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مقدمه
فردیکدرراعملیفکریوسواساختاللعالئمتوانیدمیآیا•

کنید؟توصیف

یهبقازراعملیفکریوسواساختاللبهمبتالفردایمشخصهچه•
کند؟میمتمایز

شود؟میبرخوردیچهافراداینبامعموالاجتماعدر•

شدهروروبهعملیفکریوسواساختاللبهمبتالفردباحالبهتاآیا•
اید؟

داشت؟عالئمیچهفرداین•
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مالک های تشخیصی
:وجود وسواس های فکری یا عملی و یا هردو-1

:وسواس فکری
واقد   مافکار، امیال، یا  تکانه های عودکننده و مدداو  کده در برخدی    -الف

فراد هنگا  این اختالل، بصورت مزاحم و ناخواسته تجربه می شوند و در اغلب ا
.اضطراب یا ناراحتی محسوس ایجاد می کنند

ا فرد سعی می کند این افکار، امیال، یا  تکانه هدا را نادیدده بگیدرد ید    -ب
دادن یعندی بدا انجدا    )متوقف کند یا آنهارا با افکار یا اعمال دیگر بی اثر کندد 

(وسواس عملی
:وسواس عملی

یا ( مثل شستن دست، منظم کردن، وارسی کردن)رفتاری های تکراری-الف
که فرد احساس می کندد در ااسدب بده    ( مثل دعا کردن، شمردن)اعمال ذهنی

ه انجا  وسواس فکری یا بر طبق مقرراتی که باید با قاطعیت اجرا شوند، وادار ب
.آنها می باشد



دادنکاهشیاپیشگیریذهنی،اعمالیارفتارهااینهدف-ب
بااین؛استترسناکموقعیتیارویدادازجلوگیرییاناراحتییااضطراب
شودریپیشگییااثربیاستقرارآنچهباذهنیاعمالیارفتارهااینحال،
.هستندافراطیآشکارایاندارندایبینانهواقعارتباط

1زارشتبیروزهرمثال)هستندگیروقتعملیوفکریهایوسواس-2
ردبالینیمالحظهقابلاختاللیاناراحتییا(کشندمیطولساعت
.دکننمیایجادعملکرددیگرهایزمینهیاشغلی،اجتماعی،عملکرد

یاموادیفیزیولوژیکتاثیراتازناشیعملی–فکریوسواسهاینشانه-3
.نیستنددیگرجسمانیبیماری

نگرانیلمث)شودنمیتبیینبهتردیگرروانیهاینشانهبااختاللاین-4
.(...فراگیراضطراباختاللدرحدازبیشهای
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:شیوع و سیر
حدودمتحدهایاالتدرعملی-فکریوسواساختاللماهه12شیوع

.استدرصد3تا2
عشیوجنسدودرآنازاسواستشایعتردراسرهانوجوانیدراختاللاین

.داردیکسانی
.استسالگیبیستاختاللشروعسنمیانگین

.استشدهگزارش%1/8ایرانیجمعیتدراختاللاینشیوعایران،در

هکچندهراست،یکنواختومزمنمعموالعملی-فکریوسواساختاللسیر
شایبدترشدنسمتبهحتیوایدورهصورتبهعالئمسیرمواردبرخیدر
.رودمی
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عوامل خطر
رفتارزداریباببشتر،منفیپذیریتهییجها،نشانهبیشترکردندرونی:خووخلق

.باشندمیعملی-فکریوسواساختاللبهابتالدرمهمعواملازکودکیدر

بآسیوزااسترسرویدادهایوکودکیدرجنسیوجسمیاستفادهسوء:محیطی

.دهدمیافزایشراعملی-فکریوسواساختاللبهابتالاحتمالدیگرزای

دریعمل-فکریوسواساختاللبهابتالمیزان:فیزیولوژیکیوژنیتکی

برابردواتقریبعملی-فکریوسواساختاللبهمبتالبزرگساالناولدرجهخویشاندان

اولدرجهخویشاندانبیندرامااستاختاللاینبدونافراداولدرجهخویشاوندان

یزانمایندارند،نوجوانییاکودکیدرعملی-فکریوسواساختاللشروعکهافرادی

.یابدمیافزایشبرابر10به
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:درمان وسواس

درمان دارویی

درمان شناختی رفتاری
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سناریو

شتکایت التلی  . و دارای شغل آزاد استت دانشجوی رشته آماروی . ساله و مجرد می باشد25احمد مرد 
سالگی رفتارهای وسواس عملی وی شروع شده است و تکرار کارهای ختا  در  10وی این بود از حدود 

ابطه رفتارهای وسواسی در تحصیل و کار و رخاطر ه بطول روز بیش از حد وقت وی را می گیرد و اینکه 
.اش با خانواده دچار مشکل شده است

:کردبیمار در توضیح بیشتر مشکل خود مسائل زیر را مطرح 
ه کتار  در مغازه برادرم مشتغول بت  دانشگاه، تقریبا از اواسط ترم بهار که مجبور شدم برای تامین مخارج » 

تونم قبل از اون هم تحت فشار بودم ولی به خودم امیدواری می دادم که می. شوم ، مشکالتم شروع شد
یته  خوب عمل کنم و به زودی به آرزوهام می رسم ولی با بیشتر شدن هزینه هتای دانشتگاه ، انگتار تتو    
وایتل  منگنه بزرگ قرار گرفتم و برای خاللی کار نیمه وقت در مغازه برادرم را شروع کردم ولی همتون ا 

ودم اولتش بته خت   . کار متوجه شدم که بخاطر رفتارهای وسواسی بخوبی نمی توانم کارهایم را انجام دهم
ه تترم بهتار بتا یت    . امیدواری می دادم و هرروز انتظار داشتم بتونم خودی نشون بدم ولتی امکتانش نبتود   

«مصیبتی تموم شد و این تازه شروع بدبختی های من بود چون روز به روز اوضاع بدتر می شد



ادامه سناریو 

ستاله ، خانته دار ،   46ساله ، بازنشسته  و سطح تحصیالت پنجم ابتدایی  و مادر  52پدر  مراجع 

ستاله و دارای شتغل   28بزرگترین فرزند ختانواده پستر ،   . سطح تحصیالت پنجم ابتدایی می باشد

ر فرزند دوم خانواده  احمد بود و فرزند سوم دخت. آزاد موفق و متاهل است و زندگی مجزایی دارد 

طبتق گتزارش   . ساله است و محصتل استت   14ساله و متاهل ، و فرزند کوچک خانواده دختر 20

وی مادر و دوتا از خواهر و برادرها میز این مشکالت مرتبط بتا وستواس را دارنتد و تحتت درمتان      

.هستند



نکات مهم

گرفت  تکرار کارهای خا  در طول روز بیش از حد وقت وی را می •
بودخاطر رفتارهای وسواسی در تحصیل و کار و رابطه اش با خانواده دچار مشکل شده به •

حالل خوبیدرمان دارویی عالئم کمی بهتر شد اما پیشرفت شروع از مراجعه به روانپزشک و بعد 
اختر  به روانشناس مراجعه کرد تا نحن درمان شناختی رفتاری قترار گیترد و ایتن او   این رو از . نشد

.عالئم وی کمتر شده و در محیط کار بهتر عمل می کند



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


