهاستاینمهمنکته یOCDدهدرخ.
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OCDدررایجوسواس های

:آلودگی
(مدفوعادرار،:مثال ها)بدنمایعات•
(HIVهرپس،:مثال ها)بیماری/میکروب ها•
(تشعشعآزبست،:مثال ها)محیطیآالینده های•
(حالل هاپاک کننده ها،:مثال ها)خانگیشیمیاییمواد•
زباله•

:کنترلدادندستاز
خودبهزدنآسیبانگیزه یبهعملازترس•
دیگرانبهزدنآسیبانگیزه یبهعملازترس•
ترسناکیاخشنذهنیتصاویرازترس•
دیگرانبهناگهانیتوهینازترس•
چیزهاناخواسته یدزدیدنازترس•

53

:آسیب
(دزدیآتش سوزی،:مثال ها)بداتفاقیکقبالدربودنمسئولازترس•
کسیهکزمینرویچیزیانداختن:مثال ها)کافیاحتیاطعدمسبببهدیگرانبهآسیبازترس•

(بزندخودشآسیببهوبخوردسرآنرویاستممکن
:کمالگرایی

بودنبرابریابودندرستبابتنگرانی•
چیزیآوردنخاطربه یادانستنبهنیازازنگرانی•
چیزیانداختندورزماندراطالعاتکردنفراموشیاکردنگمازترس•
چیزهاانداختندوریانگه داشتنبرایتصمیم گیریدرناتوانی•
چیزهاکردنگمازترس•
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:افکار منفی 
منحرفانهیاممنوعهتصاویریاافکار•
دیگرانبهنسبتمنحرفانهجنسیانگیزه های•
هم جنس گراییوسواس•
محارمبازناییاکودکانمورددرمنحرفانهافکارشاملکهجنسیوسواس های•
می باشد•
دیگرانبهنسبتجنسیپرخاشگرانه یرفتارهایانجاموسواس•

(:اخالقیوسواس)دینیوسواس های

کفرگویییاخدابهتوهینازنگرانی•
اخالقیاتیاغلط/درستمورددرحدازبیشنگرانی•

:وسواس هادیگر

(سرطانمثال،برایآلودگی،طریقازنه)بیماریبهابتالازنگرانی•
خاصرنگ هایوبدیمنوخوش یمناعدادمورددرخرافیباورهای•

55

:وسواسدرمان

تجربهیفخفبه طوررابیماریاینعالیمازبرخیاولیهمراحلدرمی شوند،جبریوسواساختاللبهمبتالکهافرادیاکثر
ادرمان.دکرجلوگیریشوندبیماریدچارکاملبه طورآن کهازپیشآن هاازبرخیدرعالیمازتشدیدمی توانومی کنند

دارودودرمانىرفتاررفتاری،شناختیِروان درمانیِٔ  مرحلهسهشاملوسواسفکریدرمانازجملهاجباریوسواسختالل
جورویارویی.است(ERP)پاسخازجلوگیرىوشاملرویارویىاجباریوسواساختاللرفتاریدرمان های.استرمانى

آازفراربرایکهواکنشییاپاسخوشدهمواجهخودترس هایباافرادآندرکهاستدرمانیروشیکپاسخازلوگیری
کرده ایهتوصوسواسبهمبتالیانبرایرادرماناینآمریکاروانپزشکىانجمن.نمی دهندانجامرامی بردندکاربهنترس ها

رویاروییرد.پاسخازجلوگیریآندنبالبهوتجسمییازندهرویارویی:شده استتشکیلاصلیدوجزءازدرماناین.ست
فترانجامازمی خواهداونازدرمانگرآن گاهوایجادمی شوداضطراببیماردرساعتدوتایکمدتبرایتجسمی،یازنده

وجل.می گذاردکاهشبهرودربیماراضطرابسطحمدتاینازپسکهاستحالیدراین.کندخودداریوسواسیارهای
مرحدر.ردصورتمی گیزندهرویاروییدنبالبههمیشهواستتجسمیرویاروییصحنه هایازجزئیهمیشهپاسخازگیری

اطوالنی تریوطوالنیزمانیبازه هایدرتامی کندکمکوسواسبهمبتالبیمارفردبهمتخصصعادات،ازپیشگیریٔ  له
رااوطراباضواسترسکهمی کندراکاریانجامبرایاجباراحساسآندرکهبگیردقراراسترس زاییباشرایطرویاروییز

کآنجامانبهبیشتراوومی گذردزمانکههرچه قدرومی شوددرگیرخودبااصطالحاًشرایط،بیمارایندر.می بردبیناز
آانجامرایباجباریهیچدیگرکهمرحله ایتامی کندایستادگیمیلوسواسیمقابلدرهمچناناومی کند،نیازاحساسار
.نکنداحساسخاصکارن
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احومی افتداتفاقدقیقه ای9۰تا۲۰فرایندیکدرپاسخازجلوگیریورویاروییدرمانپزشکان،وپژوهشگرانٔ  گفتهبه
درصوربیمارنتیجهدرمی انجامد؛به طولدقیقه9۰حداکثرمی کند،جلوگیریاضطرابازکهانجامکاریبرایاجبارساس
داروندرما.کرده استغلبهخودبیماریازاعظمیبخشبرکند،مقاومتوسواسیِخودفکربرابردردقیقه9۰بتواندتی که

اجباریوسواساختاللدرمانبرای.استبیماربهبودیفراینددرمهممراحلازیکینیزاجباریوسواساختاللبراییی
این.می شوداستفادهمی نامیم(هاSSRI)سروتونینبازجذبانتخابىىرامهارکنندهآن هااصطالحاًکهداروهاگروهیازاز

بسیارینسروتوناجباری،وسواساختاللبهمبتالبیمارانمغزدر.می دهندافزایشرامغزسروتونیندرترشحمقدارداروها
.می شودنابودوجذبسیناپسپیشتوسطعصب هایشدهترشحمقداریامی شودترشحکمی
سیلمحدردفعاین.می کنندجلوگیریمغزدرسروتونیندفعیابازجذبازپیداست،نامشانازکههمان طورداروهااین

شیمیایموادازییکسروتونین.هستندمتصلیکدیگربه(نورونها)عصبیسلول هایکهجاییمی افتدیعنیاتفاقهاناپس
درمانردداروهاایناز.می کندمنتقلسیناپس هاطولدردیگرنورونبهیکنورونازراعصبیپیام هایکهاستمغزدری

شرفتاریدرماننوعدو(CBT)شناختیرفتاریدرمان.می شوداستفادهنیزخلقیاختالالتسایرواضطرابافسردگی،
شدرمانو(ERP)عملیازپاسخپیشگیریومواجهه:داردوجود(OCD)جبریوسواسیبیماریدرمانبرایناختی
(عملیپاسخازپیشگیریومواجهه)ERP. ناختی

