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 ، اردبیل.دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،شناسی بالینیارشد روانکارشناس

soheila_h63@yahoo.com 

 

 چکیده

اصلی آن، افکار ناخواسته، ی ای است که مشخصهروانپزشکی پیچیده -( نشانگان عصبیOCDعملی ) -اختالل وسواس فکری

مند ) اختالل وسواسی ( است که به منظور اجتناب از اضطراب یا ی آیینتکراری و مزاحم و نیز رفتارهای تکراری و آزار دهنده

دوعنصر مهم  OCDبه بررسی و تحلیل نظری این اختالل پرداخته است. این مقاله،  شود.خنثی کردن افکار وسواسی انجام می

از افکار مزاحمی  ظاهراًهستند و  عملی – فکری اصلی اختالل وسواس عالئم هامستقل دارد: وسواس و اجبار. وسواسو گاهی 

ت اس کنندهناتوانیک اختالل اضطرابی بسیار  عملی -فکری اختالل وسواسآیند. میبه وجود  که به طور طبیعی رخ می دهند،

و به عملکرد وسواس عملی تکراری و یا تشریفاتی  شودمیکه با وقوع یک اتفاق ناگهانی و یا افکار ناخواسته )وسواس( مشخص 

تر آن سالم ازنظر بهداشت روانی، منوط به سالمت اجزای کوچک یوجود یک جامعه شود.میبه منظور کاهش اضطراب منجر 

چهارمین بیماری  عملی-فکری موجود در آن جامعه است. اختالل وسواس یهاها و گروههجامعه ازجمله نوع اجتماعات، خانواد

ز این اختالل ساطور کلی عوامل سبببه .شایع دنیاست و میانگین سنی شروع این اختالل حدود بیست سالگی است یپزشکروان

ی شناساند از: مسئلهمباحث جستار حاضر عبارت باشد.اجتماعی می –شامل عوامل زیست شناختی، عوامل رفتاری، عوامل روانی 

OCD  معیارهای ،DSM-5 عملی، شیوع  -برای اختالل وسواس فکریOCD  ،شناسینوع OCD،  شرایط همبود، تشخیص

 –عوامل زیست شناختی، عوامل رفتاری، عوامل روانی  ، و تشریحشناسی  اختالل وسواسیسبب آگهی،افتراقی، سیر و پیش

 .اجتماعی

 .DSM-5(، تحلیل نظری، وسواس، اجبار، معیارهای OCDعملی ) -اختالل وسواس فکری کلمات کلیدی:
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یکی از حالت هایی است که از گذشته به عنوان یک اختالل روان رنجوری مورد  1(OCDعملی )-اختالل وسواس فکری    

ارزیابی قرار گرفته است. ماهیت و ویژگی این اختالل در ابتدا توسط پیشگامان اولیه در اروپا، هم چون فروید به طور کامل شرح 

عملی بود. -ی وسواس فکریکنندهدند که مشخصتوصیفات بسیاری را ارائه کرده بو 2ها اسکیرول و وستداده شد. پیش از این

های آن معرفی شده بود، اما با وجود این، به عنوان یک ماهیت های دور توصیف و تعریف شده و ویژگیاین اختالل درگذشته

(،  DSM-5طبق پنجمین ویراست تشخیصی آماری اختالالت روانی )  .                     شدبالینی به رسمیت شناخته نمی

عملی، افکار و رفتارهای تکراری است که افراطی بودن آنها باعث اختالل در زندگی -یکی از معیارهای اختالالت وسواس فکری

شوند و گونه افکار و اعمال بیش از حد تکرار میاین، OCDعملی یا  -شود. در افراد مبتال به اختالل وسواس فکریروزمره می

. وسواس عبارت 4و اجبار 3دوعنصر مهم و گاهی مستقل دارد: وسواس OCDکنند. ل ایجاد میدر زندگی عادی و روزمره اختال

واسی یابد. افکار وساست از یک فکر، تصویر ذهنی، یا میل ناخواسته و مکرر که فرد آن را ناراحت کننده و غیر قابل کنترل می

گیرند. اجبار عبارت است از یک رفتار را به خود می اغلب شکل آسیب رساندن یا رنج دادن به خود یا فردی مهم در زندگی

کند مجبور است آن را انجام دهد تا اضطراب ناشی از افکار وسواسی تکراری و مداوم که فرد احساس می 6یا عمل ذهنی 5فیزیکی

د، مثل را به خود بگیر را از بین ببرد یا از وقوع پیامدهای منفی پیشگیری کند. این کار ممکن است شکل اعمال تکراری و مداوم

(. اختالل وسواس  1332ها، یا شستن تکراری و دائمی برای جلوگیری از عفونت و آلودگی ) گنجی، چک کردن درها و پنجره

تواند شامل صدمه، آسیب، آید که این دالیل میعملی و به همراه آن افکار اضطرابی به دالیل مختلف به وجود می-فکری

(. تحقیقات گذشته 2004، 8، آبراموتیزوکاالماری7تار و روابط خانوادگی و موارد دیگر باشد ) مک کایهای جنسی، ساختجربه

عملی در طول زندگی -دهد که شیوع اختالل وسواس فکریها نشان میاند، یافتهعملی را بررسی کرده-اختالل وسواس فکری

آوری ی گذشته به صورت شگفت. تحقیقات در طول چند دهه(2004، 3درصد است ) آگنست و همکاران 5/3تا  6/1تقریباً بین 

 10ها در سبب شناسیاند. امروزه بسیاری از مکانیزم ها و عاملگسترش داده OCDشناخت ما را از پدیده شناسی و درمان اختالل 

ی شوند. بر پایهندگی میها باعث دوام این اختالل در طول زعملی وجود دارند که این مکانیزم ها و عامل-اختالل وسواس فکری

سواس گیری اختالل وهای ژنتیکی در شکلتحقیقات زیستی که شامل مطالعات خانواده و دوقلوهاست، شواهد کافی بر نقش عامل

لی عم-مطالعات همچنین نقش برخی از عوامل محیطی را در سبب شناسی اختالل وسواس فکری. عملی فراهم شده است-فکری

 اند. یافته

. این دهندیخود انجام م 11سیستم شناختی هاییتهستند که افراد در کنترل فعال ییهابردهای کنترل فکر، پاسخراه    

راهبردها ممکن است راهبردهای تفکر را تشدید یا سرکوب کنند و ممکن است به سمت افزایش فرآیندهای بازبینی جهت دهند. 

