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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                 

 -اجمالی بررسی

 (OCD)Obsessive compulsive disorder  اجباری فکری وسواس اختالل 

 فهرست

 اجمالی بررسی

 عالئم

 درمان

 و وسواسی افکار دارای فرد آن در که است شایع روانی بیماری یک (OCD) فکری وسواس-

 .است اجباری رفتارهای

OCD بلوغ شروع اوایل در افراد از برخی. بگذارد تأثیر کودکان و زنان ، مردان بر تواند می 

 می OCD.شود می شروع بزرگسالی اوایل در معموالً اما ، دهند می نشان را خود عالئم

 درمان اما ، کند ایجاد اختالل شما زندگی در توجهی قابل طور به و باشد کننده ناراحت تواند

 .کند کمک آن کنترل در شما به تواند می

 (OCD) فکری وسواس اختالل عالئم-

 تجربه را اجباری رفتارهای و وسواسی افکار معموالً ، دارید (OCD) فکری وسواس عالئم اگر

 .کرد خواهید

 شما ذهن وارد مکرر طور به که است ناخوشایند و ناخواسته اصرار یا تصویر ، فکر یک وسواس

 یک یا تکراری رفتار یک اجبار.شود می اضطراب یا انزجار ، اضطراب احساس باعث و شود می

 از ناشی ناخوشایند احساسات موقتی تسکین برای کنید می احساس که است ذهنی عمل

 ممکن سرقت از وسواسی ترس با فردی ، مثال عنوان به.دهید انجام باید ، وسواسی فکر
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 کرده قفل بار چندین را درها و کند بررسی را ها پنجره تمام است الزم که کند احساس است

 میکند شک دوباره ولی میکند قفل یعنی.کنند ترک را خود خانه بتواند اینکه از قبل مکند

 آلوده هنوز میکند فکر چون میکند شستشو بار چندین را لباسها و دستها یا.است باز که

 .نیست طور این که حالی در هستند

 OCD به مبتال نوزاد آمدن دنیا به از بعد یا بارداری دوران در است ممکن زنان اوقات بعضی

 عدم به شک یا کودک به زدن صدمه مورد در نگرانی شامل است ممکن وسواس. باشند

 چک بارها و بارها اینکه مانند باشد مواردی تواند می اجبار. باشد شیر های بطری بودن تمیز

 .نه یا است تنفس حال در آیا که کودک کردن

 :است زیر موارد شامل OCD در رایج اجباری رفتارهای

 

 کلیدها و وسایل ، قفل قبیل از ، موارد مضاعف حد از بیش بررسی

 کند اقدام آنها ایمنی از اطمینان برای عزیزان به مراجعه با بارها و بارها

 کاهش برای معنی بی کارهای سایر انجام یا کلمات از برخی تکرار ، زدن ضربه ، شمارش

 اضطراب

 کند صرف کردن تمیز یا شستشو برای را زیادی زمان

 ترس از که مراسمهایی در شدن درگیر یا حد از بیش دعا"همینطور" موارد تنظیم یا ترتیب

 شود می ناشی مذهبی

 خالی غذا ظروف یا قدیمی های روزنامه مانند "آشغالها" آوری جمع

 

 (OCD) فکری وسواس اختالل به کمک
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 یا شرمندگی احساس زیرا ندارند کمک درخواست به تمایلی معموالً OCD به مبتال افراد