یکدرطوالنیمدتبهشمااگردانیممیما.ماستاضطرابهایوجبریرفتارهایجانبهدوتقویتتوقفبرایروشیاین
هراانازکهتیموقعیباشمابنابراین.رودمیازبینشماکرده،اضظرابعادتآنبهبتدریجباقیبمانیدزااسترسموقعیت

پازپیشگیری)کردنتمیزیامداومکردنچکمانندتکراریجبریامورحاالنجامعیندرشوید،امامیرودروداریدس
انجامقدمبهقدمراکارایناستبهترمعموال.شودشمادورازاضطرابتاشویدمیومنتظرکنیدمیمتوقفرا(عملیاسخ

.دهید
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نیستند؟موثرOCDبرایدرمانهاییچه
وجودOCDدرآنهاتاثیربرمبنیقویمدرکیهیچاماباشندموثردیگربیماریهایدراستممکنذیلروشهایازبرخی
.ندارد

ممهاگرچگیاهیداروهایوسوزنیطبهومیوپاتی،(هیپنوزیس)درمانیخوابهمچونمتفاوتیاتکمیلیدرمانهای•
.جالببرسندنظربهاستکن

.ببریدرنجOCDبرعالوهافسردگیازشمااینکهضدافسردگی،مگرداروهایسایر•
داینهفته،دوازبیشبرای(هابنزودیازپینوسایرودیازپامzopicloneزوپیکلن)آرام بخشوآورخوابهایقرص•

.باشنداعتیادآورتوانندمیاروها
•

انوادخوزندگیشریکبرای.باشندداشتهوجودزناشوییروابطدرمشکالتسایرOCDبجزاینکهمگردرمانی،زوج
.کنندکمکچگونهاینکهوبدانندجبریوسواسیموردبیماریدربیشترکنندسعیکهمفیداسته

شواکهدهرچن.یابندمیمفیدراخودقبلیتجاربوکودکیمورددرتفکرمردمبرخی:تحلیلیدرمانیروانومشاوره•
.آنهاست دربارهکردنصحبتترسهایمان،موثرترازبادهندرویاروییمینشانهد
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اختالل وسواس
(OCD)اختالل وسواس فکری عملی

و نگرانى در کودکان به صورت تفکرات مزاحم و تکرار کلیشه وار رفتارهاى خاصى بروز مى کند که موجب برانگیختگى( OCD)عملى _وسواس فکرى 
او . یتکودک وسواسى خود را از درون تحت فشار مى بیند؛ فشار براى انجام دادن کارها، براى رسیدن به هدف، براى پیشرفت و موفق. آنان مى شود

مواره به او ه. مى شوند، در حالى که نوع تفکر او عامل اصلى این فشارهاستتصور مى کند که استرس ها و تنش هاى فکرى او از خارج بر وى تحمیل 
کودک و یا نوجوان، یک نفر دچار اختالل وسواس فکرى ۲۰۰بر طبق گزارش انجمن روانپزشکان آمریکا تقریباً از هر . « ...من باید»: خود مى گوید 

از . ته مى مانداین اختالل به دلیل آن که توأم با درد، ناراحتى و یا بیمارى جسمى خاصى نیست، معموالً تا سنین نوجوانى و جوانى ناشناخ. عملى است
بودن در ى اززمانى که کودک به دوران نوجوانى پا مى گذارد و روابط دوستى و اجتماعى او  گسترده تر مى شود، به دلیل داشتن چنین افکار و رفتارهای

خود واند جمع دوستان و همساالنش احساس ناراحتى، فشار و استرس مى کند؛ زیرا نگران است که افکار و رفتارهاى وسواسى او از حد خارج شوند و نت
ناگونى بدیهى است تمامى کودکان و نوجوانان نگرانى ها، تردیدها و ایده هاى گو. را کنترل کند و همین امر موجب طردشدگى، انزوا و تنهایى او شود

ان مانع از اما اگر این تصورات و افکار آن. دارند که موجب حرکت، تالش و انگیزه آنان براى یادگیرى، بازى، دستیابى و روابط اجتماعى شان مى شود
۸_9ان براى مثال اغلب کودک. زندگى عادى شان شود، براى آنها مشکل ساز خواهد شد و آنها را از داشتن یک زندگى سالم و طبیعى بازخواهد داشت

بق طشه ساله عادت دارند که بر روى درز سنگفرش هاى پیاده رو ها راه بروند یا اسباب بازى ها شان را مدام چک کنند و یا مراسم خوابشان را همی
.  اب مى آیدچنین رفتارهایى که معموالً در این گروه سنى کودکان رایج است، احتماالً در بهترین شکل خود، نوعى بازى به حس. آئین خاصى انجام دهند

ودک و یا متاسفانه هر چه ک. اما زمانى که همین کارها بر زندگى کودک تسلط مى یابد و در عملکرد بهنجار او اخالل ایجاد مى کند، جاى نگرانى دارد
ده اش مى انوانوجوان بیشتر تحت تاثیر این افکار قرار گیرد، به تدریج در او قوى تر و پایدارتر مى شود تا حدى که موجب شرمسارى و درماندگى او و خ

.  شود
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:وسواس های فکری شایع 
پاکیونجسوسواسوآلودگیوسواس

(مدفوعوادرار:مثل)بدنمایعات•

(…وسرطانایدز،:مثل)بیماری/میکروب•

(رادیوییجاموا:مثل)محیطیهایآالینده•

خودکنترلدادندستازدربارهنگرانی

دیگرانوخودبهزدنآسیبازترس•

ذهنبهخشنووحشتناکتصاویرآمدنذهنبهازترس•

جمعدررکیکهایحرفزدنوکردنتوهینازترس•

اشیاءدزدیدنازترس•
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دیگرانبهزدنآسیبدربارهنگرانی

(بگیردآتشساختمانکهکندکاریمبادااینکهدربارهنگرانیمثال)بداتفاقاتدادنرخبرایبودنمسئولازترس•

العالجبیماریمادرمشودباعثوشدهکثیفخانهدستگیرهمنهایدستآلودگیدلیلبهمبادا:مثال)احتیاطیبیدلیلبهکسیبهزدنآسیبازترس•

(بگیرد

گراییکمالبامرتبطهایوسواس

(باشندقرینهاندازهنظرازکتابقفسهداخلهایکتابهمهمثال)تقارنوسواس•

آنهاداشتننگهیااشیاءداشتننگهبرایگیریتصمیمدرناتوانی•

چیزیکردنگمازترس•

جنسیوسواس

ممنوعجنسیتصاویریاافکار•

دیگراندرموردجنسیتخیالتیاافکار•

نزدیکانیاکودکاندربارهجنسیتصاویریاافکار•

دیگرانباجنسیآمیزخشونترفتاردرمورددهندهآزارافکار•

61

مذهبیوسواسی

مقدساتبهتوهینیاخدابردنسئوالزیردرموردنگرانی•

اخالقیاموربودنغلطودرستدرموردحدازبیشنگرانی•

دیگرهایوسواس

خاصهایرنگیاواعدادبدشانسییاوشانسیخوشمورددربدبینانهافکار•

عملیوسواس

کاهشووسواسیافکارکردنخنثیبرایفردکههستندافکارییارفتارهاعملیهایوسواس..استOCDاختاللدومبخش(اجبارهمانیا)عملیوسواس