، جایی که رویدادهای 12. در اختالالت اضطرابیباشندیبرای کنترل جریان هوشیاری م ییهاراهبردهای کنترلی اغلب شامل تالش

(، افراد ممکن است  14، اضطراب منتشر13) برای مثال اختالل حواس شودیشکست ذهنی تعبیر م یذهنی اغلب به عنوان نشانه

ز و ، تالش نمایند ) ولکنندیه جلوگیری مخاصی که از فاجع هاییوهجهت سرکوبی افکار ویژه یا تالش برای فکر نکردن به ش

                                                           
1 . Obsessive-Compulsive disorder 
2 . Escuorole & wesst 
3 . Obsession 
4 . Compulsion 
5 .Physical behavior 
6 . Mental act 
7 . McCurry 
8 . Abramowtiz & calamari 
9 . Agnst et al. 
10 . Phenomenology 

11 . Cognitive Systems 

12 . Anxiety disorders 

13 . Confusion 

14 . Generalized Anxiety 
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در مقایسه با افراد غیر بیمار، بیشتر از تنبیه، نگرانی،  OCD مبتال بهکه افراد  دهدینشان م هاینتایج بررس (. 1334، 1دیویس

 )                       کنندی، ولی افراد غیر بیمار بیشتر از توجه برگردانی استفاده مکنندیارزیابی مجدد و کنترل اجتماعی استفاده م

که فرونشانی و بازداری افکار  دهدیها نشان منتایج پژوهش ینچن(. هم1334؛ ولز و دیویس، 2003آبرامویتز و همکاران، 

، 2وننیست ) پارد یا، بنابراین در دراز مدت راهبرد سازندهشودیفکر بازداری شده م یناخوشایند موجب افزایش و بازگشت دوباره

2004.) 

مشاهده شده است که تعدادی از بیماران مبتال به این  OCDافکار خودآیند ناخواسته به عنوان ویژگی اصلی  یمطالعه در    

 قرار دهند ) یررخدادهای جهان بیرونی را تحت تأث توانندیاختالل اعتقاد دارند که افکار غیر قابل قبول و ناخوشایند آنها م

افکار یا احساسات مزاحم، در پی اصطالحات معرفی شده از سوی  ی(. باورهای فراشناختی درباره2004، 3شافمن و راچمن

اند ) ولز، شده یگذار، باورهای مربوط به آمیختگی فکر نامOCDشناختی  هاییف(، برای توصیف تحر 1333راچمن ) راچمن، 

 بینیشاند و آن را پرا گزارش نموده دارییمعنارتباط مثبت  و درآمیختگی افکار OCDبسیاری بین عالئم  یهاپژوهش (. 2000

 (.2001، 4اند )جی ویلیامزدانسته OCDقدرتمندی برای عالئم 

که برخی از  دهندیها نشان م، پژوهشOCDو تداوم عالئم اختصاصی  یریگدر مورد اهمیت درآمیختگی افکار در شکل    

 (. 2000گانه دارند ) ولز، سه هاییختگی، آلودگی و تعهد بیش از حد، ریشه درآممانند ترس از تکانه OCDعالئم اختصاصی 

در نظر گرفته شود لذا تغییر  عملی –تواند عامل بروز اختالل وسواس فکری که باورهای غیرمنطقی می شواهد حاکی است

 (.1330دارد )اسماعیلی،  یباورهای غیرمنطقی در درمان این اختالل نقش مؤثر

 

 OCDشناسی مسئله

و به علت اضطراب و پریشانی  شودمیاست که به صورت ناخوانده و نامناسب تجربه  هاییتکانهتصاویر و  افکار برگشتی،، وسواس

کسانی که   .(2004، 5اضافی به دلیل مشکالت واقعی زندگی نیست )هان جولی و همکاران یسادهو نگرانی  آیدمیبه وجود 

به احتمال زیاد وسواس بیشتری را نسبت به کسانی که اهمیت چندانی به  دهندمیخود  ی افکار ناخواندهاهمیت شخصی به 

 فکری اصلی اختالل وسواس عالئم هاوسواس  (.1337 به نقل از راچمن، ،6،2013)سئو وون کنندمیتجربه  ،دهندنمیاین افکار 

 اختالل وسواس (.2004 7)کالرک آیندمیبه وجود  یعی رخ می دهند،از افکار مزاحمی که به طور طب ظاهراًهستند و  عملی –

است که با وقوع یک اتفاق ناگهانی و یا افکار ناخواسته )وسواس( مشخص  کنندهناتوانیک اختالل اضطرابی بسیار  عملی – فکری

، 8)مولدینگ و همکاران دشومیو به عملکرد وسواس عملی تکراری و یا تشریفاتی به منظور کاهش اضطراب منجر  شودمی

 (.2003به نقل از لی و کان ، ،2006

به نقل از لی و  ،2006)مولدینگ و همکاران،  شودمی تقسیم  10و واکنشی3وسواس به دو گروه، به نام های وسواس خودکار    

یدی بیشتر به صورت تهد کههستند که  تریغیرواقعیبسیار بدتر و  هایتکانه(. وسواس خودکار، افکار، تصاویر یا 2003 11کان

                                                           
1. Wells & Davis  

2 . Purdon 

3 . Shafman & Rachman 

4 . GWilliams 

5 . Han-joo lee et al. 

6 . Seo Won et al. 

7 . Clarc 

8 . Moulding et al. 