 .کنند می خجالت

OCD احساس برای چیز هیچ بنابراین ، است سالمتی مشکل یک ها بیماری سایر مانند 

 شما تقصیر و نیست "شدن دیوانه" معنای به OCD داشتن. ندارد وجود شرمساری و شرم

 .باشید داشته را آن که نیست

 :دارد وجود شما به کمک برای اصلی راه 2

  - دهید ارجاع روانشناختی درمانی خدمات یک به مستقیماً را خود

 کنید پیدا خود منطقه در روانشناختی درمانی سرویس یک

 لزوم صورت در و کنند می سؤال شما عالئم مورد در آنها - ببینید را عمومی پزشک یک

 توانید می دهندهمچنین ارجاع روانشناختی محلی درمانی خدمات یک به را شما توانند می

  روانپزشکی بیمارستانهای یا بهداشتی مراکز در را روان بهداشت ابزارهای و ها برنامه

 در ، باشد داشته OCD است ممکن خانواده عضو یک یا دوست یک کنید می فکر اگر.بیابید

 .کنید کمک که دهید پیشنهاد آنها به و کنید صحبت آنها با خود های نگرانی مورد

 .یابد بهبود مناسب پشتیبانی و درمان بدون OCD است بعید

 

 

 (OCD) فکری وسواس اختالل درمان

 زندگی بر آن تأثیر کاهش توانددر می که دارد وجود OCD برای مؤثر های درمان برخی

 .کند کمک شما

 :اصلی درمان
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 رفتاری شناختی درمان معموالً - درمانی روانشناختی

 CBT) cognitive behavioural therapy)و ترس با ،  اجبارا  که  کند می کمک شما به که 

 .شوید روبرو وسواسی افکار

 سروتونین مجدد انتخاب های کننده مهار نام به افسردگی ضد داروی نوعی معموالً - دارو

(SSRI) کند کمک شما به مغز در شیمیایی مواد تعادل تغییر با تواند می که است 

CBT ًبا درمان اثرات متوجه تا بکشد طول ماه چند است ممکن. دارد اثر سریع خیلی معموال 

 . برد خواهند سود افراد بیشتر نهایت در اما ، شوید SSRI داروهای

 از ترکیبی یا شود پیشنهاد شما به جایگزین SSRI است ممکن ، نکنند کمکی درمانها این اگر

SSRI و CBT سرویس یک به بیشتر معالجه برای افراد از برخی است ممکن.شود داده شما به 

 .کنند مراجعه متخصص روانپزشک یا روان بهداشت متخصص

 

 (OCD) فکری وسواس علل

 مختلف عوامل از تعدادی. شود می OCD بروز باعث عواملی چه که نیست مشخص هنوز

 :جمله از ، کنند ایفا نقش است ممکن

 شما ژنهای دلیل به احتماالً ، باشد داشته را آن خانواده اعضای از یکی اگر - خانوادگی سابقه

 شد خواهید مبتال OCD به احتماالً ،

 خود مغز در زیاد غیرمعمول فعالیت از مناطقی OCD به مبتال افراد از برخی - مغز در تفاوت

 دارند سروتونین نام به شیمیایی ماده یک کم مقادیر یا و

 تر رایج اند گرفته قرار  اذیت و آزار مورد که افرادی در است ممکن OCD - زندگی وقایع

 .شود می آغاز اخراج یا زایمان مانند ، زندگی مهم رویداد یک از بعد اوقات گاهی و ، باشد
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 است ممکن باال شخصی استانداردهای با متدولوژیک ، دقیق ، رفته و شسته افراد - شخصیت

 هستند مضطرب کامالً کلی طور به که افرادی همچنین ، باشند داشته را OCD به ابتال احتمال

 دارند دیگران و خود به نسبت محکمی بسیار مسئولیت احساس یا

 

 پشتیبانی های گروه

 برای که بدانید است ممکن ، پزشکی کمک بر عالوه. باشد دشوار تواند می OCD با زندگی

 .باشید ارتباط در OCD به مبتال دیگر افراد یا پشتیبانی گروه یک با مشاوره و اطالعات کسب

 : 1 شماره OCD خودیاری راهنمایی نکته

 افکار - محرکها شناخت ، OCD عالئم مدیریت برای قدم کنیداولین مشخص را خود محرکهای

 می تجربه روز هر که هایی محرک از لیستی. شماست اجبارهای و وسواس - موقعیتهای یا

 یا ترس شدت میزان. کنید یادداشت کنید می تحریک آنها که هایی وسواس و کنید

 راهکارهای یا اجبارها سپس و کنید ارزیابی ، اید کرده ربهتج موقعیتی هر در که را اضطراب