.دهدمیانجامخوداضطراب

وسواسفردکهنیستاینمعنیبهتکراریرفتارهرانجامالبته.شوندمیفردعادیومهمهایفعالیتانجاممانعوهستندبرزمانعملیهایوسواسانجام

والمعموهستندشوندهتکرارهایرفتارنوعیمطالعهبرایمشخصزمانداشتنیاودینیاعمالمنظمانجاممنظم،خوابساعاتداشتنمثال،.داردعملی

.کندمیکمکفردرشدبهودارندمثبتیکارکرد

آنهاندادنانجامصورتدروداندمیاجبارهاانجامبهمجبورراخودفردOCDدرکهاستاینتکراریکارهایسایرباعملیوسواسدیگرتفاوت

.شودمیمضطربشدیدا

62

:وسواس های عملی رایج 
شستشووسواس

(هادستشستنبار۱۰مثال)خاصروشیبهیاومعمولحدازبیشهادستشستن•

داشتنارهاکاینبودنطوالنیدالیلازیکیکه)رفتندستشویییازدنمسواکگرفتن،دوشمثلکارهاییبودنطوالنیحدازبیش•

.(شودانجاممشخصقاعدهیکطبقدقیقابایدرفتنحماممثال.آنهاستانجامبرایخاصیقواعد

دیگراشیاءوخانهوسایلحدازبیشنظافت•

(درهادستگیرهبهنزدندستمثال)آلودگیباتماسازجلوگیریمنظوربهدیگرهایکارانجام•

کردنچکوسواس

(گازاجاقبودنخاموشمداومکردنچکمثال)رسانیدنمیآسیبدیگرانبهاینکهکردنچک•

(عزیزانبهمداومزدنزنگمثال)نباشدندادهرخبدیاتفاقکهاینکردنچک•

(دربقفلبارهچندینکردنچک)باشیدنشدهمرتکباشتباهیکهاینکردنچک•

(ایدزآزمایشمثالآزمایشات،اندازهازبیشومکررانجام)خودتانجسمیشرایطکردنچک•

63

تکراروسواس

(پاراگرافیکخواندنبار۵مثال)نویسیدوبارهیاخوانیدوباره•

(نشستنوشدنبلندباریکنشستنازقبلمثال)روزمرههایفعالیتتکرار•

(..وسردادنتکانزدن،چشمکانگشت،بازدنضربه:مثال)بدنیحرکاتتکرار•

ذهنیاجبارهای

(مشخصاتفاقیکبهکردنفکربارچند)آسیبازجلوگیریمنظوربهوقایعذهنیمرور•

دیگرانیاخوددیدنآسیبازجلوگیریبرایکردندعا•

(هاپلهیاهاقدمشمردنمثال)”امن“یا”درست“،”خوب“یشمارهیکبهرسیدنتاتکلیفیکانجامحیندرشمارش•

(آنمنفیاثربردنبینازبرای”خوب“کلمهیکیا”بد“یکلمهیککردنجایگزین:مثال)”کردنحذف“یا”کردنلغو“•

دیگراجبارهای

(نخورده؟آشغالسطلبهلباسممطمئنیپرسدمیخوددوستازمثال)گیریاطمینانبرایمداومپرسیدنسئوال•

(آشغالسطلاززیادفاصلهبارفتنراهمثال)کنداندازیراهراوسواساستممکنکههاییموقعیتازاجتناب•

64

:سبب شناسى وسواس در کودکان 
نکتهاینبرهمگىولىکنند،شناسایىرااختاللاینشروعدقیقزمانوعلتاندنتوانستهتاکنونرفتارىعلوممتخصصانوروانشناسان

هاىفتگىآشوعصبىسیستمکارکردنابهنجارىخانوادگى،هاىویژگىوالدین،تربیتىهاىروشوراثت،:ازاعمچندىعواملکهدارنداذعان

.دارنددخالتکودکاندراختاللاینبروزدرخلقى

نداردآنبرکنترلىهیچکودککهجسمىوخواباى،تغذیهعادى،هاىبیمارىسایرهمچوناستاختاللىعملىوفکرىوسواساختالل

افکارباکامالًونیستکودکتقصیرعنوانهیچبهاعمالوافکارگونهاینبروزکهکنندتوجهنکتهاینبهبایداوخانوادهاعضاىووالدینو

مىسعىازگشیرکردنامتحانبابارهاوبارهااست،آوردهستوهبهرااوگازشیربودنبازفکرکهکودکىمثالبراى.داردتفاوتکودکعادى

راودخهاىدستبارچندیناستممکناست،هایشدستبودنکثیفنگرانکهکودکىیاودهد،کاهشراخودتشویشواضطرابکند

ممکن،استمضطربشدیداًامتحانشوهامشقبودندرستازکهکودکىیاوشوند،قرمزوحساسهایشدستپوستکهحدىتابشوید

.بنویسیددوبارهوکندپاکراآنبارهاوبارهااست

65

( :OCD)عملی -شیوع اختالل وسواس فکری

نظرازواقعدر.باشدمیشایعشود،میتصورکهآنچهازبیشوسواس

مدائافسردگی،ازبعدیعنی.استروانیبیماریچهارمینبودنشایع

توانمیحالهربهولی.داردقراروسواساجتماعی،وهراسبودنالخمر

سوسوااختاللطریقازدنیابزرگسالجمعیتازصددریککهگفت

جوانونوکودکنفردویستهرازواندشدهناتوانوافسردهعملی-فکری

ونمردادروسواسشیوعمیزان.استوسواسبهمبتالنفریکدنیادر

.استانیکسباشد،میمتفاوتآنهاهاینشانهوعالیماینکهعلیرغمزنان

درند،هستمبتالشستنوسواسبهمردانازبیشترزنانمثالعنوانبه

یاوجنسیوسواسها،شمارهبهمربوطوسواسبیشترمردانعوض

نزنا.هستنددارارابودنآهستهوبودنکندبهمربوطعملیوسواس

ابتالخطرمعرضدرزایمان،ازبعددورانویاحاملگیدوراندرمخصوصاً

.یابدمیافزایشآنهامسئولیتاحتماالًمیزانکهچرادارند،قراروسواسبه

.باشدمیدخترانبرابردوحتماًوسواسمیزانپسرکودکاندر

66
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عملی-فکریوسواساختاللشروعسن:

همانازرایعمل-فکریوسواساختاللکههستندگروهی.شوندمیعملی-فکریوسواساختاللبهمبتالمختلفیسنیندرمختلفافراد