9 . Autogenous Obsession 

10 . Reactive Obsession 

11 . Lee & Kwon 
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زننده است. آنها به  هایتکانه، کفرگویی با افکار، تصاویر یا 1. وسواس خودکار شامل پرخاشگری جنسیبرای فرد درک می شوند

 ه بر این،و. عالفرد می شوندیا کنترل افکار  تغییر موجب و غیرقابل قبول هستند و درک می شوندناهمخوان  –خود  صورت

در مقابل  یا دورادور با افکار مرتبط هستند. شوندمیواضح یا با چند محرک نمادین مشخص  هایمحرکبدون  آنها احتماالً

دارد د وجوشدن به عنوان وسواس احتمال درک وسواس واکنشی با افکار بد واقعی، شک، تردید یا نگرانی مرتبط است که در آن 

یا شک و تردید درباره آلودگی، اشتباهات، تصادفات،  هانگرانیامل افکار، وسواس واکنشی ش و ممکن است نتایج منفی داشته باشد.

ر دادن تغییو ممکن است درست باشند و اعمال آشکاری را با هدف  شوندمیواقعی درک  نسبتاًاست. آنها  نظمیبیعدم تقارن یا 

 هاینشانهآنها منجر به  احتماالًاول  ی درجه. عالوه براین، در کنندمی ایجادناراحت کننده به یک حالت امن و مطلوب  وضعیت

قرار گرفتن در معرض آلودگی منجر به فعال شدن اینکه که مربوط به تهدیدهای اصلی خاص هستند، مانند  شوندمیخارجی 

که  شواهد پژوهش حاکی است (.2004)لی و همکاران،شود میتهدید آلودگی شده و از طریق آداب و رسوم شستشو خنثی 

 – فکری مهم مرتبط با اختالل وسواس یدامنهچندین مربوط به وسواس  زیرگروهاز تفاوت های معنی دار بین این دو برخی 

 )همان(.است  عملی

ی متفاوت یگونهخنثی سازی، حواس پرتی و ارزیابی شناختی در دو نوع وسواس واکنشی و خودکار به کنترلی  راهبردهای    

 مدتاًع کندمیکه استراتژی خنثی سازی که از وقایع منفی جلوگیری  کندمیمطالعات مطرح  کهنحویبه، شوندمی کاربردهبه

بیفتد  اتفاق تواندمیکه آن وقایع منفی  دهدمی، زیرا وسواس آنها نشان شودمیوسواس واکنشی استفاده  مبتال بهتوسط افراد 

ر استنتاجات منفی در براب احتماالًوسواس واکنشی مبتال به اد که افر شودمیمگر مانعی وجود داشته باشد و این مساله مطرح 

 (.2013)سئو و ون، دارند وقایع خارجی و نه خودشان 

که فراوانی وسواس واکنشی خیلی بیشتر از وسواس خودکار با اعتقادات  رودمیبر اساس مدل لی و کان انتظار     

مرتبط باشد. در مقابل متناسب با مدل راچمن فرض شده که وسواس  مسئولیت/مخاطره و کمال گرایی/عدم تحمل عدم اطمینان

وسواس واکنشی،  (.2006و همکاران،  2)مولدینگ، کی ریوس خودکار خیلی بیشتر با اهمیت و نیاز به کنترل افکار مرتبط باشد

)لی، لی و همکاران  استراتژی کنترل فکر رابطه دارد عنوانبهبا شدت نگرانی و استفاده از نگرانی  قویاًنسبت به وسواس خودکار 

2004 .) 

و وسواس  گرمداخلهبین افکار  به عنوان رابطی عملی، رفتارهای خنثی-اختالل وسواس فکری 3رفتاری-مطابق مدل شناختی    

وری این مدل است. طبق تئ در مؤثر. کنترل افکار ) مثال، سرکوب افکار، حواس پرتی( یکی از رفتارهای خنثی آیندمیبه حساب 

. دهدیمکه تالش در کنترل افکار، برجستگی، دسترسی و تناوب افکار مداخله گر را افزایش  شودمیرفتاری مطرح -شناختی

تحقیقات ج نتای شوند.میبیشتر وسواسی  ماهیتاً توجه به کنترل فکر، افکار مزاحم یدرنتیجهرفتاری، -شناختی ینظریهطبق 

ت از انواع متفاوکنند، میکه افراد به طور معمول بر اساس اینکه آیا افکار مزاحم خودکار یا واکنشی را تجربه  نیز حاکی است

نظر لی و کان، افراد در درجه ی اول رفتارهای پنهان خنثی دارند، به ویژه  بر اساس. به ویژه کنندمیرفتارهای خنثی استفاده 

افراد دارای افکار مزاحم خودکار در درجه ی اول درگیر رفتارهای خنثی  مزاحم خودکار. به شکل کنترل افکار، در پاسخ به افکار

 )همان(. که شاید این افکار را از آگاهی هوشیار آنها حذف کند) به عنوان مثال کنترل افکار ( شوندمیسازی 

ل فاده از نگرانی به عنوان استراتژی کنتربا شدت نگرانی و است قویاًعالوه براین وسواس واکنشی، نسبت به وسواس خودکار     

، ترنگرانی بیش یدهندهنشانواکنشی در مقایسه با زیرگروه خودکار  زیرگروهکه  دهدمیشواهد نشان  چنینهمفکر رابطه دارد. 

 (.2004)لی و همکاران  هم چون وسواس است

پذیرش خود استنباطی منفی، احساس گناه و اغتشاش فکر و عمل در دو نوع وسواس واکنشی و  غیرقابلهم چنین افکار     

افکار  یآمیختگدرهم یگانهسهکه ولز در معرفی الگوی فراشناختی وسواس به بیان مفاهیم  ایگونهبهخودکار تفاوت هایی دارند 

 ممکن است عملی –فکری . در هر فرد مبتال به اختالل وسواسپردازندمیاهمیت، معنی و قدرت افکار  یدربارهیعنی باورهایی 

                                                           
1 . Sexual aggresion 

2 . Kyrios 

3 . Cognitive-behavioral model 
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 عالئمبین  داریمعنی(. مطالعات متعددی ارتباط مثبت 1388)خرم دل،  یک حیطه یا بیشتر از این باورها وجود داشته باشد

 (.1388)خرم دل، اند دانستهوسواس  عالئمقدرتمندی برای  بینپیشوسواس و درآمیختگی افکار را گزارش نموده و آن را 