 با شدن آلوده از اگر ، مثال عنوان به. اید کرده استفاده خود اضطراب کاهش برای که ذهنی

 بین  ترس ازنمره) 3 ترس شدت تواند می خرید مرکز در نرده لمس ، ترسید می میکروبها

 10 عدد یک است ممکن بازار در دستشویی کف اب تماس که حالی در ، کند ایجاد را(10 تا 1

 اضطراب از تا دارد نیاز دست شستشوی دقیقه 15 به و کند ایجاد(10 تا 1 بین  ترس ازنمره)

 . شوید راحت

 با و. کند کمک شما های خواسته بینی پیش در شما به تواند می شما های محرک پیگیری

 به. کنید کمک آنها سهولت به توانید می ، ظهور از قبل اجباری های خواسته بینی پیش

 شده بسته های پنجره ، درها بودن قفل بررسی شامل شما اجباری رفتار اگر ، مثال عنوان
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 بیشتر توجه با یا کرده قفل بیشتر توجه با را درب کنید سعی ، است شده خاموش وسایل یا

 .کنید خاموش را دستگاه

 پنجره" ، بگویید خود به. کنید ذهنی یادداشت سپس و کنید ایجاد محکم ذهنی تصویر یک

 خواستار وقتی".است شده خاموش اجاق که ببینم توانم می من" یا "است بسته اکنون

 یک فقط" این که  کنید گذاری برچسب را آن توانید می تر راحت ، آمد بوجود بعداً بررسی

 .است "وسواسی فکر

 OCD اجبارات برابر در یادگیری برای مهم ابزاری همچنین شما محرکهای ضبط و شناسایی

 .است شما

 

 : 2 نکته

 کنید مقاومت OCD اجبار برابر در که بگیرید یاد

 تحریک را شما وسواسی افکار که هایی موقعیت از جلوگیری برای  کردن دوری و اجتناب

 تر ترسناک ، کنید دوری آنها از بیشتر هرچه اما ، رسد می نظر به هوشمندانه ، کند می

 می ، OCD های محرک معرض در خود مکرر دادن قرار با ، برعکس. کنید می احساس

 امر این. کنید مقاومت خود اجباری های مراسم انجام به تمایل برابر در که بگیرید یاد توانید

 ERP(  exposure and response) پاسخ و معرض در گرفتن قرار از پیشگیری عنوان به

preventionبرای درمانی درمانی روش ترین اصلی و شود می شناخته OCD است. 

(ERP  (exposure and response prevention و معرض در گرفتن قرار از پیشگیری  یا 

 و - دهید قرار خود وسواس منبع معرض در مکرر طور به را خود که خواهد می شما از پاسخ

. کنید خودداری اضطراب کاهش برای دهید می انجام معموالً که اجباری رفتارهای از سپس

 درب به زدن دست  از و ، هستید عمومی دستشویی یک در شما اگر ، مثال عنوان به
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 اجازه خود به سپس و کنید لمس را عمومی بهداشتی سرویس یک درب دارید وسواس

 شستن برای اشتیاق ، اید نشسته اضطراب با هرچه. بشویید را خود های دست که ندهید

 گرفت خواهید یاد ، روش این با. میکند رفتن بین از و شدن کم به شروع تدریج به ها دست

 افکار بر و ندارید خاص کار دادن انجام به نیازی خود اضطراب از شدن خالص برای که

 . دارید خاصی کنترل خود اجباری رفتارهای و وسواسی

 های تمرین بنابراین ، باشد افراطی بسیار است ممکن شما های ترس بزرگترین با مقابله

ERP ترس نردبان" سمت به سپس و شوند می شروع کمتری های ترس با رویارویی با" 

