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یمبسم هللا الّرحمن الّرح





DSM5_تشخیصي_مالكهاي

عملي_اختالل وسواس فكري

عملي و اختالالت مربوط در_اختالل وسواس فكري

DSM5 از اختالالت اضطرابي جدا شده اند و به ویژه

بدن، عملي، اختالل بدشكلي-شامل اختالل وسواس فكري

ني اختالل ذخیره كردن، اختالل موكني، اختالل پوست ك

.میباشد



کهمیترسماینازبشه،منتقلمنبهکسیبیماریمبادااینکهازدارمواهمهمدام»

اینلانتقابامباداکهمیترسم.بشومبیمارهممنوبشهمنتقلهممنبهافرادمیکروب

ولیبرسه،نظربهاحمقانهشاید.کنمبیماروآلودههمرواونهاخانوادهامبهمیکروبها

آنقدرم،بزندستخوردهاونبهکسیدستکهدریدستگیرۀمثلاچیزییاکسیبهاگر

شورمبرودستهاممرتبهچندینتابرمخونهبهمیشممجبورکهمیشممضطربوعصبی

ۀخوندر.باشمداشتهبهتریاحساسمیشهباعثکاراین.بشورمرولباسهامبعدشو

جاییاتوببرمبینازرومیکروبهاتامیشورمسفیدکنندهبابارچندروسطوحهمۀخودم

همیکندرکوجودمازبخشی.میکنمخودداریدیگرانباتماسهرگونهازدارهامکانکه

نایازچطورینمیدونمکهکردهپیداادامهآنقدرحاالولیهستنبیجاهمهترسهااینکه

«...شدهاندخستهدیگههمخانوادهام....بکشمدستکار



تویمشکلینکنهکهمیشهوراونووراینکردنچکصرفروزمتمام»

کهمیکنمنپیدااطمیناناینازچونبرمبیرونخونهازنمیتونم.بیادپیشخونه

.نهیامبستروپنجرههایاآبشیریاونهیاکردمخاموشروبرقیوسایلوگاز

میشهمجبورهمسرمنداره،اهمیتکنمچکرواینهابارچندخودماینکه

گازشعلۀآیاببینمکهمیکنمچکاین،برعلوه.کنهچکروچیزهمهدوباره

ضیبعباال،میرمبعدومیدمانجامبارپنجروکاراین.نهیاکردمخاموشرو

نجاماروتشریفاتایندوبارهکهمیشممجبورونیستکافینظرمبهوقتها

هکمیدونم.میشهطاقطاقتمدیگهکهمیشمنگرانآنقدرنکنمچکاگه.بدم

یاحتیاطبخاطربهمنبیفته،بدیاتفاقاگهکهمیکنمفکرمدامامااستاحمقانه

«....میشمسرزنشبودن



.باشیدداشتهمشابهیتجربیاتنیزشماشاید

بهایباشندداشتهافکاریچنینافرادکهاستعادیکاملا

ندگیزازاعظمیبخشکارایناگرولیبپردازندکردنکنترل

وشغلتحصیل،کار،درودهداختصاصخودبهراروزمره

اسوسواختللتشخیصکند،ایجادمشکلیاجتماعیروابط

لاختلجایبهگاهیمتنایندر.میشودمطرحعملی-فکری

.استآمدهوسواس،اختصار،بهعملی-فکریوسواس



:عملی-فکریوسواساختاللتعریف

هستندانههاییتکیاتصاویرافکار،وسواسها،.باشندداشتهمتفاوتیعلئممیتوانندوسواسبهمبتلاشخاص

مانندایناخواستهاحساساتباافکاراین.میآیندذهنبهفردخواستهبرخلفوبودهناخوشایندمعموالاکه