مستعد خود استنباطی منفی هستند و وسواس خودکار بسیار بیشتر از وسواس  هاوسواسکه بیشتر  دهندمیتحقیقات نشان     

 کنندمیواکنشی با خود استنباطی منفی رابطه دارد و هم چنین افرادی که وسواس خودکار دارند احساس گناه ذهنی بیشتری 

خود از خنثی  1ارزشی –وسواس خودکار برای محافظت از خود مبتال به واکنشی دارند و افراد  نسبت به کسانی که وسواس

با تقویت خود  احتماالًهم چنین تحقیقات نشان می دهند که وسواس خودکار  (.2013)سئو و ون،  کنندمیسازی استفاده 

 (.2003)لی و کان،  استنباطی منفی رابطه دارد

ها و تر آن جامعه ازجمله نوع اجتماعات، خانوادهسالم ازنظر بهداشت روانی، منوط به سالمت اجزای کوچک یوجود یک جامعه

شایع دنیاست و میانگین سنی  یپزشکچهارمین بیماری روان عملی-فکری موجود در آن جامعه است. اختالل وسواس یهاگروه

معموالً تدریجی است  OCDشیوع . ( 1387، مترجم، رضاعی، 2شروع این اختالل حدود بیست سالگی است ) کاپالن و سادوک

زا، مثل حاملگی، زایمان و مشکالت در روابط عاطفی و و بیشتر در اوایل نوجوانی یا اوایل بزرگسالی و پس از یک رویداد استرس

نرخ  DSM-5گزارش شوند. به دچار می OCDای از زندگی خود به درصد مردم در مرحله 5/2شود. حدود شغلی، ظاهر می

اندکی  OCDاست. تعداد زنان بزرگسال مبتال به  %8/1تا  %1/1و در سطح جهانی  %2/1در آمریکا  OCDماهه برای  12شیوع 

ی شوند. تحقیقاتی که اثر عوامل فرهنگها به آن مبتال میها بیشتر از دختربچهبیشتر از تعداد مردان بزرگسال است اما پسربچه

کلی  هایاند که ویژگیحال، روانشناسان به این نتیجه رسیدهرا مطالعه کنند اندک هستند، بااین OCDعوارض در شیوع و بروز 

ی فرهنگی، نشان دهنده ی ابتالی بیشتر زنان نسبت به مردان و شیوع این اختالل در نظر از زمینه، صرفOCDافراد مبتالبه 

 4، برگالند3عملی شیوع زیادی دارد و کیسلر –جائیکه اختالل وسواس فکری و از آن (. 1332سنین نسبتاً پایین است ) گنجی، 

 اندکردهدرصد جمعیت عمومی و در طول عمر گزارش  1-3عملی را بین  –(، شیوع اختالل وسواس فکری  2005و همکاران ) 

دانشجویان را که بخش بزرگی از جامعه را  تواندیمهستند،  مؤثربسیار  اختالل، بقا و ماندگاری این ابتالو عوامل شناختی در 

  .مبتال کند دهندیتشکیل م

 

 OCDشناسی نوع

اری ایم، یا بسیآید که پس از طی مسافتی دوباره به خانه برگردیم تا مطمئن شویم در را قفل کردهی ما پیش میبرای همه    

ایم ) مثاًل، آسیب رساندن کننده و نابجا دانستهرا ناراحت ای به ذهنمان خطور کرده است که آناوقات فکر ناگهانی و ناخواسته

شوند و گونه افکار و اعمال بیش از حد تکرار می، اینOCDعملی یا -به فرزند خود(. اما در افراد مبتال به اختالل وسواس فکری

اس و اجبار. وسواس عبارت دوعنصر مهم و گاهی مستقل دارد: وسو OCDکنند. در زندگی عادی و روزمره اختالل ایجاد می

تواند مییابد ) یعنی، ناست از یک فکر، تصویر ذهنی، یا میل ناخواسته و مکرر که فرد آن را ناراحت کننده و غیر قابل کنترل می

این افکار را متوقف کند(. افکار وسواسی اغلب شکل آسیب رساندن یا رنج دادن به خود یا فردی مهم در زندگی را به خود 

های رایج، شکل ترس از آلودگی ) آلوده یا کثیف کردن خود یا عزیزان(، ترس از آسیب یرند ) مثل همسر یا فرزند (. وسواسگمی

رسانی مستقیم یا غیر مستقیم به خود یا دیگران، و ترس از نشان دادن تمایل غریزی غیر اخالقی، جنسی، یا پرخاشگرانه را به 

اسی ممکن است شکل تردید شدید و مرضی به خود بگیرند و در نتیجه، افراد مبتال به آن چنین افکار وسوگیرند. همخود می

 دلیل.درپی و بیهای پیها یا شستنرفتارهای تکراری نشان دهند، مثل چک کردن

                                                           
1 . Self-Worth 

2 . Kaplan & Sadock 

3 . Kiesler 

4 . Brgland 
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کند مجبور است آن را انجام دهد اجبار عبارت است از یک رفتار فیزیکی یا عمل ذهنی تکراری و مداوم که فرد احساس می    

تا اضطراب ناشی از افکار وسواسی را از بین ببرد یا از وقوع پیامدهای منفی پیشگیری کند. این کار ممکن است شکل اعمال 

ها ) برای مطمئن شدن از امنیت خانه (، یا شستن تکراری و ثل چک کردن درها و پنجرهتکراری و مداوم را به خود بگیرد، م

نند. کهای وسواسی کم میدائمی برای جلوگیری از عفونت و آلودگی. اجبارها، مثل موارد باال، از استرس و اضطراب حاصل از ترس

آوری و به صورت جمع OCDاست، اما ممکن است شده ترین موارد اجبارها، به چک کردن و شستن افراطی ربط دادهمهم

احتکار اشیاء ) برای روز مبادا (، حرکات تکراری و سیستماتیک خرافی، یا چیدن سیستماتیک اشیاء نیز نشان داده شود. در اکثر 

 ه توالی رفتارهایموارد، اجبارها آشکارا افراطی هستند و فرد از این موضوع خبر دارد. رفتارهای تکراری و همیشگی ممکن است ب

ل افکار های آغازگر، مثبیند و علت آنها جرقهای تبدیل شوند که فرد خود را مجبور به انجام دادن آنها میغیر قابل تغییر و کلیشه

، الزم نیست فرد هم وسواس و هم DSM-5که، طبق معیارهای  . باید توجه داشتهای خاص، استناخواسته و مربوط به ترس

عملی اعالم شود، حضور یکی از این دو به تنهایی کافی است ) گنجی، -باشد تا مبتال به اختالل وسواس فکریاجبار داشته 

1332.) 