میازآغنوجوانیدورهازراعملی-فکریوسواساختاللکههستندافرادازدیگریگروه.کنندمیآغازسالگیششیعنیاولیهسنین

دورهاواخررد،یعنیزودترحدودیتامرداندرالبته.استسالگیبیستدهه،اوائلوسواسبهابتالسنمتوسططوربهحالهربهولی.کنند

ممکنکهگفتتوانمیدیگرعبارتبه.شوندمیمبتالآنبهسالگیبیستدههاواسطدریعنیدیرتر،حدودیتازنانواستسالگیده

.شودمبتالآنبهپیریدوراندریاوسالگیسهازیعنیکودکی،دورانهماندرفرداست

کودکاندرعملى_فکرىوسواساختاللنشانگانوعالئم:

وسواساىرفتارهوافکارماهرانهخیلىقادرندهابچهزیرااست؛مشکلقدرىوسواسىکودکاناغلبدراختاللایننشانگانوعالئمشناخت

اىکلیشهاىرفتارهاىگونهبهنیزگاهىوندارندراآنهاوسواسىاعمالوافکارکشفتوانایىوالدیننیزگاهى.دارندنگهمخفىراخودگونه

.استشانروزانهبرنامهجزءکارهااینانجامکنند،مىتصوراطرافیانشانکهکنندمىاجراراخود

67

: به طور کلى رایج ترین افکار و رفتار وسواسى کودکان و نوجوانان عبارتند از

_منفىمذهبىافکارداشتن.

_نامتعارفجنسىتمایالتوجویانهپرخاشافکارداشتن

_ىاعضاازیکىدیدنصدمهیاوهابیمارىداشتنازشدیدترس

.خانواده

_خانگىکارهاىدربارهفکرىشدیداشتغال.

_ناخودآگاهومزاحمافکاروهاایدهداشتن

_کثیفىازترس.

_هامیکروبوهاویروسازترس.

_رسیدگىودلسوزىهمدردى،بهنیاز.

_خودوضعوسربهاندازهازبیشتوجه.

_وساعاتروزها،اعداد،بودنیمنخوشبهاعتقاد....

68

:عملی-فکریوسواساختاللدرشایععملیهایوسواس

-(آبشیرهایگاز،فلکهکردنکنترلقبیلاز)کردنکنترل

-اعمالکردنتکرار

-(صخصوبهآهنگیوروشباخاصیعباراتویاکلماتکردنتکرارقبیلاز)ذهنیتشریفاتیاعمال

-خاصترتیبونظمبااعمالدادنانجام

-کردنآوریوجمعاحتکار

-شمردن

69

:انواع وسواس ریشه
:می باشندزیرشرحبهآن هاازبرخیکهداردمتعددیبسیاردالیلوسواس

وسواسبیماریبهابتالدروراثتقشن.1

نیزمحققانازدیگربرخی.داشته اندوسواسیوالدینمبتال،افرادازدرصد۴۰تقریبا.داردوسواساختاللبهابتالدرمهمینقشوراثتکهاستدادهنشانتحقیقات

.می دانندوسواساختاللانتقالعاملراعصبیزمینه های

کودکیدوراندرافرادتربیت.2

رابربدرنتواندوباشدبودهمقاومتوسرسختیدعوا،ازسرشارزندگی اشکهکودکی.داردآن هاکودکیدوراندرریشهافرادوسواس هایازبسیاری:کودکىدوران-الف

.بودخواهدآسیب پذیروسواسبیماریبهابتالبرابردربیشتریاحتمالبهکند،مقاومتترهابزرگخواسته ی

برایرانهزمیهستندحساسوگراکمالبسیارکهوالدینی.داردوسواساختاللبهافرادابتالیدرمهمیبسیارنقشوالدینتربیتنحوه:کودکیدوراندرتربیتشیوه-ب

ابتالیباعثنیزندکرفتارضوابطاساسبرکامالکهدارندانتطارکودکازوهستندمقرراتیوگیرسختبسیارکهوالدینیهمچنین.می کنندمهیاخودفرزندشدنوسواسی

.داردنقشبیماریاینبروزدرنیزدستشوییآدابآموزشوکودکگرفتنشیرازچگونگی.می شونداختاللاینبهفرزندان

70

یجمالت.دارندراوسواساختاللبهابتالزمینهشده اندواقعبردارهاخواهرویامربیانوالدین،تحقیرموردکودکیدوراندرکهافرادی:کودکیدوراندرکودکتحقیر-ج

.می گردداختاللاینبرابردرفردپذیریاسیبباعث...ولیاقتیبیتونداری،عرضهتوهمچون

هاینکبرایآن ها.داشته اندشدیدیناامنیاحساسکودکیدورهدروسواسبهمبتالافرادازبرخیکهاستدادهنشانتحقیقات:کودکیدورانبهمربوط هایناامنى-د

.ده اندشوسواسدچارتدریجبهنتیجهدرباشند،نقصوعیببدونکهکرده اندتالشافراطیصورتبهدارندنگهراضیخودازرااطرافیانسایریاوالدینبتوانند

وتن هاگرفایرادمثال.می شوندمبتالوسواسبهداشته اندنوجوانیحتییاکودکیدورهدرکهشدیدیمحدودیتومنعدلیلبهافرادازبرخی:کودکیدورانهایمنع-ز

.استکودکانبرایکنندهمنعرفتارهایازیکیمربیانووالدینحدازبیشسختگیری های

وسواسىافرادخانواده.3

برایفرزندانکهیطوربه.می گفته انداوبهرحمیبیباراکودکاشتباهکوچک ترینکهداشته اندگیرسختولجبازجو،عیبوالدینیوسواسبیماریبهمبتالافراداکثر

وبوده اندشنخومالمتگرطعنه زن،انسان هاییاغلبافراداینوالدین.باشندداشتهاشتباهیمباداتارفتارکردهتمامدقتباکهبوده اندمجبورگیری هاسختاینازرهایی

.می برندرنجشخصیتیاختالالتومشکالتازخودگاها

71

 علل اختالل وسواس

ونشانهالیمعآمدنوجودبهباعثکه،عواملیمثالعنوانبه.باشدمیمشکلبسیارداردوجودآنازمختلفیانواعاینکهبدلیل

.هستندمتفاوتآورندمیوجودبهراآلودگیازترسکهعواملیباشوندمیفرددراشیاآوریجمعهای

مختلففراداحال،اینبا.باشدمیواجتماعیروانیزیستی،مختلفعواملترکیبنتیجهروانیبیماریهایسایرهمانندوسواس

علتردنکمشخصوشناختامر،همینوباشندداشتهراعواملازگوناگونیترکیبتوانندمیمتفاوتهاینشانهوعالئمبا

.کندمیپیچیدهبسیاررابیماری

زندگیازیمراحلدرعملی-فکریوسواساختاللبهمبتالفردبهنزدیکبسیارافراددرصدپنجکهانددادهنشانتحقیقات