 .برود ، بعدی مشکل با مواجهه چالش به تواند می شما اضطراب ". روند می

 از ترس بدون بتوانید اینکه) بیاندیشید خود نهایی هدف به. بسازید را خود ترس نردبان

 تا شوید متوقف اینکه بدون یا کنید استفاده عمومی بهداشتی سرویس یک از آلودگی

 به رسیدن برای الزم مراحل سپس و( کنید کار ، اید خورده  چیزی به آیا که کنید بررسی

 اید کرده ثبت خود های محرک شناسایی در که اطالعاتی از استفاده با. بشکنید را هدف آن

 اولین. کنید تهیه ها ترین ترسناک تا ترین ترسناک کمترین از را ها موقعیت از لیستی ،

 ترس از جلوگیری برای که باشد ترسیده آنقدر نه اما ، کند مضطرب کمی را شما باید قدم

 .کنید شروع دوباره

 

  داد انجام باید که کاری و میدهند رانشان 10 تا 1 از ترس شدت ها عدد

 یا اید زده ضربه چیزی به که کنید بررسی تا کنید رانندگی توقف بدون را کار راه تمام 10

 خیر

 

 نه یا کنند می کار راحت خیال با آنها که کنی بررسی تا نکنید تلفن همسرتان به 8
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 شوید دور آن از بررسی بدون و کرده قفل را جلو درب ، کنید ترک را خانه 6

 

 کنید ترک را اتاق بررسی بدون و کنید خاموش را گاز اجاق 4

 

 آن ته و سر قسمت بررسی بدون فریزر و یخچال در شیر دادن قرار 2

 

 با. نکنید عجله اما. بود خواهد سریعتر شما پیشرفت ، کنید تمرین بیشتر هرچه. تمرین

 به و. کنید مدیریت توانید می ، کنید غرض احساس که آن بدون که بروید پیش سرعتی

 خواهید اضطراب و ناراحتی احساس ، شوید می روبرو خود ترس با وقتی: باشید داشته یاد

 ، دهید قرار خود فشار معرض در را خود که هربار. هستند موقتی فقط احساسات اما ، کرد

 فکر آنچه از( کمتر ترس و) بیشتری کنترل که فهمید می و یابد می کاهش شما اضطراب

 .دارید بیشتری کنترل کنید می

 

 بکشید چالش به را وسواسی افکار: 3 نکته

 باعث فکری وسواس اختالل اما. کند می ایجاد را هایی نگرانی و افکار گاهی از هر کسی هر

 در پیش از بیش شود می باعث ، کند گیر اضطراب برانگیخته خاص فکر یک در مغز شود می

 که دارد احتمال ، باشد تر کننده ناراحت یا ناخوشایندتر اندیشه هرچه. کند بازی شما ذهن

 کردن تالش و است غیرممکن تقریباً افکار کردن سرکوب اما. کنید تالش آن سرکوب برای

 آزاردهنده و شود ظاهر بارها و بارها ناخوشایند فکر شود می باعث و دارد متضاد اثر معموالً
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 از آنها تحمل یادگیری با توانید می ، کنید می مقاومت اجبارات برابر در که همانطور.شود تر

 .کنید غلبه وسواس و مزاحم افکار بر ، واکنش و مواجهه از پیشگیری تمرینات طریق

 ، ناخوشایند فکر داشتن دلیل به فقط که کنید یادآوری خودتان به که است مهم همچنین 

 افکار حتی. هستند افکار فقط شما افکار. کند نمی تبدیل بد فرد یک به را شما امر این

 به را آنها که است آنها به شما اهمیت فقط - هستند عادی آمیز خشونت یا مزاحم ، ناخواسته

 .کند می تبدیل مضر وسواس

 

 که ببینید هست که آنچه مورد در را خود افکار تا کند کمک شما به تواند می زیر راهکارهای

 کنید ایجاد دوباره اضطراب  کنترل مورد در  را خود احساس و هستند چرا

 تلفن یک یا دارید نگه خود همراه را مداد و دفترچه یک. بنویسید را خود وسواسی افکار.

