ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺳﻮاﺳﯽ-ﺟﺒﺮی

اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن

ﺑﯿﻤﺎری  OCDﯾﺎ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ-ﺟﺒﺮی و  OCPDﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺳﻮاﺳﯽ –ﺟﺒﺮی ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری و اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآورد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و
ﮐﺎرآﯾﯽ او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو
وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آنﻫﺎ ﺷﻮم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﻮد.

ﯾﮏ داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ...
ﺑﯿﺴﺖ وﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه آیﺗﯽ ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آن ﺷﺮﮐﺖ رﻓﺘﻢ .در ﺑﺪو
ورود ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد؛ اول ،درﺧﺸﺶ ﻟﻮازم دﻓﺘﺮ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آنﻫﺎ ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺑﺮق ﻣﯽزد ،ﻟﻮازم ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﻮاع ﭼﺮاغﻫﺎ در ﺟﺎی ﺟﺎی دﻓﺘﺮ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻮﺗﯽ دﻓﺘﺮ
ﺑﻮد .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد و در ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺰرگ آن ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﻮد .ﺻﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ،ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ درِ دﻓﺘﺮ را ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ دﻋﻮت ﮐﺮد .ﻫﻨﻮز وارد اﺗﺎق
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده و ﻣﻦ ازش ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ
ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ «...اﻣﺎ ﻣﻦ دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽدﯾﺪم .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺮدی ﺟﻮان و آراﺳﺘﻪ دو ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﭼﺎی ﺑﺮای
ﻣﺎ آورد .رﻓﺘﺎرش ﺑﺴﯿﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ در اداﻣﻪ ﺣﺮف
ﻗﺒﻠﯿﺶ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه .ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از زﯾﺮ ﮐﺎر در
ﺑﺮوﻧﺪ و روز را ﺷﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﻈﺎﻓﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰی از ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.«...
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﻦ را ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮگ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ازﻫﯿﭻ
ﮔﻮﺷﻪای ،ﮐﺎرﺑﻦ از ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺰﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﻧﻮﯾﺴﯽ زﯾﺒﺎ و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ دﻗﺘﯽ زﯾﺎد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺮدن ﺟﺎﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮارداد ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،ﻣﻮﻗﻊ اﻣﻀﺎی
ﻗﺮارداد ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮا اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺻﺮار ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان اﺻﻼﺣﺶ ﮐﺮد ،ﺑﺮگﻫﺎ را اول ﺧﻂﺧﻄﯽ و ﺑﻌﺪ ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺗﻼش ﮐﺮد ﻗﺮارداد را از ﻧﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﺑﺮگﻫﺎی دوم را ﻫﻢ ﭘﺎره ﮐﺮد ﭼﻮن در اواﺳﻂ ﮐﺎر ،ﯾﮑﯽ دو ﻗﻄﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻮﻫﺮ از ﺧﻮدﻧﻮﯾﺴﺶ روی ﮐﺎﻏﺬ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻂﺧﻄﯽ و ﭘﺎره ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺑﺮگ
ﻗﺮارداد ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﮐﺮدن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﺷﺴﺘﻦ
دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ده دﻗﯿﻘﻪای ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .اﻣﺎ اﺷﮏ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ درآﻣﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮگ ﭼﮏ را ﺧﻂ ﺧﻄﯽ و ﺑﻌﺪ ﭘﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺑﺮگ ﭼﮏ ،ﻫﺸﺖ ﺑﺮگ را ﺧﺮاب ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﻢﺗﺮ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ رواﻧﯽ ﺧﻂﺧﻄﯽ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدم.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺷﻤﺎ درونﮔﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮا؟ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﺮا وﺳﻮاس...
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮهای از ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺑﻮد ،اﻣﺎ ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ ،آدمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺪﯾﺮ را
ﻣﯽﺗﻮان اﻣﺮوز و در ﻣﯿﺎن اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ و ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص اﻣﺮوز اﯾﺮان ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ روزﮔﺎر را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ،ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﯾﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی
از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺮاﺣﺎن ،وﮐﻼ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ آدمﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺮﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺨﺒﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﮕﯿﺮد و آنﻫﺎ را از ﯾﮏ ﺳﻮ ،از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد و ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻮد ﮐﻪ رواﺑﻂ آنﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ...
ﺑﯿﻤﺎری  OCDﯾﺎ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ-ﺟﺒﺮی و  OCPDﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺳﻮاﺳﯽ –ﺟﺒﺮی ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ
اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری و اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآورد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه و ﮐﺎرآﯾﯽ او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اوﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ آن وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی-ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ارﺛﯿﻪ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ؛ در ﻃﻮل زﻣﺎن دﭼﺎر ﺷﺪت ﯾﺎ
ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
اواﺧﺮ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺪت آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن آن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد،
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺷﺨﺺ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد از اﯾﻦ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ .ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ درﮔﯿﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آنﻫﺎ ﺷﻮم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﻮد.

اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺳﻮاﺳﯽ-ﺟﺒﺮی...
وﺟﻪ اﺻﻠﯽ  (Obsessive–Compulsive Personality Disorder) OCPDﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺳﻮاﺳﯽ-
ﺟﺒﺮی ،ﮐﻤﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺒﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺣﻀﻮری ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺰﻣﻦ دارد .ﻣﻨﻈﻢ
و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن ،ﺑﺮوز ﻧﺪادن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ،ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﯾﮑﺪﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮدد ﺑﻮدن در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺷﺨﺺ وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺷﺨﺺ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮف وﻗﺖ زﯾﺎد و دﻗﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،دوﺳﺘﯽﻫﺎ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ روال ﺛﺎﺑﺖ زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﺑﺎ ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺎزه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮر را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ...
وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ:

ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻣﻘﺮرات :اﮔﺮﭼﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺎرﻫﺎ از ﻻزﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮرﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻧﻈﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﺎ ﺟﺪولﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ دارد
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﮔﺎه او را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ دﯾﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎز ﻣﯽدارد.
ﮐﻤﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ :داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﺪهآل از اﻫﺪاف و ﺷﯿﻮهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪت ﻧﺪارد و ﺷﺨﺺ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﮔﺮ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن،
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
اﻓﺮاط در ﮐﺎر ﮐﺮدن :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻓﺮد وﺳﻮاﺳﯿﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای او ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎری
از ﻟﺬتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ورزش و ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 workaholicاﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارد.
وﺟﺪان ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ :درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ارزﺷﯽ اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ دارد و اﻫﻞ ﻣﺪارا،
ﺗﺴﺎﻫﻞ و اﻧﻌﻄﺎف ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮕﻬﺪاری اﺷﯿﺎ ﮐﻬﻨﻪ :او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﯿﺎی ﺑﯽﻣﺼﺮف را دور ﺑﯿﻨﺪازد و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﻨﺪ؛
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﯿﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارزش اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﭙﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان :ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر را اداره ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﺨﺺ وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ او ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از واﮔﺬاری ﮐﺎر ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ
در ﻣﻮاردی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارد دﯾﮕﺮان ﮐﺎرﻫﺎ را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه او اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺧﺴﯿﺲ ﺑﻮدن :ﺑﺮای او ﭘﻮل ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن و ﺑﺮای روز ﻣﺒﺎدا اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ روز ﻣﺒﺎدا ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻓﺮا ﻧﺮﺳﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺧﺴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﺮج
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ در ﻋﻘﺎﯾﺪ :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ و در ﺑﺤﺚﻫﺎ اﻫﻞ ﭘﺬﯾﺮش و ﮐﻮﺗﺎه
آﻣﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او را دارای اﺧﺘﻼی وﺳﻮاﺳﯽ اﺟﺒﺎری داﻧﺴﺖ؛ وﺟﻮد
ﭼﻬﺎر ﻋﻼﻣﺖ در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺳﻮاﺳﯽ-اﺟﺒﺎری آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و
اﻃﺮاﻓﺘﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل را ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﺪت و ﭘﺎﯾﺪاری
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ اﮔﺮ در ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﻨﺪ و ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﺸﮏ و ﺑﺪون
ﻟﺬت ﮐﻨﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻂﺧﻄﯽ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻫﻢ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ-ﺟﺒﺮی و ﻫﻢ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺳﻮاﺳﯽ-ﺟﺒﺮی درﻣﺎنﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮدن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ آن را از اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورد ،ﺳﺨﺖﺗﺮ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ،از ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ.
اگر نسبت به این مقاله نطری دارید میتوانید در بخش دیدگاه در انتهای این صفحه ،با ما و خواندگان دیگر به
اشتراک بگذارید.
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