یماریبنه)عملی-فکریهایوسواسهاینشانهوعالیمکهگفتتوانمیواقعدر.اندبودهوسواسهاینشانهوعالئمدارای

.شودمییدهدعملی-فکریوسواساختاللبهمبتالفردنزدیکبسیارافرادصددرپانزدهتادهدرتنها.(عملی-فکریوسواس

طوربهافرادیاگرحتی.دارنددخالتاجتماعیعواملازبیشژنتیکیعواملزمینهایندرکهبگوییمتوانیممیبنابراین

باشدزدهجرقهاجتماعیعواملوسیلهبهاستعداداینبایدباشند،عملی-فکریوسواساختاللبهشدنمبتالمستعدژنتیکی

.نشودمبتالوسواسبههرگزفرداستممکنباشدخوباجتماعیزندگیشرایطواگر

72

https://honarehzendegi.com/fa/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
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:فکریوسواسانواعدرمانترتخصصیوکلیهایروشباآشنایی

:ازعبارتندفکریوسواسدرمانهایروشترینپرکاربردوترینمهمازبعضی

وسواسانواعدرماندرضدبهتقابلروش

قراریآلودگمعرضدردیگریشخصیاخودشوسیلهبهعمدیبطورشخصروشایندر.شودمیواقعمؤثربسیارفکریوسواسبیماریدرماندرروشاین

.شودجامانمتخصصشخصومشاوردرحضورروشایناستالزم.شدخواهدواقعمؤثربسیارکندتحملرافرآینداینبتواندشخصکهصورتیدر.گیردمی

ایستفرمان

آنرینمهمتکهشودمیاستفادهخاصیروشهایازدرمانها،آنازپیشوداروییهایدرمانبرعالوهفکری،وسواسساختنمتوقفبرایجدید،علمیمنابعدر

وبگذاردآزادارخودوسواسیافکارعمدبطورکهشودمیخواستهفکریوسواسبهمبتالبیمارازکه،استترتیباینبهروشاین.داردنامفکرتوقیفروشها

.ندکمیمتوقفراوسواسیفکرجریانعملاینمیرسد،بنظر!؟!ایست:زندمیفریادکننده،بیزاروبلندصدایبادرمانگردفعهیکبینایندر

داروییدرمان

به،(OCD)فکریوسواسعالئمکردنبرطرفدرتنهاییبهدارو.شوندمیاستفادهفکریوسواسدرماندرمکملبعنوانضدافسردگیداروهایاوقاتگاهی

.استمؤثرندرت

73

راهکارهایی برای رهایی از وسواس فکری

.کنیدمقابلهترسبافکریوسواسازرهاییبرای•

.استفکریوسواسبامقابلهبرایراهکاریاینکهکنیدپرتراخودحواس•

.بنویسیدراخویشوسواسیهاینگرانیوافکار•

.باشیدوابستهبودنخوبیاوخوداسترسمدیریتبرایدیگرانکمکبهنبایدوتوانیدنمی•

.نکنیدحاصلاطمیناندیگرانیاخودازهیچوقت•

.باشیدموافقفکریوسواسباکنیدتالشهمیشه•

74

:عملی-فکریوسواساختاللیدربارهروانکاوینظریه

بهمبتالشخص.شودمیآغازگیردمیصورتتخلیهآموزشآنطیکهرشدمقعدیمرحلهدرعملی-فکریوسواسنوروزنظریه،اینطبقبر

یاصفاتیگردوریزیبرنامهافراطی،کنترلخشکی،خصوصیاتبهمنجربعداًکهداشتهمشکالتیمرحلهایندرحتماًعملی-فکریوسواسیاختالل

بررسیعملی-فکریوسواسبهمبتالکودکاندرراتخلیهآموزشیمشکالتکهتجربیمطالعهسهدرکردند،بررسیعملی-فکریوسواسیرفتارهای

.نیامددستبهگیرانهسختتخلیهآموزشبرمبنیشواهدیگونههیچمورد۱۸ازمورد۱۷درکردند،

سازیشرطیهایمدلویادگیرینظریه

نظریهکهدرسمینظربهاما،.استشدهاستفادهعملیفکریوسواسیاختاللتبیینبرایآنهاازبرخیازکهداردوجودزیادییادگیریهاینظریه

درکهکنندمیاضطرابایجاددلیلاینبهوسواسیافکارکهاستآنبرفرضنظریهایندر.استبودهاستفادهموردهمهازبیش.عاملیدویادگیری

فردبراینآکاهشکهکنندمیشرطیاضطرابایجادوسواسیافکارلذا.اندبودههمراهغیرشرطیانگیزبراضطرابهایمحرکباافکارآنفردتجربه

زنجیرهطریقازوسواسیاعمالاین.شوندمیاضطرابکاهشموجبکهشوندمینگهداریوایجاددلیلاینبهوسواسیاعمال.استکنندهتقویت

استواسیوسرفتارابزاریسازیشرطیدومعاملواستاضطرابیپاسخکالسیکسازیشرطیاولعاملبنابراین.یابندمیساختپاسخ،کردنای

.(منفیتقویتیعنی)شودمیتقویتاضطرابکاهشطریقازکه
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عملى در_تشخیص اختالل وسواس فکرى 
:کودکان و نوجوانان 

کودکان و نوجوانانى که دچار اشتغاالت ذهنى، خشکى رفتار، 

د، اجراى رفتارهاى آئینى و سخت گیرى هاى بیش از اندازه مى شون

ا آن گاه چنان از اعمال و افکار خود مضطرب و پریشان مى شوند که ت

ند در مواردى نیز سعى مى کن. کارها را انجام ندهند، آرام نمى گیرند

این گونه افکار و رفتارهاى خود را طورى سرکوب کنند و یا عادى

د جلوه دهند که دیگران را نسبت به خود حساس ننمایند؛ و در موار

سایر دیگرى که قادر به کنترل رفتارهایشان نیستند، از والدین و

اعضاى خانواده شان مى خواهند که آنان را در انجام آئین ها و مراسم 

ى براى مثال ممکن است کودک. افراطى وسواسى شان همراهى کنند

که خودش وسواس مسواک زدن دارد، از مادرش نیز بخواهد که او نیز 

.چندین بار دندان هایش را مسواک بزند

76

باشند به طور كلى عالئمى كه والدين بايد نسبت به بروز آنها حساس و هوشيار

:  تا اين اختالل را در كودك شان زود تشخيص دهند، عبارتند از

-ازاستفادهباروزانههاىدرسنواختیکومکررکردنتعریف

.مکررجمالت

-اندازهازبیشکردنعوضلباس.

-خوابیدنبراىطوالنىمراسمىداشتن.

-خانوادهاعضاىسالمتىبراىنگرانى.