 

 عملی –برای اختالل وسواس فکری  DSM-5معیارهای 

Aشوند:( تعریف می 2( و )  1ها با ) وسواس ها، اجبارها، یا هر دو:: حضور وسواس 

داند، و در ای در طول ناراحتی، آنها را ناخواسته و مزاحم میذهنی تکراری و دائمی، که فرد، در برههافکار، امیال، یا تصاویر -1

 آورند.اکثر افراد اضطراب یا استرس شدید به وجود می

مل دیگر ع ی یک فکر یا یککند تا این افکار، امیال، یاتصاویر ذهنی را نادیده بگیرد یا سرکوب کند، یا به وسیلهفرد تالش می-2

 آنها را خنثی کند ) یعنی، با انجام دادن یک اجبار (.

 شوند:( تعریف می 2( و )  1اجبارها با ) 

ها، مرتب کردن، چک کردن ( یا اعمال ذهنی تکراری ) مثالً، دعا کردن، شمردن، تکرار رفتارهای تکراری ) مثالً، شستن دست-1

نش به یک وسواس، یا مطابق با قوانینی که باید به طور سفت و سخت اعمال کند، در واککلمات در سکوت ( که فرد احساس می

 شوند، باید به اجرا درآورد.

هدف فرد از این اعمال ذهنی یا رفتارهای فیزیکی عبارت است از جلوگیری یا کاهش اضطراب یا استرس، یا پیشگیری از یک -2

ن اعمال ذهنی یا رفتارهای فیزیکی، با مواردی که قرار است آنها را خنثی داند، اما ایرویداد یا موقعیت که فرد آن را ترسناک می

 یا پیشگیری کنند هیچ ارتباط واقع بینانه ای ندارند، یا رفتارها و اعمالی به وضوح افراطی هستند.

Bیا در عملکرد اجتماعی،  گیرند (گیر هستند ) برای مثال، هر روز بیش از یک ساعت از وقت فرد را میها یا اجبارها وقت: وسواس

 آورند.های مهم زندگی نابسامانی شدید به وجود میشغلی، یا سایر جنبه

C توان به تأثیر فیزیولوژیک و مستقیم یک ماده ) مثاًل، مواد مخدر یا عملی را نمی –: سمپتوم ) نشانه ( های وسواس فکری

 ی پزشکی دیگر نسبت داد.داروهای تجویزی ( یا یک عارضه

D: اختالل  های مفرط درتوانند توضیح بهتری برای ناراحتی فرد باشند ) مثالً،نگرانیسمپتوم های یک اختالل روانی دیگر نمی

اضطراب عمومی، اشتغال فکری به ظاهر خود در اختالل بادی دیسمورفیک، ناتوانی در دور انداختن اشیاء یا جدا شدن از آنها 

ای، رفتارهای کندن، رفتارهای کلیشه -ختالل مو کندن، کندن پوست در اختالل پوستدر اختالل احتکار، کشیدن مو در ا

مراسمی ) آئینی (، خوردن در اختالالت خوردوخوراک، اشتغال فکری به مواد یا قمار در اختالالت مصرف مواد و اختالالت 

ی های جنسی در یکپردازیامیال یا خیال مرتبط، اشتغال فکری به بیماری جدی در اختالل اضطراب بیماری، اشتغال فکری به

از پارافیلیاها، اشتغال فکری به امیال در اختالالت کنترل امیال، نشخوار فکری به همراه احساس عذاب وجدان در اختالل 

)  ( افسردگی عمده، تزریق فکری یا افکار ایلوژنال دائمی در اختالل سایکوتیک، یا رفتارهای تکراری در اختالل طیف اوتیسم

 (. 1332گنجی، 
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  OCDشیوع 

معموالً تدریجی است و بیشتر در اوایل نوجوانی یا اوایل بزرگسالی و پس از یک رویداد استرس زا، مثل حاملگی،  OCDشیوع     

دچار  OCDای از زندگی خود به درصد مردم در مرحله 5/2شود. حدود زایمان و مشکالت در روابط عاطفی و شغلی، ظاهر می

است. تعداد  %8/1تا  %1/1و در سطح جهانی  %2/1در آمریکا  OCDماهه برای  12نرخ شیوع  DSM-5شوند. به گزارش می

ها به آن مبتال ها بیشتر از دختربچهاندکی بیشتر از تعداد مردان بزرگسال است اما پسربچه OCDزنان بزرگسال مبتال به 

را مطالعه کنند اندک هستند، با این حال، روانشناسان  OCDی در شیوع و بروز عوارض شوند. تحقیقاتی که اثر عوامل فرهنگمی

ی فرهنگی، ابتالی تعداد بیشتر زنان نسبت ، صرف نظر از زمینهOCDهای کلی افراد مبتال به اند که ویژگیبه این نتیجه رسیده

 (. 1332به مردان و شیوع این اختالل در سنین نسبتاً پایین است ) گنجی، 

 شرایط همبود

ی گردند. احتمال شیوع اختالل افسردگعملی معموالً به اختالالت روانی دیگر مبتال می –افراد مبتال به اختالل وسواس فکری     

درصد است.  25درصد و برای فوبی اجتماعی  67عملی حدود  –اساسی در طول عمر در مبتالیان به اختالل وسواس فکری 

، 1عملی، مشتملند بر اختالل سوء مصرف الکل –نپزشکی شایع در مبتالیان به اختالل وسواس فکری های توأم رواتشخیص

 –. اختالل وسواس فکری 4، اختالالت خوردن و اختالالت شخصیت3، اختالل هراس2اختالالت اضطراب منتشر، فوبی خاص

و  5ی وسواس گونه با جزئیات، کمال طلبیعملی، که با نگران –های سطحی با اختالل شخصیت وسواس فکری عملی، شباهت

 7تا  5عملی،  –در مبتالیان به اختالل وسواس فکری  6صفات شخصیت مشابه آن همراه است، دارد. میزان بروز اختالل توره

، ترجمه ی پورافکاری، 2007و سادوک،  کاپالنی تیک دارند ) درصد مبتالیان به این بیماری، سابقه 30تا  20درصد است و 

1388 .) 