کی.هستندهمراهاحساساتاینکاهشجهتدرکاریانجامبرایقویمیلوشدیداضطرابوبرآشفتگی

اینکهاستافکارییااشیاءموقعیتها،ازاجتناباختللاینبهمبتلافراددراضطرابکاهشبرایشیوه

یاموقعیتهاازاجتناببرایوسواسبهمبتلفردتلشهایآنجاییکهاز.میشوندموجبرااضطراب

افکارهبکردنفکریارفتاریعاداتبرخینمیشود،واقعمؤثرمیشوند،برآَشفتگیموجبکهافکاری

جامانمتأسفانهامامیدهد؛انجامآشفتگیواضطرابکاهشبرایتلشجهتدررا(اجبارهایاآیینها)خاص

رد.شودآنمجددبازگشتازمانعنمیتواندومیدهدکاهشرااضطرابکوتاهمدتیبرایفقطآیینهااین

ازویزندمبیشتریوبیشترآیینهایاجرایبهدستآشفتگیواضطرابازرهاییبرایمبتلفردواقع،

اختللکارکردهایشوزندگیرونددرمیکند،صرفهاآنانجامبرایزیادیانرژیوزمانکهآنجایی

.میشودایجاد



:دوهریاوعملیفکری،وسواسهایوجود:عملی-فکریوسواساختاللتشخیصیمالک های

:فکریوسواسهای

هکمداومیوعودکنندهتکانههاییاامیال،افکار،-الف

ومزاحمبهصورتاختلل،اینهنگاماقعموبرخیدر

ایاضطرابافراد،اغلبدرومیشوندتجربهناخواسته

.میکنندایجادمحسوسناراحتی

ارتکانههایاامیال،افکار،اینمیکندسعیفرد-ب

اعمالایافکارباراهاآنیاکندمتوقفیابگیردنادیده

.(عملیوسواسدادنانجامبایعنی)کندبیاثردیگر



وارسیکردن،منظمدست،شستنمثل)تکراریرفتارهای-الف

احساسفردکه(شمردنکردن،دعامثل)ذهنیاعمالیا(کردن

بادبایکهمقرراتیطبقبریافکریوسواسبهپاسخدرمیکند

.استهاآنانجامبهوادارشوند،اجراقاطعیت

دادنکاهشیاپیشگیریذهنی،اعمالیارفتارهااینهدف-ب

کترسناموقعیتیارویدادازجلوگیرییاناراحتییااضطراب

اثربیاستقرارآنچهباذهنیاعمالیارفتارهااینبااینحال،است؛

راطیافآشکارایاندارندهایواقعبینآنارتباطشود،پیشگیرییا

.هستند



ازتربیشروزهرمثلا)هستندوقتگیرعملیوفکریوسواسهای1.