-مکررشستناثربرکودکدستپوستخوردنترکوشدنمجروح

.هادست

-وتوالتنوارکاغذى،دستمالصابون،اندازهازبیشمصرف...

-رسهمدامتحاناتنمراتبارهیکآمدنپایینوناگهانىتحصیلىافت.

-نوشتنمشقاندازهازبیشکشیدنطول.

-نامتحاونوشتنمشقضمنکنپاکشدنتکهتکهوشدنسوراخ

.دادن

77

مىجووپرسآنهادربارهاشخانوادهاعضاىوکودکازتشخیصىمصاحبهحینرفتارىعلوممتخصصیاوروانشناسپزشک،کهنکاتىهمچنین

کردنچکحالدرمرتبآیا_۲شوند؟مىتوتشویشوآزارنگرانى،موجبموضوعاتىواحساساتتصورات،ها،اندیشهافکار،آیا_۱:ازعبارتندکند،

برکارهادادنانجامیاواعدادشمردنحالدرمدامآیا_۴شویى؟مىدستهایتهمکالسىودوستانسایرازبیشآیا_۳هستى؟کارهایتووسایل

وهاکلکسیونآیا_۵....ودرقفلکردنچکبار۸گاز،شیرازبازدیدبار۱۰شستن،دستبار۵مثالبراىهستى؟خاصىشمارشوتعدادطبق

سرىیکانجامبهمجبوربروى،رختخواببهکهاینازقبلآیا_۷باشد؟خودشجاىسربایدچیزىهرآیا_۶کنى؟مىجمعزیادىهاىمجموعه

هستى؟گوناگونمراسموهاآیین

ازرائواالتساینبایدشود،پزشکاشتباهتشخیصبهمنجروبدهد«آرى»راهاپرسشاینپاسخراحتىبهکودکىهراستممکنکهجایىآناز

عموالًم.نمودحاصلاطالعحرکتىیاوکالمىاختالالتجملهازروانىهاىبیمارىسابقهازوپرسیدنیزکودکخانوادهنزدیکاعضاىیاووالدین

عملى_ریفکوسواسبهابتالىاحتمالباشد،اختالالتىچنیندچارشانخانوادهاعضاىازیکىکهکودکانىوداردژنتیکىزمینهوسواساختالل

عملى_رىفکوسواساختاللباهمراهمعموالً کهاختالالتىسایر.شوندمىشروعبارهیکبهندرتبهوسواساختاللنشانگانمعموالً .استبیشتر

رفتارىاختالالت،یادگیرىبهمربوطاختالالتفعالى،بیشتوجه،کمبودبهمربوطاختالالتافسردگى،اضطرابى،اختالالت:ازعبارتندآیند،مىپدید

(پوستخارشعصبى،هاىتیکجویدن،ناخنمثل)
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رویکردهای درمان فردی

عملی-درمان روان پویشی وسواس فکری

ملی،ع-فکریوسواساختاللبرایمعاصرپویشیروانرویکردیکازتوضیحکاملترینشاید

کاراربیمزندگیازعینیهاینمونهباکندمیتوصیهدرمانگرانبهکهباشد(۱9۷۲)آدامزرویکرد

یجاداوهاتعارضریشهنیزومعاصرالگوهایبررسیاو.فراگیرکالمیهایبندیصورتنهکنند

وبیانوغیرهوبازیمشاهدهوخانوادگیجلساتخانوادگی،هایمالقاتدرخودمانیدرمانیرابطه

.کندمیتوصیهرااحساساتدرک

79

رفتاریدرمان
یددازراعملی-فکریوسواسرفتارهایکهنظراتینخست،.شودمیمشتقعملی-فکریوسواساختاللخاصمدلدوازمعموالًرفتاریدرمان

شکاهبرمدلاینازآمدهبوجودهایدرمان.دهندمیکاهشرااضطرابتشریفاتی،رفتارووسواسیافکاردرآنکهنگرند،میکششکاهشمدل

سازیشرطیمدلدوم،.دارندتاکیدکنندمیایجاداضطرابکههاییموقعیتمقابلدربرانگیختگیکاهشطریقازمزاحمتشریفاتوشناختها

منعکسکههاییتکنیک.آیندمیبدستمدلاینازخاموشیوتنبیههاینمونه.داندمیمهمراوسواسیرفتاروافکارپیامدهایاصالحکهکنشگر

ممکناهموقعیتارائه.شوندمیپاسخازپیشگیریومواجههودهیسرمشقانواعمنظم،زداییحساسیتشاملهستند،اضطرابکاهشمدلکننده

توجهلی،عمفکریوسواساختاللدرنیزهستندمواجهههاینمونهشبیهکارروشنظرازکهدهیسرمشقهایتکنیک.باشدخیالییاواقعیاست

بیشترینیمشارکتدهیسرمشق.منفعلومشارکتیدهیسرمشق:استشدهاستفادهدهیسرمشقتکنیکنوعدواز.اندکردهجلبخودبهراتجربی

رامواجههعملدرمانگر.کنندمیایجادکهمحرکهاستازمراتبیسلسلهدربرگیرندهرویکرداینمنظم،زداییحساسیتهمجون.استداشتهرااستفاده

موقعیتباماربیسپس.دهدمیانجامبیمارحضوردررااستمراتبسلسلهسطحباالترینتااستمراتبسلسلهسطحترینپاییندرکهایمادهبا

دهیشقسرمدر.دهدانجامدروانگرازکمککسببدونومتوالیبطورآنراکاملمراحلشودقادراینکهکندتامیبرقرارتماسآنباوشودمیمواجه

وهرددر.کندنمیبرقرارتماسهامحرکبابیماراماشود،میمواجهشدهبندیرتبههایمحرکباکهکندمیمشاهدهرادرمانگربیمارمنفعل

.شودمیاستفادهپاسخازجلوگیریروشازتکنیک

80

:نوجوانانوکودکاندرعملى_فکرىوسواساختاللدرمانهاىروش

باتوأممواردىدرورفتاردرمانىهاىروشازاستفادهکودکاندروسواساختاللدرماننوعبهترینکهدهندمىنشانمختلفهاىپژوهش

جزءءبهجزودقیقطوربهراخودوسواسىهاىآئینوافکارتاکندمىتشویقراکودکدرمانگر،رفتارابتداها،روشاینطبقبر.استدارودرمانى

رورىضاشوسواسىرفتارهاىازیککدامدادنانجامکهپرسدمىاوازگاهآن.کندشناسایىرارفتارهااینکلیدىاجزاىبتوانداوتادهد،شرح

حاالت،پذیرشضمندرمانگر،مرحلهایندر.کندنظرصرفرفتارهایشازبخشآنانجامازشود،مضطربونگرانکهآنبدونتواندمىآیاونیست

دالیلهبکهشودوسواسىذهنىاشتغاالتورفتارخشکىدچارمواردىدراستممکنفردىهرکهبفهمانداوبهکندمىسعىکودک،رفتاروافکار