 

 

 تشخیص افتراقی

مطرح کرد. افتراق  Iعملی را باید در محور  –ها و اجبارهایی عودکننده در کار باشد، اختالل وسواس فکری هرگاه وسواس    

 –شخصیت وسواس فکری  عملی از افراد مبتال به اختالل –نهادن میان بیماران سرپایی دارای برخی صفات وسواس فکری 

عملی، شاید از همه دشوارتر باشد. تشخیص اختالل شخصیت را، تنها زمانی باید مطرح کرد که بیمار مثمر ثمر بودن خود را از 

که ممکن است هم زمان با  7داده باشد. در برخی از بیماران، اختالل هذیانینظر شغلی و اجتماعی به مقدار چشمگیری ازدست

کند را مشخص می OCD(. تفکر وسواسی که  2003یت وجود داشته باشد که باید ذکر کرد ) کاپالن و سادوک، اختالالت شخص

های موجود در اختالل اضطراب منتشر تمییز داده شوند. معمول هستند و از نگرانی 8باید از نشخوارهای ذهنی که در افسردگی

های خوان با خلق هستند و در اختالل اضطراب منتشر، آنها به عنوان نگرانینشخوارهای ذهنی در افسردگی خود پذیر و هم

باشند. خوان و مقاوم میناهم OCDکری در های فشوند. در مقابل، وسواسحقیقی در مورد رویدادهای واقعی زندگی تجربه می

                                                           
1 . Alcohol abuse disorder 
2 . Specific phobia 
3 . Panic disorder 
4 . Personality disorder 
5 . Perfectionism 
6 . Tourette disorder 

7 . Delusional disorder 

8 . Depression 
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که افکار وسواسی، تنها بر روی یک موضوع متمرکز شوند شوند. درصورتیچنین آنها به طور کلی غیر واقعی تشخیص داده میهم

ی فوب ، آن تشخیص باید صورت گیرد ) برای مثال اختالل بد شکلی بدن،OCDکه با اختالالت روانی دیگر مرتبط باشد، به جای 

نیز تشخیص داده  OCDعملی اضافی ظاهر شوند، ممکن است  –خاص یا هیپوکندریا (. در صورتی که وسواس های فکری 

شود. اگر افکار وسواسی به عنوان افکار اغراق آمیز و غیر واقعی شناسایی شوند و کیفیتی عجیب و غریب داشته باشند، تشخیص 

رفتارهای کلیشه ای که خود پذیر هستند و غیرواقعی تشخیص داده می شوند ممکن  اختالل توهم باید مورد توجه قرار گیرد.

 (. 1334را نشان دهند ) انجمن روانپزشکی آمریکا،  OCDباشند تا اینکه اختالل  1است حاکی از اسکیزوفرنی

 

 آگهیسیر و پیش

عملی سیری متغیر و غیر قابل پیش بینی دارد که گاهی وسواس و اجبار هم ممکن است  -اختالل شخصیت وسواس فکری    

عملی ممکن است در بزرگسالی به افرادی  –در آن راه پیدا کند. برخی از نوجوانان مبتال به اختالل شخصیت وسواس فکری 

ی اسکیزوفرنی باشد یا چند سال برخی دیگر، این اختالل ممکن است مقدمهگرم، گشاده نظر و با محبت تبدیل شوند، اما در 

ی بیماران وسواس فکری همه .بعد که روند سالخوردگی آن را تشدید کرده ممکن است به اختالل افسردگی عمده تبدیل شود

نی های درودهند، این قرینهنشان می های درونی ترس، یعنی افکار، تصورات یا تمایالت مزاحم را از خودعملی، عالئم یا قرینه –

های بیرونی، از قبیل اشیای آلوده یا قفل کردن در، به کار انداخته شوند یا بدون ترس ممکن است بر اثر تماس با عالئم قرینه

بوط های مرترستوان بر اساس همراه بودن یا همراه نبودن با چنین این عالئم را میی بیرونی آشکار، بروز کند. همهرگونه حادثه

(، پیشنهاد کرده که در مورد بیماران وسواس 1371بندی کرد. راچمن )به پیامدهای فجیع یا بسیار وحشت انگیز با آنها، طبقه

عملی، یک حالت برانگیختگی شدید ممکن است فرد را نسبت به افکاری که از نظر او دارای معنی و اهمیت خاص  –فکری 

 هستند، حساس تر نماید.

ی کننده که در سطحی باالتر از آستانه(، که طبق آن مواجهه ی کوتاه مدت با حوادث ناراحت 1373)  2ی آیزنکنظریه    

نابراین هاست. بنماید، مؤید این برداشتتحمل فرد قرار دارند باعث افزایش حساسیت او شده و یادگیری پاسخ ترس را تسهیل می

ز قابلیت برانگیختگی باالتری برخوردارند، ممکن است استعداد بیشتری برای ابتال به اختالالت افرادی که از لحاظ فیزیولوژیکی ا

، عملی در واقع –دهد افراد مبتال به اختالل وسواس فکری اضطراب داشته باشند. شواهدی تجربی در دست است که نشان می

، 3دهند ) بولوگوریسواکنش فیزیولوژیکی از خود نشان می بیشتر از افراد عادی در مقابل تهدیدهای احتمالی یا مورد انتظار،

شود، ولی اعمال وسواسی این دهد افکار وسواسی باعث ایجاد اضطراب و ناراحتی می(. دالیلی در دست است که نشان می 1377

