
 OCD( Obsessive Compulsive Disorder) وسواس فکری عملی

(، بسیاری از انسانها رفتارهایی شبیه به رفتار 91با توجه به شیوع ویروس همه گیر کرونا )کوید 

 شناخته شوند. می دهند که خوب است این رفتارها وسواسی بروز

و اگرچه ابتدا بهتر است عالئم آن را بشناسیم  (ocd)وسواس فکری عملی اختالل برای شناخت

( است نباید با آن اشتباه ocpdعالئم آن بطور سطحی شبیه به اختالل شخصیت وسواسی جبری )

شامل می تواند هم  سالگی بروز می یابد که 03لب پیش از اغشود.  اختالل وسواس فکری عملی 

که ناراحتی شدیدی برای فرد است ل وسواسی افکار مزاحم و تکراری باشد و هم شامل آداب و اعما

و اطرافیان او ایجاد می کنند. افراد گاهی فقط دچار وسواس فکری می شوند. گاهی دچار وسواس 

عملی و در برخی موارد هم هر دو وسواس را دارند. فرد وسواسی برای کم شدن اضطرابی که او را 

ین با ا که درون یک چالهاست او همچون فردی احاطه می کند افکار و اعمالی دارد غافل از آنکه 

ا ر بیرون نمی آید بلکه اضطراب و تشویشنه فقط بیشتر چاله را عمیق تر می کند و  ،افکار و اعمال

بیشتری را تجربه می کند. اما خبری خوبی وجود دارد و آن  کمتر نمی کند که هیچ بلکه نگرانی

درصد مراجعان درمان شده  03مار نشان داده حدود اینکه این بیماری اغلب درمان پذیر است و آ

این بیماری در مردان مجرد بیشتر از متوسط جامعه است. در متأهلین هم بیشتر در میان افرادی اند. 

)این افراد رنج بسیاری می برند و نزدیکان آنها نیز که اختالف زناشویی دارند بیشتر از معمول است. 

دارند اما وضعیت خوشایندی را تجربه نمی کنند بخصوص که اگر اگرچه سعی در سازگاری با او 

شود و  تبدیل می اتالف وقت شدیدوسواس عملی باشد و نتوانند افراد مبتال آن را پنهان کنند به 

 به اختالف های خانوادگی دامن می زند. (

چیزی  می کنند و دائما حس می کنند در حال فراموش کردن احساس گناهبرخی از آنها اغلب 

بنابراین هم با تشویش خود سر و کار دارند و هستند و باید تردید خود را به اطمینان مبدل نمایند. 

 هم با واکنشهایی که نسبت به نگرانی خود بروز می دهند که آن را تشدید می کند. 

 وسواس می تواند مدام ، رو به کاهش ، دوره ای ، از بین رفته یا از بین نرفته باشد. 



وجود دارد که هر یک می و الگوهای جزئی تر چهار الگوی عمده برای اختالل وسواس فکری عملی، 

وسواس تردید  -2وسواس آلودگی )شایعترین(،  -1تواند شامل  زیرگروه های بیشتری باشد. 

 وسواس تقارن -4 وسواس افکار مزاحم -3مرضی 

این  دارند لینک مشابه می شناسید که نشانه هایی اگر تا اینجا همراه این مقاله بوده اید و افرادی را 

 مقاله را ارسال فرمایید تا با آگاهی بیشتر جامعه سالمتری داشته باشیم. 