دربالینیعمدهاختللیاناراحتییا(میکشندطولساعت1

.نندمیکایجادعملکرددیگرزمینههاییاشغلی،اجتماعی،عملکرد

نشانههای. یکفیزیولوژتأثیراتازناشیعملی–فکریوسواس2

وانیرنشانه هایبااختاللاین.نیستنددیگرجسمانیبیمارییامواد

طراباضاختاللدربیش ازحدنگرانی هایمثل)نمی شودتبیینبهتردیگر

(فراگیر



:شیوع و سیر

دراختللاین.استدرصد3تا2حدودزندگیطولدراختللاینشیوع

.داردیکسانیشیوعجنسدودرآنازپسواستشایعترپسرهادرنوجوانی

رانایجمعیتدراختللاینشیوع.استبیستسالگیآنشروعسنمیانگین

.استشدهگزارش8/1%

فضعوشدتآنعلئمواستمزمنمعموالاعملی-فکریوسواساختللسیر

اردموبعضیولیداردخوبیپیشآگهیدرمان،بهاقدامصورتدر.میکندپیدا

.هستندمقاومدرمانبهنسبت



:عوامل خطر

درتاررفبازداریوبیشترمنفیتهییجپذیرینشانهها،بیشترکردندرونی:خلق وخو

.هستندعملی-فکریوسواساختللبهابتلدرمهمعواملازکودکی

واسترسزارویدادهایوکودکیدرجنسیوجسمیسوءاستفاده:محیطیعوامل

.میدهدافزایشراعملی-فکریوسواساختللبهابتلاحتمالدیگرآسیبزای

درعملی-فکریوسواساختللبهابتلمیزان:فیزیولوژیکیوژنتیکیعوامل

درجهاوندانخویشبرابردوتقریباااختلل،اینبهمبتلبزرگساالناولدرجهخویشاوندان

شروعکهافرادیاولدرجهخویشاوندانبیندرامااستاختللاینبدونافراداول

.مییابدافزایشبرابر10بهمیزاناینبودهنوجوانییاکودکیدروسواساختلل



:وسواس، به صورت های مختلف بر روی افکار، احساسات و رفتارهای ما اثر می گذارد
میکنیمفکریچه:

وسواسیفکر

گناهآلودافکار

میدهددستمابهاحساسیچه:

تنش

اضطراب

تشویش

میدهیمانجامکاریچه:

وسواسیرفتار

اجتناب

اطمینانحصول



همهارانبیماکثرالبته.استشدهارائهاینجادرعملی-فکریوسواساختللعلئمازبرخیازفهرستی:وسواسعالئم

.نمیکنندتجربهراعلئماین

رفتار وسواسی افکار وسواسی

خاصکردن بدن و عالئم جسمانی برای یافتن عالئم ابتال به بیماریچک .1

و ضدعفونی کردن مداومشستن .2

از ترک خانه به عنوان آخرین نفراجتناب .3

بعضی مسئولیت هانپذیرفتن .4

در مورد اینکه همه چیز ( اطمینان جویی)اطمینان از دیگران حصول .5

.روبه راه است

از موقعیت هایی که احساس می شود ممکن است به کسی آسیب دوری .6

رسانده شود، مثل پنهان کردن چاقوهای آشپزخانه

فتن کاری برای خنثی کردن فکر اضطراب آور مثل شمردن اعداد یا گانجام .7

.کلمه یا ذکری خاص

بار منظم کردن یا قرینه کردن اشیاء و وسایلچندین .8

و استغفار مکرردعا .9

اطمینانحصول / با روحانیان مذهبیمشاوره .10

هم و تصاویر ترسناک مبنی بر آلوده شدن با مواد خطرناکافکار .1

چون میکروب، آشغال، ویروس ایدز

ه دلیل و تصاویر وحشتناک در رابطه با وقوع پیشامدهای بد بافکار .2

ه دلیل بی احتیاطی فرد؛ مثالً آتش سوزی ناشی از نشت گاز در خانه ب

کردن روشن ماندن اجاق، یا مثالً ترس از سرقت از خانه به دلیل قفل ن

.در و پنجره، یا تصادف کردن با یک نفر با ماشین

مثالً و حرف هایی در ذهن مبنی بر آسیب رساندن به دیگریتصاویر .3

.فرزند یا همسر

از مرگ عزیزانتصاویری .4

بودن اوضاع مثالً به هم خوردن نظم وسایل منزلنامنظم .5

عتقاداتتصاویر و تردیدهایی در مورد ا/ کفرآمیز و ناخوشایندافکار .6



می دهد؟دستشمابهحسیچهمی آید،سراغتانبهوسواسیافکاراینکهزمانی

میکنمترساحساس

میکنمگناهاحساس

میشومعصبانی

میشومآشفته

میکنمپریشانیاحساس

میشوممضطرب

میکنمبیزاریاحساس

سایر:.................................



می دهد؟دستشمابهحسیچهوسواسیرفتارانجامازپس

میکنمآسودگیاحساس

میکنمآرامشاحساس

میکنمپاکیاحساس

میشوممضطربکمتر

میشومآرام

میشوممأیوس

سایر:......................