های خنثی، باعث افزایش شده است که افکار مکرر مزاحم بیش از فکر دهد. در یک مطالعه دیدهاضطراب یا ناراحتی را تخفیف می

 (. 1330، 5اونافوا -4شود ) گیل استکتیی مقاومت الکتریکی پوست میضربان قلب و تغییر درجه

 اختالل وسواسی 6شناسیسبب 

عملی به طورکامل کشف نشده است و مانند سایر بیماری های روانی تحقیقات زیادی  –علت واقعی اختالل وسواس فکری     

ی عملی همانند سایر بیمار –ه انجام شود تا علت واقعی این نوع بیماری ها آشکار شوند. اختالل وسواس فکری باید در این زمین

باشد. بااین حال افراد مختلف با عالئم و ی ترکیب عوامل مختلف زیستی ) ژنتیکی، روانی و اجتماعی ( میهای روانی نتیجه

                                                           
1 . Schizophrenia 

2 . Eysenck 

3 . Bologuris 
4 . Gil astkty 

5 . Onafoa 

6 . Etiology 
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عوامل را داشته باشند و همین امر شناخت و مشخص کردن علت بیماری را توانند ترکیب گوناگونی از های متفاوت مینشانه

 (. 2005، 1کند ) ویل و ویلسونبسیار پیچیده می

 

 عوامل زیست شناختی

شده است. اواًل مشاهده شده که بیماران عملی گزارش  –های بیماران وسواس فکری انواع ناهنجاری های بیولوژیک در گروه    

ی مغزی را در سبب شناسی این داشتند که نقش ضربه 2ی تولد تروماتیکعملی معموالً سابقه –مبتال به اختالل وسواس فکری 

ه به آنچه در سازد. هم چنین مشاهده شده که بعضی از بیماران مبتال به صرع لوب تمپورال عالئمی مشاباختالل مطرح می

اری عملی نابهنج –شود دارند. در بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری عملی ایدیوپاتیک دیده می –اختالل وسواس فکری 

های غیر اختصاصی الکتروآنسفالوگرافیک باالتر از دیگران است، چنین فرض شده است که این ناهنجاری ها ممکن است بیشتر 

العات کند. مطای که باالتر بودن میزان بروز چپ دستی در این بیماران آن را تقویت میشد، فرضیهی چپ متمرکز بادر نیمکره

ی ورهتر شدن دشود نشان داده است. مثل کوتاهالکترو آنسفالوگرافی در خواب ناهنجاری هایی مشابه آنچه در افسردگی دیده می

 (. 1334) انجمن روانپزشکی آمریکا،  3REMنهفتگی 

 رفتاری عوامل

های شرطی هستند. یک محرک نسبتاً خنثی از طریق فرایند شرطی شدن ی یادگیری، فکرهای وسواسی محرکطبق نظریه    

کند. به این پاسخگر و جفت شدن با رخدادهایی که طبیعتاً مضر و اضطراب برانگیز هستند، با ترس و اضطراب پیوستگی پیدا می

ند. عمل گردشوند تبدیل میهای شرطی که قادر به برانگیختن اضطراب و ناراحتی میبه محرک و اشیاء سابقاً خنثی ترتیب افکار

یابد که عمل خاصی موجب کاهش اضطراب وابسته به یک فکر وسواسی آید. شخص درمیای متفاوت پدید میگونهوسواسی به

کند، در نتیجه ی وقوع عمل وسواسی موجب میگردد. رهایی و آرامش خاص از رفع اضطراب که به عنوان سائق منفی عمل می

شود. تدریجاً، این عمل به علت مفید بودن و کاهش یک سائق دردناک ثانوی ) اضطراب ( به صورت یک تقویت این عمل می

 وسواس یهای پدیدهآید. تئوری یادگیری، مفاهیم مفیدی برای توضیح برخی از جنبهالگوی رفتاری آموخته شده ی ثابت درمی

کند، مثل قدرت اضطراب انگیزی افکاری که لزوماً ترساننده نیستند و برقراری الگوهای وسواسی رفتار ) عملی ارائه می –فکری 

 (. 1388؛ ترجمه ی پورافکاری، 2007و سادوک،  کاپالن

 اجتماعی –عوامل روانی 

متفاوت است. اکثریت بیماران مبتال به اختالل وسواس  4جبری –عملی از اختالل شخصیت وسواسی  –اختالل وسواس فکری     

ملی نه الزم ع –عملی عالئم جبری پیش از بیماری ندارند. بنابراین، چنین صفاتی برای پیدایش اختالل وسواس فکری  –فکری 

ی د در آثار اولیهبیماری بوده اند. فروی درصد این بیماران دارای صفات وسواس قبل از 35تا  15و نه کافی است. فقط حدود 

ی آن رشد است و مشخصه 6تناسلیپیش 5آزارگرانه -ی مقعدیهای وسواس، نشانگر برگشت به مرحلهخود مطرح کرد که نشانه

ر آن های بعدی روان پویایی فرض بتعارض بین پرخاشگری و سلطه پذیری، کثیفی و تمییزی، نظم و بی نظمی است. در ضابطه

                                                           
1 . Will & Wilson 

2 . Traumatic 

3 . Rapid Eye Movement 

4 . Obsessive-Compulsive personality disorder 

5 . Anal sadistic 

6 . Pre-gental 
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قرار گرفته  " 1پیش روان پریشی "ی ضعیفی دارند و بنابراین ممکن است در مرحله "من  "مرزهای  است که بیماران وسواسی،

 (. 1382؛ ترجمه ی قاسم زاده، 1383، 2باشند ) هاوتن و همکاران

 بندیجمع

OCD  دوعنصر مهم و گاهی مستقل دارد: وسواس و اجبار. وسواس عبارت است از یک فکر، تصویر ذهنی، یا میل ناخواسته و

تواند این افکار را متوقف کند(. افکار وسووواسووی اغلب یابد ) یعنی، نمیمکرر که فرد آن را ناراحت کننده و غیر قابل کنترل می

ساندن یا رنج دادن به خود یا سیب ر سواسفردی مهم در زندگی را به خود می شکل آ سر یا فرزند (. و های گیرند ) مثل هم