 یادداشت را خود اجبار یا افکار تمام ، کردید وسواس به شروع وقتی. کنید تایپ هوشمند

 .کنید

 ، کنید می فکر شما آنچه دقیق ضبط هدف با ، دهد ادامه خواهد می OCD که همانطور نوشتن

 .هستید بارها و بارها های خواسته همان یا عبارات همان تکرار حال در اگر حتی

 تکراری چقدر شما وسواس که ببینید تا کند می کمک شما به مطالب تمام نوشتن

 می کمک قدرت دادن دست از در شما به بار صد چند اصرار یا عبارت همان نوشتن.است

 .کند

 وسواسی افکار احتماالً بنابراین ، است آنها مورد در کردن فکر از دشوارتر بسیار افکار نوشتن

 .روند می بین از زودتر شما

 به عادت ، اجبار یا وسواس سرکوب برای تالش جای به. کنید ایجاد OCD نگرانی دوره یک

 .شود ایجاد آنها مجدد تغییر
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 به توانید می که زمانی ، کنید انتخاب را ای دقیقه 10 "نگرانی" دوره دو یا یک روز هر

 تمرکز اصرارها یا منفی افکار بر فقط ، خود نگرانی دوره طول در.دهید اختصاص وسواس

 ، بگیرید آرام نفس چند ، نگرانی دوره پایان در. کنید اصالح را آنها نکنید سعی. کنید

 است قرار روز بقیه اما. بازگردید خود عادی فعالیتهای به و برود پیش وسواسی افکار بگذارید

 .شود مشخص وسواس بدون

 

 خود نگرانی مدت به را آنها و بنویسید را آنها ، آید می شما ذهن به روز طول در افکار وقتی

 دوره از خودتان از پرسیدن با. بکشید چالش به را خود وسواسی افکار."کنید موکول"

 :کنید استفاده مزاحم یا منفی افکار کشیدن چالش به برای خود نگرانی

 واقعیت یک با را فکر یک آیا نیست؟ درست چیست؟ فکر این صحت بر مبنی شواهدی

 دارد؟ وجود وضعیت بررسی برای تری واقعی و مثبت روش ام؟آیا گرفته اشتباه

 نتایج ، باشد کم احتمال اگر چیست؟ ام ترسیده آن از من که چیزی آن وقوع احتمال

 و کند می کمک من به چگونه آن مورد در وسواس است؟ مفید فکر است؟آیا کدام احتمالی

 رساند؟ می آسیب من به چگونه

 خود مزاحم افکار یا OCD وسواس از گویم؟نواری می چه داشت را فکر این که دوستی به

 تلفن یا صوت ضبط در را آن و شوید متمرکز خاص وسواس یا فکر یک روی. کنید ایجاد

 می شما ذهن در که همانطور دقیقاً را داستان یا جمله ، وسواس عبارت.کنید ضبط هوشمند

 گوش اینکه تا ، برگردانید خود نوار به روز هر و دقیقه 45 مدت به را نوار.کنید بازگو آید

 یا نگرانی با مداوم مقابله با.کنید پریشانی احساس شود نمی باعث دیگر وسواس به دادن

 یک برای را تمرین توانید می سپس. یافت خواهید اضطراب کمتر تدریج به خود وسواس

 .کنید تکرار متفاوت وسواس
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 کنید پیدا دسترسی پشتیبانی برای: 4 نکته

OCD ساخت بنابراین ، شود بدتر تواند می ، کنید می تنهایی و قدرت احساس که هنگامی 

 ، باشد بیشتر دیگر افراد با شما ارتباط هرچه. است مهم بسیار قوی پشتیبانی سیستم

 مورد در درک فرد یک با کردن صحبت فقط و. داشت خواهید کمتری پذیری آسیب احساس

 .نرسند نظر به تهدیدآمیز آنها شود باعث تواند می شما های خواسته و ها نگرانی

 انزوای حد تا را شما زندگی تواند می اجبار و وسواس. باشید ارتباط در دوستان و خانواده با