.هستیدوسواسدچاراحتماالازدهاید،علمترااعمالواحساساتافکار،اینازموردچندشمااگر



آنمالاعواحساساتوافکارکهمیکننداحساسهستند،وسواسدچارکهافرادیاکثر

ومضطربمیدهد،دستهاآنبهوسواسیفکروقتی.داردتکراریالگوییها

این.میشوندآسودهخاطرمیدهند،انجاموسواسیعملوقتیولیمیشوند،ناراحت

یشتربنیزآنوقوعاحتمالوقویتررفتهرفتهوشدهتبدیلمعیوبیچرخۀبهکار

.میشود

ایافکارخاطربهوسواسدچارفرد،اختللاینانواعازبعضیدراین،برعلوه

چنینهکاستبدیبسیارشخصحتمااکهمیکندفکروکردهگناهاحساسخوداعمال

کهچرامیشودبیشترافکاربازگشتاحتمالبهاینترتیب.میزندسرشبهافکاری

.استکردهپیدافردذهندرمنفیجایگاهی



.یدمیآهمهسراغبهاسترسآوروعجیبوغریبتصاویروافکاراوقاتگاهیکهاستآنازحاکیپژوهشها

ایناثردرهککسانیامانمیکنند؛هاآنبهتوجهیتصاویروافکاراینکردنتلقیبیمعنیباافرادبیشتر

بهدوبارهراارافکپریشانی،دلیلبهناخواستهاستممکنمیکنند،آشفتگییاپریشانیگناه،احساسافکار،

:استشکلبدینگاهیالگواین.برگردانندخودذهن

افکار ناخوشایند وسواسی

این)آسودهخاطرمیشود

وضعیتکوتاهمدت

(میباشد

رفتارویاافکارعملی

"خنثیکردن"برای

وسواس

حتما از داشتن " افکار منفی

چنین افکاری احساس خیلی 

"بدی به شما دست می دهد

احساس 

عصبانیت می /اضطراب

(احساس گناه)کند



:عملی-فکریوسواساختاللدرمان

یاریبسپیشرفتوسواسدرماناخیرسالبیستطی

دستخوبیبهبودیبهافراداکثرااواستکرده

بهمیتواندرمانیروشهایمهمتریناز.مییابند

درمانو(CBT)رفتاری-شناختیرواندرمانی

آنبهمختصربهطورادامهدرکهکرداشارهدارویی

.پرداختخواهیمها



داروییدرمان:

حمایتوسواسیعلئمبهبوددرداروهااثربخشیازشدهانجامتاکنونکهپژوهشهایی

مانندسهحلقهایضدافسردگیداروهایبهمیتواناثربخشداروهایاز.میکند

لی،بهطورک.کرداشارهسروتونینمجددجذببازانتخابیبازدارندههایوکلومیپرامین

ازمیتوانندوسواسبهمبتلبیماراناز%60ازبیشکهاستدادهنشانپژوهشها

کنندنگذاشتاثربهشروعداروهاتامیکشدطولهفتهچندقطعاا.ببرندسوددارودرمانی

درمانیأثیرتنیستقراربدانیدبایدمیشود،تجویزشمابرایداروییچنینوقتیبنابراین

اتاستبهتر.استمهمبسیاراولهفتههایدردارومصرفتداوموشودظاهربهسرعت

هبودیبحداکثربهتاباشیددرمانتحتمیکند،توصیهمعالجتانروانپزشککهزمانی

.یابیددست



رفتاریشناختیدرمان:

