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اختالل وسواسی – اجباری: مروری بر بازنماییهای درونی اختصاصی در یک نظریه 
شناختی گستردهتر 

  
ــاری (OCD) یکـی  اختالل وسواسی – اجب
از نـاتوان کنندهتریـن اختـالالت اضطرابــی 
ـــن اختــالل دامنــه  اسـت. اگرچـه بـرای ای
گستردهای از علل مطرح شده، اما مدلهای 
شناختی – رفتاری نیز مورد تأیید تجربیــات 
ــده  آزمایشگاهی است و میتوانند ارائه کنن
درمانی مؤثــر بـرای آن باشـند. ایـن مدلهـا 
ــداوم و  بیشتر بر عواملی تکیه دارند که بر ت
ــال بـه  تشدید عالیم متمرکزند تا استعداد ابت
ــی تحقیقـات  اختالل از دیدگاه رشدی. وقت
در زمینه شــناختی، رشـدی و دلبسـتگی1 بـا 
هم در نظر گرفته شوند، نتایج نشان میدهد 
ــناختی – عـاطفی2 مـانند  که یک ساختار ش
ــی از خـود3 و جـهان ممکـن  بازنمایی درون
است عامل مهمی در استعداد شناختی برای 
ـــه OCD باشــد. بــه عــالوه نتــایج  ابتـال ب
ـــاط  تحقیقـات و فرضیـههای مربوطـه، ارتب
ــط اولیـه  محکم این بازنمایی درونی و رواب
والدیـن و کـودک را نشـان میدهـد؛ مثــالً 
ـــد  اینکـه تجـارب اولیـه دلبسـتگی، در رش

بعدی مفهوم خود-پنداره4 مؤثر است. 
این مقاله در ادامه به این موضوع میپردازد 
که یک ساختار مشخص خــود، کـه شـامل 
ــــیتها و  حوزههــای محــدودی از حساس
ــابل کنـترل از  دریافتهای خطرناک ولی ق
جهان است، استعداد به OCD را بــه وجـود 
میآورد. افکار مهاجم مربوط به ناتوانی در 

ــــود5 و یـــا  حساســیت بــه حوزههــای خ
شناختهای همراه، احساس خود ارزشــی6 
ـــدازد و موجــب  شـخص را بـه خطـر میان
اضطـراب بسـیار شـــدید میشــود؛ عقــاید 
ــهان  خـاص در مـورد مـاهیت و طبیعـت ج
(مانند نحوه کنترل محیط) میتواند موجب 
ــاز  پیشرفت بیشتر عالیم OCD با افزایش نی
به کنترل محیط شود. دریافتهای عمومــی 
از تهدیدات محیط موجــب افزایـش بیشـتر 
ـــبت بــه ســرنخهای خطــر  هوشـیاری7 نس
ــن  نتیجـه  میشود. در نهایت این مقاله به ای
ـــهم شــفافتر از عملکــرد  میرسـد کـه ف
والدین میتواند با شناخت الگوی تربیت به 
دریافتهای مشخص از خود و جهان منجر 
شود که این در پیشرفت عالیم وسواســی – 

اجباری مؤثر است. 
ــاص خـود را بـه چندیـن  این مقاله توجه خ
حــوزه جدیــد ازتحقیقــــات OCD، بـــه 
ـــای شــناختی – رفتــاری  خصـوص مدله
قدیمیتر معطوف کرده اســت کـه بـه نظـر 
ـــهم پدیــده  میرسـد هـدف آن افزایـش ف
وسواس با استفاده از ساختارهای شناختی – 
ــن اسـت اشـخاص را  عاطفی باشد که ممک
مستعد پیشرفت عالیم وسواســی – اجبـاری 
کند. این مقاله همچنین عوامــل احتمـالی را 
که ممکن است در رشد این ســاختار نقـش 
داشته باشند مورد بررسی قرار داده است تــا 

ــم،  شـاید در فـهم علتشناسـی، رشـد عالی
درمان یا حتی پیشــگیری از OCD کمـک 

کننده باشند. 
مفـهوم اســـتعداد بــه OCD بــا درک 
مجموعۀ «خود» و «بازنمایی جــهان» ممکـن 
است به فهم ما از این اختالل ناتوان کننــده 
کمک کنــد. تحقیقـات آینـده بـهتر اسـت 
ابتدا ارتباط بین عالیم وسواسی – اجبــاری 
و ساختار اختصاصی خود و جهان را مــورد 
بررسی قرار دهد. تعیین این ارتباط با توجه 
بـه عقـاید شـناختی شـخص حـائز اهمیـــت 
ــن تحقیقـات میتوانـد در  میباشد. نتایج ای
ــل مؤثـر در سببشناسـی مـانند  تعیین عوام
عوامل نوروپسیکولوژیک، تصمیمگیری و 
ــات کمککننـده  سوگیری پردازش اطالع
 OCD باشد. برای کشف بیشتر اســتعداد بـه
بهتر است ارتباط بین بازنماییهــای درونـی 
و الگوی خاص تربیت فرزند مورد بررســی 
بیشـتر قـرار گیـرد و تمـام ایـن تحقیقـــات 
ــهتر  میتوانند در کشف سببشناسی، فهم ب
اسـتعداد ابتـال بـه OCD، مداخلـه زودتــر و 

مدلهای درمانی کمککننده باشند. 
 

1- attachment 2- cognitive-affective
3- self 4- self-concept
5- self-domain 6- self-worth
7- vigilance

Doron, G., & Kyrios, M. (2005). Obsessive compulsive disorder. A review of possible specific internal representations
within a broader cognitive theory. Clinical psychology Review, 25, 415-432.

ترجمه و تلخیص: دکتر علی فرهودیان 