. شود می شما OCD عالئم تشدید باعث اجتماعی انزوای ، خود نوبه به. بکشاند اجتماعی

 .است مهم بسیار دوستان و خانواده با رابطه در گذاری سرمایه

 احساس شود باعث تواند می شما های خواسته و ها نگرانی مورد در چهره به چهره صحبت 

 .شود ایجاد کمتری آمیز تهدید و تر واقعی

 شرکت و ، نیستید تنها OCD با خود مبارزات در شما. بپیوندید OCD پشتیبانی گروه یک به

 را شما OCD پشتیبانی های گروه. باشد آن مؤثر یادآور تواند می پشتیبانی گروه یک در

 مشکالت با که دیگران از و بگذارید اشتراک به یکدیگر با را خود تجربیات سازند می قادر

 .بگیرید یاد هستند روبرو مشابه

 

 کنید مدیریت را استرس: 5 نکته

 را آنها یا کند ایجاد را عالئم تواند می ، شود نمی فکری وسواس باعث استرس حالیکه در

 برای مؤثر بسیار روش دو ، دیگر فرد چهره به چهره با ارتباط و بدنی تمرینات. کند بدتر

 چند یا یک از استفاده با:توانید می همچنین شما. هستند شما عصبی سیستم کردن آرام
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 و داده تسکین را خود سریعاً حرکات و طعم ، لمس ، شنوایی ، بو ، بینایی - جسمی حواس

 . دهید تسکین را اضطراب عالئم

 به کردن نگاه ، عالقه مورد موسیقی قطعه یک به دادن گوش به کنید سعی است ممکن شما

 .بپردازید خانگی حیوان یک نوازش یا چای فنجان یک چاشنی ، ارزشمند عکس یک

 سایر و عمیق تنفس ، یوگا ، آگاهانه ذهن مراقبه. کنید تمرین را آرامش های تکنیک

 و کند کمک شما کلی تنش و استرس سطح کاهش به تواند می بخش آرامش های تکنیک

 روش یک منظم طور به ، نتیجه بهترین برای. کند کمک شما های خواسته مدیریت در شما به

 .کنید تمرین را آرامش

 

 کنید ایجاد زندگی سبک تغییرات ، OCD در سهولت برای: 6 نکته

 و ترس ، اجبار داشتن نگه و اضطراب کاهش در مهمی نقش متعادل و سالم زندگی یک

 .دارد OCD نگرانی

 تمرکز با که است مؤثر و طبیعی اضطراب ضد روش یک ورزش. کن تمرین منظم طور به

 بهره برای. کند می کمک OCD عالئم کنترل در وسواسی افکار بروز هنگام در ذهن مجدد

. باشید داشته هوازی فعالیت بیشتر یا دقیقه 30 روزها بیشتر در کنید سعی ، حداکثر مندی

 اگر خصوص به باشد موثر مدت طوالنی دوره یک اندازه به تواند می روز در بار چند دقیقه ده

 .باشید داشته توجه حرکت روند به

 بلکه ، شود خوابی بی باعث تواند می نگرانی و اضطراب تنها نه. خوابیدن کافی اندازه به

 به شما که هنگامی. کند تشدید را اضطراب احساسات و افکار تواند می نیز خواب کمبود

 اختالالت با مقابله اصلی عامل یک ، خود عاطفی تعادل حفظ ، اید کرده استراحت خوبی

 .است تر ساده بسیار ، OCD مانند اضطرابی
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 ، دهد می کاهش را نگرانی و اضطراب موقت طور به الکل. کنید خودداری نیکوتین و الکل از

 می نظر به که حالی در ، مشابه طور به. کند می ایجاد اضطراب آن اثرات رفتن بین از  اما

. است قدرتمند محرک یک واقع در نیکوتین ، است شدن آرام حال در سیگاری فرد رسد

 کاهش باعث نه شود می  OCD عالئم و اضطراب سطح افزایش به منجر دخانیات استعمال

 .آن
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