اختللهایدرمآننخستینجزءرفتاری،شناختیدرمان

که(CBT)درماننوعاین.استعملی-فکریوسواس

خطاست،(ERP)پاسخازپیشگیریورویاروییدربرگیرندۀ

آندرواست،وسواساختللرواندرمانینخست

صلحابرایرفتاریآزمایشهایازاستفادهمانندتکنیکهایی

رودمیکاربهاختللبامرتبطنادرستباورهایوارزیابیها

.استمؤثریدرمانمراجعانازبسیاریدرو



چیزهابابهتدریجبایستیشماپاسخ،ازپیشگیریورویاروییدر

درعینحالوشویدمواجهمیترساند،راشماکهموقعیتهاییو

اجتناب(کردنضدعفونیکردن،چک)وسواسیاعمالانجاماز

ازمرحله،هردرتامیکندکمکتدریجیرویکرداین.کنید

وکنیدترساحساسکمترمیسازد،آزردهخاطرراشماکهچیزی

پیشلیمشکهیچوسواسیعملندادنانجامباکهدریابیدتجربهبه

.مییابدکاهشاضطرابتانبهتدریجونمیآید



اینبهبدن.یافتخواهدکاهشاضطراببهتدریجاضطرابآورموقعیتبابیشترمواجههدرکهمیدانیم

برهغلبدرومیشودنامیده«رویارویی»کاراین.نداریدترساحساسدیگرومیکندعادتوضعیت

سد،میترآنازکهچیزهاییبامواجههوسواسبهمبتلفردبرایاگرچه.میکندکمکشمابهوسواس

مابهدشوارافکاروموقعیتهابارویاروییکردنگامبهگاملذا.استسختامانیستغیرممکنهرچند

ازآنسپ.کنیدشروعدشوارافکاروموقعیتهاازفهرستیتهیهباراکاراین.میکندبسیاریکمک

کمیاضطرابوترسهاآنازکهموقعیتهاییآن،پاییندرکهکنیدتهیهاضطرابازسلسلهمراتبی

.یکنندمایجادشمادررااضطرابوترسبیشترینکهموقعیتهاییآن،باالیدروگیرندقراردارید،

جربهترابیشتریاضطرابدارند،ترسآنازکهچیزیبارویاروییهنگامافراداکثریتابتدادر

اماکنند؛شروعراخودآیینهاییاوسواسیعملبایستیشدهطورهرکهمیکننداحساسومیکنند

.یافتخواهدکاهشتجربهشدهاضطرابمیزانپاسخ،ازامتناعصورتدربهتدریج



بکشم؟دستوسواسیعملانجامازمی توانمچگونه

ازریپیشگیکاراین.دارداهمیتداریم،ترسهاآنازکهچیزهاییبارویاروییازپسوسواسیافکاریاعملانجامچرخۀشکستن

.میشودنامیدهپاسخ

اطمینانولحص.کنندخوددارینیستید،آلودهاینکهگفتنباشمابهدادناطمینانیاشماجایبهکردنچکازکهبخواهیدخودخانوادۀاز

.بازداردداریدترسآنازکهچیزیبارویاروییازراشمااستممکن

.استپیشرفتارزیابیدرمهممرحلۀیکاین.دهیدامتیازخودبهخنثیکنندهعملیاوسواسیعملندادنانجامخاطربه

وقتیکه. زدنتدسمثلااست؛کاهشبهروشمااضطرابکهدهیدنشانتاکنیدیادداشتبرداریمیدهید،انجامرارویاروییدرمان1

.دستهاشستنبدونودستکشبدونآشغالسطلبه

کارهای. .هاآنشستنجایبهدستهامکررمالیدنمثلنکنیدقبلیوسواسیکارهایجایگزینراجدیدیوسواسی2

اگر. انجامفصرکهزمانیتدریجیصورتبهکنیدسعیمیرسد،نظربهغیرممکنوسواسیرفتارهایهمۀازیکجاکشیدندست3

.کنیدکمراانجامشاندفعاتیامیکنیدرفتارهااین

مییابدازاینرویکرداستفادهکنید،اضطرابشمابهتدریجکاهشاگر.4



بربیایم؟وسواسدرمنفیافکارپسازمی توانمچگونه

واسیوساعمالوافکارچرخۀشکستنبهشروعپاسخازپیشگیریرویکردباافرادوقتیاوقاتگاهی

مناگر»ینکهامثلاهستند،فردخودازانتقاداتیافکاراینمعموالا.میشوندناامیدکنندهافکاردچارمیکنند،

خیلیمنمیدم،دستازروهمهچیزکنترلدارم»،«هستمبیاحتیاطیمادرنکنم،بررسیروهمهچیزمرتباا

.میشونداشمدراضطرابوناراحتینیزوخلقوروحیهآمدنپایینباعثافکاراین.«هستمدستوپاچلفتی

:دکنیسعی.باشیدداشتهمتعادلتریدید بایستی.دارندباالییاهمیتافکارایننپذیرفتنلذا

کنیدشناساییراپایینروحیۀوافکاراین.