 وسواس فکری

وقتی که افکار، احساس و اندیشه ای که بصورت عود کننده و مزاحم و تکراری در یک فرایند ذهنی 

 گفته می شود.  obsessionشخصی ایجاد شود به اصطالح وسواس فکری یا  برای

در تحقیقی که به منظور شناخت عالئم این وسواس انجام شده موارد زیر از مشکالت عمده بودند: 

 نگرانی یا نفرت از ادرار، مدفوع، بزاق، کثیفی، میکروب، سموم محیطی و غیره-

 ثل آتش سوزی، مرگ، بیماری )خود و دیگران(ترس از احتمال وقوع اتفاق وحشتناک م-

 نظم و ترتیب یا دقت توجه به تقارن،-

 بدون تناسب با خانوادهزهد ورزی و عبادت مفرط -

ا ، تصاویر یپرخاشگرانه ، افکارو افکار جادویی و خرافی و خواندن ورد اعتقاد به اعداد سعد و نحس -

 تکانه های جنسی ممنوع یا انحرافی

 معنا، کلمات و اصوات موسیقیایی مزاحم و مداخله آمیزاصوات بی  -

 وسواس عملی

وقتی که فرد دارای رفتاری تکراری که اجباری، آگاهانه و عودکننده باشد به اصطالح 

compulsion  آن را غیرمنطقی و ناخواسته یا به درصد افراد وسواسی،  03 گفته میشود ولی

 د.ناصطالاح ناهمخوان و دیس تونیک می دان

 در تحقیقی که به منظور شناخت عالئم این وسواس انجام شده موارد زیر از مشکالت عمده بودند:



 دیدن افراطی سر و وضع خود در آینه شستشو، دست شستن، دوش گرفتن، حمام ومسواک و -

 اعمال آئین گونه تکراری مثال از عبور از در بصورت مکرر،  -

 اجاق و ترمز ...وارسی و چک کردن درها، قفل ها، -

 منظم سازی و مرتب سازی )رنگ، اعداد، رخت آویز و ...(-

 ذخیره و احتکار و گردآوری-

 بیماری های همراه با وسواس

درصد احتمال و اختالل جمعیت  70افراد وسواسی احتمال ابتال به اختالل افسردگی اساسی با 

 درصد احتمال را دارند.  52هراسی با 

البته اغلب افرادی که دارای وسواس هستند به افسردگی دچار می شوند ولی برای تمایز آنها می 

توان به سیر آنها نگاه کرد. افراد در دوره افسردگی دارای افکار وسواسی هستند اما افراد وسواسی 

ocd  .د افرااشتراک عملکرد مغزی افراد وسواسی با واقعی علیرغم فروکش افسردگی تداوم دارند

در هر دو  Remدارای افسردگی، نشان می دهد که نابهنجاری هایی مثل کوتاه شدن دوره تأخیر 

 مشاهده می شود. همچنین است عدم فرونشانی در آزمون فرونشانی دگزامتازون.

باید خاطرنشان ساخت که افراد وسواسی کامال به ماهیت غیرمنطقی عالئم خود واقف هستند. 

داشت که بیماری های روان پریشانه ای که معموال با انواعی از خصوصیات دیگر همچنین باید توجه 

 دیده نمی شود.  ocdهمراه هستند در 

اختالالت دیگری هم ضمن وسواس می تواند به وجود بیاید از جمله اختالل مصرف الکل، اضطراب 

خوردن.  پانیک، اختاللفراگیر، اختالالت شخصیتی، فوبیا یا هراس اختصاصی، اختالل وحشتزدگی یا 

در اینجا همانطور که قبال گفته شد تأکید می شود که تشابه سطحی اختالل وسواس فکری عملی 

بی، و طلجزئیات، کمال با اختالل شخصیت وسواس جبری، نباید اشتباه شود زیرا در عالئمی مثل 

هستند در حالیکه در  افراد دارای سندرم کاملی از وسواس ocdسایر صفات شباهتی دارند زیرا در 



همچنین اختالل توره و تیک هم دراین بیماران همزمان دیده شده اختالل شخصیت چنین نیست. 

 درصد می باشد.  53و  2است که حداقل احتمال آنها به ترتیب 

دیگر اختالالت مرتبط با وسواس که برای هریک تشخیص افتراقی وجود دارد شامل اختالل بدریخت 

زشت پنداری بدن) به شکل افراطی(، اختالل انباشت گری )ذخیره سازی یا احتکار(،  انگاری بدن یا

 اختالل وسواس کندن مو و پوست.