ستقیم به خود یا  ستقیم یا غیر م سانی م سیب ر شکل ترس از آلودگی ) آلوده یا کثیف کردن خود یا عزیزان(، ترس از آ رایج، 

شگرانه را ب سی، یا پرخا شان دادن تمایل غریزی غیر اخالقی، جن سی گیرند. همه خود میدیگران، و ترس از ن سوا چنین افکار و

ممکن است شکل تردید شدید و مرضی به خود بگیرند و در نتیجه، افراد مبتال به آن رفتارهای تکراری نشان دهند، مثل چک 

دلیل. اجبار عبارت اسوووت از یک رفتار فیزیکی یا عمل ذهنی تکراری و مداوم که فرد درپی و بیهای پیها یا شوووسوووتنکردن

کند مجبور اسوت آن را انجام دهد تا اضوطراب ناشوی از افکار وسوواسوی را از بین ببرد یا از وقوع پیامدهای منفی سواس میاح

ها ) برای پیشووگیری کند. این کار ممکن اسووت شووکل اعمال تکراری و مداوم را به خود بگیرد، مثل چک کردن درها و پنجره

و دائمی برای جلوگیری از عفونت و آلودگی. اجبارها، مثل موارد باال، از  مطمئن شووودن از امنیت خانه (، یا شوووسوووتن تکراری

صل از ترس ضطراب حا سترس و ا سی کم میا سوا ستن افراطی ربط کنند. مهمهای و ش ترین موارد اجبارها، به چک کردن و 

رکات تکراری و سیستماتیک آوری و احتکار اشیاء ) برای روز مبادا (، حبه صورت جمع OCDشده است، اما ممکن است داده

خرافی، یا چیدن سیستماتیک اشیاء نیز نشان داده شود. در اکثر موارد، اجبارها آشکارا افراطی هستند و فرد از این موضوع خبر 

ای تبدیل شوووند که فرد خود را دارد. رفتارهای تکراری و همیشووگی ممکن اسووت به توالی رفتارهای غیر قابل تغییر و کلیشووه

 های خاص، است.های آغازگر، مثل افکار ناخواسته و مربوط به ترسبیند و علت آنها جرقهه انجام دادن آنها میمجبور ب

است که با وقوع یک اتفاق ناگهانی و یا افکار ناخواسته  کنندهناتوانیک اختالل اضطرابی بسیار  عملی – فکری اختالل وسواس

    .شووودمیلی تکراری و یا تشووریفاتی به منظور کاهش اضووطراب منجر و به عملکرد وسووواس عم شووودمی)وسووواس( مشووخص 

رفتاری اختالل وسواس -مطابق مدل شناختی    . شودمی و واکنشی تقسیم  وسواس به دو گروه، به نام های وسواس خودکار

-شووناختی ینظریهطبق  .آیندمیو وسووواس به حسوواب  گرمداخلهبین افکار  به عنوان رابطی عملی، رفتارهای خنثی-فکری

 .شوندمیبیشتر وسواسی  ماهیتاً توجه به کنترل فکر، افکار مزاحم یدرنتیجهرفتاری، 

ها و تر آن جامعه ازجمله نوع اجتماعات، خانوادهسالم ازنظر بهداشت روانی، منوط به سالمت اجزای کوچک یوجود یک جامعه

شایع دنیاست و میانگین سنی  یپزشکچهارمین بیماری روان عملی-فکری موجود در آن جامعه است. اختالل وسواس یهاگروه

س سالگی ا ست  سواس فکری  ت.شروع این اختالل حدود بی عملی معموالً به اختالالت روانی دیگر  –افراد مبتال به اختالل و

 67عملی حدود  –ی گردند. احتمال شیوع اختالل افسردگی اساسی در طول عمر در مبتالیان به اختالل وسواس فکرمبتال می

صد و برای فوبی اجتماعی  شخیص 25در ست. ت صد ا سواس فکری در شایع در مبتالیان به اختالل و شکی   –های توأم روانپز

عملی، مشووتملند بر اختالل سوووء مصوورف الکل، اختالالت اضووطراب منتشوور، فوبی خاص، اختالل هراس، اختالالت خوردن و 

سواس فکری  صیت. اختالل و شخ شباهت –اختالالت  سواس فکری عملی،  صیت و شخ سطحی با اختالل  عملی، که با  –های 

 -نگرانی وسواس گونه با جزئیات، کمال طلبی و صفات شخصیت مشابه آن همراه است، دارد. اختالل شخصیت وسواس فکری

                                                           
1 . Pre-Psychose period 

2 . Houton et al. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

11 
 

 کند. برخی از نوجوانان عملی سیری متغیر و غیر قابل پیش بینی دارد که گاهی وسواس و اجبار هم ممکن است در آن راه پیدا

سواس فکری  صیت و شخ شاده نظر و با محبت تبدیل  –مبتال به اختالل  سالی به افرادی گرم، گ ست در بزرگ عملی ممکن ا

ی اسوکیزوفرنی باشود یا چند سوال بعد که روند سوالخوردگی آن را شووند، اما در برخی دیگر، این اختالل ممکن اسوت مقدمه

ف عملی به طورکامل کش –علت واقعی اختالل وسواس فکری  .ختالل افسردگی عمده تبدیل شودتشدید کرده ممکن است به ا

نشووده اسووت و مانند سووایر بیماری های روانی تحقیقات زیادی باید در این زمینه انجام شووود تا علت واقعی این نوع بیماری ها 

 )            ی ترکیب عوامل مختلف زیستیی نتیجهعملی همانند سایر بیماری های روان –آشکار شوند. اختالل وسواس فکری 

شانهژنتیکی، روانی و اجتماعی ( می شد. بااین حال افراد مختلف با عالئم و ن مل توانند ترکیب گوناگونی از عواهای متفاوت میبا

سیار پیچیده می شخص کردن علت بیماری را ب شناخت و م شند و همین امر  شته با سببطور کلی کند. بهرا دا ین ساز اعوامل 

 باشد.اجتماعی می –اختالل شامل عوامل زیست شناختی، عوامل رفتاری، عوامل روانی 
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