کنیدیادداشتمیدهند،دستشمابهلحظهایندرکهراناخوشایندیافکارسریعاا.

دچاردوستیاگرکهکنیدتصور.بپردازیدهاآنبامخالفتبهکنیدسعیهاآنعلیهاستداللهاییآوردنبا

میزدید؟اوبهحرفهاییچهبود،خودشمورددرافکاریچنین

منفیجنبههاینهبپردازیدزندگیتانوخودخوبنکاتیادآوریوتمرکزبه.



بگیرم؟موردایندربیشتریکمکمی توانمکجااز

میکندکمکشمابهکاراین.باشیدکردهاستفادهراراهنماایندرپیشنهادیتمرینهایکهامیدواریم

.برگردیدعادیزندگیبهوکنیدغلبهخودوسواسبرتا

آن،برلبهغبرایمییابد،افزایشمشکلتاناینکهیاداریداندکیپیشرفتکهمیکنیداحساساگر

.بخواهیدکمک

هاآن.کنیدصحبتهاآنبامیتوانیدکههستندکسانیبهترینبالینیروانشناسانیاروانپزشکان

.کنندتجویزشمابهرادارومصرفیارواندرمانیاستممکن

بازودترهرچهدارید،ترسخودتانبهرساندنآسیبازکهشدهایدمضطربآنقدراگر

.داریداحساسیچهکهبگوییداوبهوکنیدملقاتروانپزشک،



:متداولسؤاالت

چه تفاوتی بین شخصیت وسواسی و اختالل وسواس فکری. عملی وجود دارد؟-1

سؤاالتازوسواسیویژگیهایباشخصیتوعملیفکریوسواساختللمیانارتباط

تللاخباجبریوسواسیشخصیتبینتمایزبرمتعددیمقاالتدر.استمهمتشخیصی

کریفوسواساختللبهمبتلبیمارانبرخیاگرچه.استشدهتأکیدعملیفکریوسواس

وجهتکمالگرایی،مانند)دارندنیزراجبریوسواسیشخصیتویژگیهایازبرخیعملی

فکریوسواساختللبهمبتلبیماراناکثراما،(تصمیمگیریدرمشکلجزئیات،بهزیاد

شبیکهاستدادهنشانمطالعات.ندارندکاملبهطورراوسواسیشخصیتملکهایعملی

وسواسیشخصیتملکهایعملیفکریوسواساختللبهمبتلبیماراندرصد15از

درلزومااعملیوسواسهاینیزوانعطافناپذیرفکریوسواسهایهمچنین،.دارندراجبری

.نداردوجودوسواسیشخصیت



ود؟چه زمانی چک کردن طبیعی تبدیل به چک کردن پاتولوژیک می ش. 2

ردفعلئمکهاستمطرحعملیفکریوسواساختللتشخیصزمانی

یایردبگرافردوقتروزدرساعتیکازبیشتروباشدپریشانکننده

.کندایجادتداخلفردزندگیدرمعناداریبهطور

ییز ن( داروییی ییا روان  درمیانی)آیا صرفاً به کارگیری یکی از درمآن ها . 3

می تواند منجر به بهبود گردد؟

ریعتسبهمنجرهادرمآناینبودنهمزمانکهبودهاینبیانگرپژوهشها

.میشوداختللبازگشتمیزانکاهشهمچنینوعلئمبهبود



پایان

با تشکر از توجهتان