فتهرکهحدىتاکندمتزلزلراکودکوسواسىافکاروهاآئینزیادىحدودتاکهاستآنکاراینازاوهدف.کندمىتکرارراآنهامدامنامفهومى

درمانىشناختدیدگاهپایهبرراخودهاىروشکهرفتاردرمانگرانازدیگرىگروه.برداردرفتارهاگونهاینحذفبراىمؤثرىهاىگامبتواندرفته

راافکارشواتاحساستواندمىچگونهکهبیاموزندکودکبهابتداکنندمىسعىنوجوانانوکودکاندروسواساختاللدرمانبراىنیزاندکردهاستوار

کندکثیفراهایشدستکهخواهندمىاوازدارد،شستندستوسواسکودکىاگرمثال،براى.دهدتغییردهد،مىانجامکهعملىوفکردرباره

ازىبانتهاىدرفقطودهدادامهخودبازىبهبشویدراهایشدستبارچندینکهآنبدونکندسعىو(...واىماسهخمیرى،چرب،آلود،گلمثالً)

بازىوسیلهنوعىرخمیکهبقبوالندخودبهبتوانداوکهاینواستمدنظرآلودگىوکثیفىدربارهکودکنگرشتغییرروش،ایندر.بشویدرادستش

.بشویدراهایشدستبارچندینخمیربازىحیندرنیستلزومىواستشدهدرستبهداشتىموادازکهاستکودکانبراى

81

وروانشناساننظرطبق.شودمىمحسوبدرمانشیوهبهترینشوند،مشکلحلدرگیرهمخانوادهاعضاىکهزمانىرفتارىدرمانهاىروش

خانوادهاىاعضتماممشارکتوهمکارىحمایت،بهنیازکنند،مىاستفادههاشیوهگونهاینازخوددرمانبراىکهکودکانىرفتارى،علوممتخصصان

واضطرابقدرىبااغلبرفتارىشناختىدرمانهاىشیوهزیراشود،مىکمخیلىخانوادههمراهىبدونکودکبهبودىدرصدحقیقت،در.دارند

همینبه.اندازدمىتاخیربهراکودکبهبودودرمانباشد،نداشتههمراهراخانوادهاعضاىووالدینروانشناس،حمایتاگرکههستندتوامنگرانى

.بنمایدکودکازراالزمپشتیبانىوحمایتکهشودمراجعهدرمانگرىروانبهاستبهتردلیل

وکارهبقادر،خودشدیدیاخفیفعالیمخالفبرکهوسواسی،بیمارانگروهبرایخصوصبهدارد،راخودجایتردیدبدونحمایتیدرمانیروان

بهاواتکایابتاکندکمکبیماربهاست،ممکنکنندهتشویقومند،دلسوزعالقهمتخصصیکبامستمرومنظمتماس.هستنداجتماعیتطابق

رغیسطحبهاضطرابووسواسیآدابکهمواردیدر.گردیدخواهدخودعالیممغلوبکمکیچنینبدونکهحالیدردهد،ادامهخودعادیعملکرد

فراموشبایدن.دهدکاهشتحملقابلسطحبهرابیماریعالیماسترسازدوریوبیمارستانمحیطتانمودبستریرابیماربایدرسد،میتحملقابل

بیمارخانوادهایاعضبهتوجهشاملبایددرمانیروانتالشهرگونه.استرسیدهدرماندگیمرزبهبیماررفتارتاثیرتحتغالباً نیزبیمارخانوادهکهکرد

انتخابیرماندرادرمانیرفتارمتخصصانازبسیاری.باشدبودهبیماربامدارامورددراندرزودادن،توضیحبخشیاطمینانروحی،تقویتطریقازنیز

.دانندمیعملی–فکریوسواساختاللبهمبتالبیماران

82

حساسیت.استموثربیماراندرصد۷۵الی۶۰دردرمانیرفتار.گیردانجامبستریصورتبههموسرپاییطوربههماستممکندرمانیرفتار

ازیبعض.استاهمیتحائزبیمارتعهد.استرفتهکاربهبیماراندرماندرنیزآزارندهسازیشرطیوتجسمیسازیغرقهفکر،بازداریزدایی،

.شودمیجلوگیریوسواسیعملانجاماززوربهگاهیآندرکهکنندمیاستفادهپاسخابرازازممانعتروش،ازدرمانیرفتارمتخصصان

درماندرشهارواینکارگیریبهلحاظبهاضطرابی،وخلقیاختالالتازبسیاریدرآنسودمندکاربردوشناختیهایتکنیکبسطوآییپدید

درمانینرواهایشیوه.استرسانیدهاثباتبهراروشهااینبخشیاثرمطالعهچندینتاکنون.استشدهمتعددمحققانعالقهموجبوسواساختالل

المساعضایبادرمانیاتحادساختنواستشدهناشیوسواساختاللازکهزناشوییناهماهنگیکاهشبهکمکخانواده،حمایتبرغالباًخانواده

مبتالیانصوصخبهوسواسیبیمارانبرایرادرمانیهایروشسایرباترکیبدروتنهاییبهبخشیاثرمطالعهچندتازگیبه.اندداشتهتاکیدخانواده

لوکاتومی،اندندادهنشانمثبتواکنشدرمانیروشهیچبهکهشدیدبیمارانبرایسرانجام.اندرساندهاثباتبهآندوژن،افسردگیباهمراهوسواس

.استشدهگزارشمؤثرکندمیایجادپیشانی-تاالموسیالیافدرضایعاتیکهبایمدیال

83

:پیامدهای وسواس و افکار مزاحم 

ازارمفیدیانرژیووقتچه.استمشغولخودشستشویبهحمامدرساعتهجدهکهفردیکنیدتصور

هککندمیاحساسشودردآشغالسطلمترییکازاگرحتیکهدلیلاینبهفردییادهدمیدست

مههمهمانییکازپسداریخانهخانمیاو.نکندترکرامنزلوقتهیچشودکثیفیانجساستممکن

آمدپیبراینبناکندمیوارداطرافیانشوخودبهراصدماتیپه.بسیاراینچنینیمواردو.بشویدبایدرالوازم

یمدیگرانبرایآرامشوآسایشسلبواختاللوفردخودزندگیتخریببمعنیمزاحمافکارووسواس

.کندمیبدتروتروخیمرابیماریشرایطکهدیگرمخربآمدهایپیبسیارو.باشد
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رد عملی را در فیلم مشهور هوانورد که در مو-اختالل وسواس فکری
:دوره ای از زندگی هاوارد هیوز بود را در زیر بررسی میکنیم 

85

The Aviator )) فیلم سینمایی هوانورد 
آمریکا بود ، به کارگردانی مارتین اسکورسیزی ، با ۲۰۰۴فیلم سینمایی هوانورد از مجموعه محصوالت مشهور سینمای سال 