 عوامل تشکیل دهنده وسواس فکری عملی

 اجتماعی در این بیماری نقش دارند که به اختصار-عوامل زیستی، عوامل رفتاری و عوامل روانی

 درباره هر کدام شرح داده می شود.

 رسانه ها -عوامل زیستی شامل عصب

الف( کژتنظیمی سروتونین )سروتونین که یک نوروترانسمیتر مغزی است به اندازه کافی در مغز افراد 

 وسواسی وجود دارد اما در بخشی از مداری در مغز در زمان الزم در دسترس نیست(.

ی آزاد شده از پایانه های عصبب( احتمال کژ تنظیمی دستگاه نورآدرنرژیک ) افزایش نوراپی نفرین 

 پیش سیناپسی( 

جبری که مسبب ایجاد تب  -ج( احتمال ارتباط مثبت عفونت استرپتوکوکی و اختالل وسواس

 روماتیسمی است.

همچنین تصویر برداری های عصبی از مغز نشان داده که افراد وسواسی تغییر عملکرد مدارهای و 

اما بیش از  هسته دم دار، تاالموس را نشان می دهند.پیشانی، -روابط عصبی میان قشر حدقه ای

ر ارتباط دکوتیکواستریاتال  مسیر آنکه با آمیگدال و مدارهای هیجانی مرتبط باشد بیشتر با عملکرد

 است و اندازه هسته های دم دار نیز کاهش یافته است.

 زیرا در بستگان فرد را قابل توجه می داندانتقال بیماری وسواس از ژن ژنتیک شناسی هم مؤلفه 

البته به دلیل اثرات عوامل گزارش شده (.  4به  9)اما انتقال به فرزند برابر دیگران است.  2تا  0مبتال 

ت مانند ) البته باید توجه داشفرهنگی و رفتاری هنوز میزان دقیق نقش وراثتی قابل تفکیک نیست. 



انتقال فراهم است اما اگر شرایطی مانند عواملی بسیاری از بیماری های ژنتیک، این نیز فقط زمینه 

که نقش آموختن وابسته به حالت بیش از  چند از جمله استرس برای فعال شدن باشد بروز می یابد

 (.عوامل زیستی محتمل می باشد

 عوامل رفتاری

 کرا محرکی شرطی می دانند. به نظر آنها اگرمحروسواس فکری نظریه های رفتاری در روانشناسی، 

نسبتا خنثیی از طریق روند شرطی سازی فعال، با رویدادی واقعا زیان بار یا اضطراب آور و نگران 

، با ترس و تردید و نگرانی مرتبط می شود و این حاالت را برای فرد از آن پس کننده همزمان شود

د که وتداعی می کند. بنابراین شیء یا فکری که قبال خنثی بوده به محرکی شرطی تبدیل می ش

 قادر است در فرد تولید اضطراب کند.  

اما در وسواس عملی، فرد کشف می کند که برخی اعمال، اضطراب او را کاهش می دهد. به عبارتی 

او راهبرد مقابله ای بصورت رفتارهای تشریفاتی ایجاد می کند تا اضطراب را مهار کند و اینگونه 

 بصورت الگوهای یادگرفته شده در فرد شکل می گیرند.تثبیت می شوند تا حواس او را پرت کنند و 

 اجتماعی –عوامل روانی 

درصد دارای صفات وسواسی بصورت پیش مرضی دارند. این به  02افراد وسواسی دارای حد اکثر 

 معنای این است که اکثر افراد وسواسی عالئمی از قبل ندارند که مثل عالئم شخصیتی باشد. 

 عوامل روان پویشی

احتمال اینکه افراد دارای منافع ثانویه باشند باید در این دیدگاه کنترل شود. همچنین درک ابعاد 

بین فردی، میزان مساعدتی که خانواده دارد و حمایت یا نقش تنش و استرس های موجود در 

خانواده، نگرش طرد بیمار و ضعف عملکرد خانوادگی و نقشی که برای کاستن اضطراب بیمار یا 

وگیری از خشم او دارند که همه این الگوها باید طی درمان بررسی شوند تا موجب الگوهای جل

عودکننده نباشند. از جمله عواملی که در روانپویشی مد نظر درمانگر قرار می گیرد عوامل آشکارساز 

هستند که باید رسیدگی شوند همانند مشکالت بین فردی و اضطراب، استرس های مرتبط با 

 استرس زایی برای بیمار باشند. ، بچه دار شدن، مراقبت از فرزند، که می توانند مولد حاملگی



اما در نظریه روانکاوی سنتی فروید، مرحله مقعدی است که موجب موقعیتهای ادیپی مثل مقابله به 

مثل و یا از دست دادن محبت یکی از آبژه های مهم زندگی و خطر اضطراب را احساس کردن و 

نی به مرحله مقعدی است که از نظر هیجانی با دوسوگرایی بسیار شدیدی همراه است عقب نشی

یعنی سائقهای مشخصه مرحله ادیپی شامل سائق های جنسی و پرخاشگری. یعنی وجود همزمان 

نفرت و عشق به یک فرد مهم زندگی مثل والد که فرد را ناتوان ساخته و دچار شک و تردید و 

 یی متضاد می سازد.بالتصمیمی و احساس ها

 وسواسدرمان 

به مقدار زیادی تحت تأثیر عوامل زیستی است و کمتر به نظریه وسواس عملی با شواهدی فزاینده، 

در تکانه های پرخاشگرانه پنهان در پس طی گزارشاتی روانکاوی سنتی ارج گذاشته شده اگر چه که 

صفات شخصیتی افراد اختالل شخصیت وسواسی را با ارتقاء بینشی طوالنی مدت، بهبود بخشیده 

و یا هر دو با هم موفقیت بیشتری رفتار درمانی و همچنین  دارواند.  مطالعات نشان داده که درمان با 

روه گف با اعضای خانواده می تواند به نفع بیمار باشد. نیز با ایجاد ائتال خانواده درمانیداشته است. 

 ایجاد کند. نیز برای برخی بیماران می تواند یک نظام حمایتی  درمانی

 جراحی –سایر روشهای درمانی در شرایط خاص مطالعه شده است از جمله تشنج الکتریکی ، روان 

. جراحی یا حلقه بُری سینگولوتومی برای بیماران بسیار مقاوم که به شکل مزمنی ناتوان شده اند

درصد از بهبود بیمارانی که با روشهای دیگر درمان نشده اند بوده.  تحریک عمقی  03تا  52باعث 

 مغز با الکترود...

آنچه توصیه می شود برای درمان مطلوب ابتدا باید تشخیص صحیح صورت گیرد مراجعه به 

م  درمان های مسیر خود را دارند تا شانس زندگی روانپزشک و همچنین روانشناس است که هر کدا

 بهتری را به فرد وسواسی بدهند. 

(، DSM-2خالصه روان پزشکی، کاپالن و سادوک، ترجمه دکتر فرزین رضاعی )بر اساس -منبع: 

 نشر ارجمند

 نویسنده: افسانه جعفریان



 کلمات کلیدی: 

OCD 

OCPD 

 عملی  -وسواس فکری

 جبری -اختالل وسواس فکری

 اختالل شخصیت وسواس جبری

 کرونا ویروس– 91کوید

 سروتونین

 بیماری ژنتیک

 افسردگی

 اختالل افسردگی

 اختالل جمعیت هراسی 

 وسواس آلودگی 

 وسواس تردید مرضی 

 وسواس افکار مزاحم 

  وسواس تقارن

 درمان وسواس

 درمان پویشی وسواس

 رفتار درمانی وسواس



 دارو درمانی وسواس

 احتکار، اندوزش، ذخیره سازیوسواس 

 وسواس در زناشویی

 خانواده درمانی

 گروه درمانی

 روانشناسی

 روانپزشکی

 مشاوره وسواس

 

 