هوانورد ، خلبان ، بازیگران مشهور هالیوود لئوناردو دیکاپریو و کیت بالنشت که کارگردان در این فیلم به بخشی از زندگی یک
این فیلم .  زندگی او را بررسی میکند ۴۰و اوایل دهه ۲۰تاجر میپردازد به نام هوارد هیوز ، و بخشی از زندگی او در اواخر دهه 

و است که او از بازیگر نقش هیوز در این سریال ، لئوناردو دیکاپری.برنده پنج اسکار در بخش های مختلف سینما نیز شده است 
همین جمله هنرپیشه های محبوبی است که از اختالل وسواس رنج میبرد ، دیکاپریو در مصاحبه ای نیز ادعا کرده است که

نج هیوز از وسواس جبری ر.  موضوع او را برای ایفای نقش در سریال هوانورد و به عنوان شخصیت هیوز  مشتاق کرده است 
اصی افرادی که اختالل وسواس اجباری دارند ، همواره با افکار و رفتارها و اصول ثابتی مواجهه هستند و تشریفات خ. میبرد 

مینامند ، به طوریکه زندگی فرد را مختل کرده و در انجام ( OCD)برای انجام کارهای خود دارند ، این افکار مزاحم را وسواس 
رتبا حمام یکسری رفتارهای ثابت ، جبر و ضرورت دیده میشود مثال از ترس میکروب باید بارها دستهایشان را بشورند و یا م

راحل را آنها  باید بر اساس یک نظم خاص نظافتشان را انجام دهند و اگر در این ترتیب خللی ایجاد شود باید از نو م. بروند
طرناک هیوز در کنار اختالل وسواس فکری عملی اجباری ، بیماری های دیگری نیز داشت مثال دنیا را نا امن و خ. شروع کنند 

در قرنطینه میدید که این میتواند تحت تاثیر صحبت های مادرش در کودکی باشد که همیشه به او میگفت دنیا ناامن است و
اشد باش و این شراید منجر به اختالل پارانوییا نیز بود که به همه کس و همه چیز شک داشت و دوست داشت از همه دور ب

. ته است پس اجتماع گریز بود  ، پس ما میبینیم که دوران کودکی او و مادرش چقدر بر بیماری ها و اختالل هیوز تاثیر گذاش
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می کشید او به شدت کمالگرا بود به طوریکه که شکست و دوم شدن را نمیپذیرفت و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ عملی دست ن
ه شدت و برای رسیدن به بهترین شدن ، میلیونها دالر خرج میکرد و رکورد سرعت در زمان خودش را به نام خود ثبت کرده بود ، او ب

یا کسی منزوی بود و همیشه خجالت میکشید و این انزوا در دوران پایانی زندگیش شدت گرفت ، و حتی اگر در جمع های شلوغ بود و
ه مادرش به نظر وسواس و فوبیای بیماریی هایی همچون وبا ک. به او نگاه میکرد ، دچار تنش عصبی میشد و جمالت را تکرار میکرد 

زندگی کرد ، هوانورد و سرمایه ۱9۷۶میالدی تا ۱9۰۵هیوز بین سالهای . همیشه داشت بر روی وسواس پاکیزگی هیوز بی تاثیر نبود 
.  یشد گذار و مهندس ساخت هواپیما و خلبان و کارگردان آمریکایی بود و در زمان خودش به عنوان ثروتمند ترین فرد جهان نام برده م

میلیون دالر که یک کشتی ۲.۵به ارزش ( هرکول)او صاحب شرکت بزرگ هوانوردی هیوز بود و با ساخت هواپیمای مشهور هرکلوس 
یش به سینما پرنده بود و با آن توانست رکورد سرعت پرواز را بشکند در صنعت هواپیمایی جاودانه شد ، هیوز در اوایل دهه بیست سالگ

ام فرشته حتی او یک فیلم به ن. عالقه مند شد به طوری که قرارداد های سنگینی برای حمایت مالی از پروژههای سینمایی امضا کرد 
ا بر هم های جهنمی با کارگردانی خودش ساخت اما وسواس شدید او به جزئیات ، زمانبندی پایان فیلمبرداری و بودجه مشخص شده ر
قرار می زد ، و وسواس های خاص او باعث شده بود که همکارانش از ادامه فیلمبرداری خسته شوند مثال میبایست ابرها به صورت خاصی

یشود و روز اکران گرفتند تا فیلمبرداری انجام شود یا هواپیما ها نباید یک لکه کثیفی داشته باشند ، اما در نهایت این فیلم مشهور م
ب کرده و فیلم ، هیوز با چالشی جدید رو به رو میشود اینکه او که جامعه گریز و منزوی بود ، حاال توجه جمعیت بسیاری را به خود جل

.  باید در جمع سخنرانی کند و او وقتی توجه زیادی رویش باشد دچار تنش و تکرار جمالت میشود 
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ه این شرکت یکی از علت های شهرت هیوز این بود که بزرگترین سهامدار شرکت هواپیمایی تی دبلیو بود و قصد داشت ک
ی دچار او از بچگ.  را به ثبت بین المللی برساند تا در همه ی مسیر های هوایی پرواز کند اما به این مهم دست نیافت 

دچار xf-11هیوز در بررسی یکی از هواپیماهای خود به نام . ضعف شنوایی نیز شده بود و گوشهایش کم شنوا بودند 
د مانند سانحه و سقوط شد که باعث شد به سه ساختمان آسیب بزند و خودش نیز دچار آسیب های جسمانی بسیار ش
.  یز شد شکستگی و سوختگی و همچنین از نظر روانی نیز منزوی تر شد و تا حدودی نیز دچار اختالل پس از سانحه ن

تالل هیوز شیفته ی همسر خود بود که یک بازیگر مشهور هالیوودی بود و همسر هیوز ، کاترین نیز مانند هیوز با اخ
جدا و وقتی کاترین از او. وسواس جبری اما در شدت کمتر دچار بود مثال در روز هفت بار ، به حمام میرفت تا بو ندهد 

به آن اما بخش کوچکی از موفقیت او در دادگاهی بود که. شد ، اختالالت و بیماریهای او از جمله وسواسش شدت گرفت 
ما از طرفی احضار شده بود ، هیوز با دفاعی که از خود میکند پیروز و موفق میشود که این جنبه مثبت زندگی هیوز است ا

یت هیوز و بخش دیگری از موفق. دوباره اختالل او را نشان میدهد که دوباره عصبی شده و جمله ای را مرتبا تکرار میکند 
ه ی در نهایت فیلم با یادآوری صحن. در به پرواز در آوردن هواپیمای هرکول است که همه نسبت به آن نا امید بودند 

موفق میشود گویی که هیوز با وسواس و کمالگرایی که داشت و با وجود اختالالتش در نهایت.  ابتدایی فیلم تمام میشود
. و به اهدافش یعنی مشهور و ثروتمند شدن و صاحب بزرگترین هواپیما شدن میرسد 
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