
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 ( YBOCSبراون ) –عملی ییل   -فهرست عالیم وسواس فکری
 )گودمن، پرایس، راسموسن(

 
 

 

 : افکاروسواسیقسمتی از سواالت 

 

 وسواس پرخاشگرانه   1

  می ترسم به خودم آسیب برسانم) از طریق چاقو یا بریده های شیشه( 1

می ترسممم  ه به دیاراآ آسممیب  برسممانم ) از قمیم مرمم وم  ردآ راای دیاراآ   آسممیب  2

رسماندآ به ی   ود    هم دادآ  رمی به زیرقرار    آسمیب رسماندآ به اارماسما   ردی  

 دیار (

 

  تصاویر خشونت بار وترسنا ی در ذهن دارم) از قمیم تصاویر مرده ها وقتم عام( 3

می ترسممم عمارا  مرممتیان یا توهین آمیو بنویرممم یا از دهانم بیروآ بیایند ) م صممو مما    4

 ع ومی(درمکاآ های 

 

می ترسمم درموقییت های اتت اعی ر تاری شمرم آور ازخودم بروز بدهم  ه باعش شموند اب ه   5

 و  ود  به نظر برسم.

 

می ترسمم و مرتکب ی  تکان  ناخواسمته شموم ) ازقمیم ر در رانندکی  رمی را زیر بایرم  یا  6

 دوست خود را زخ ی سازم(.

 



 

 

دیاراآ آسمیب برسمانم) از قمیم ر به طور نا آکاهانه باعش می ترسمم به دییم بی ااتیاطی به   7

 تصادف اتوممیم خود با عابری شوم(.

 

  می ترسم چیوهایی را بدزدم ) یا اینکه  روشنده ای راکول بونم(. 8

می ترسممم به ع ت عدم دقت  ا ی باعش وقوح اوادو واشممتنا ی شمموم ) از قمیم ر آت    9

 منفار شدآ کاز (سوزی   سرقت   تر یدآ و 

 

 وسواس جسمی  8

  من شدیدا  در مورد بی اری و ناخوشی ناراآ هرتم . 1

من شمدیدا  دربار  یکی از قرم ت های بدآ یا هاهرم  ه م کن اسمت زشمت به نظر برسمم   2

 ناراآ هرتم.

 

 

 :رفتارهای وسواسیبه سواالت مربوط قسمتی از 

 

 رفتارهای وسواسی شستشو و نظافت  -1

  دست هایم را به  ور  مفرط یا با آداب خا ی می شویم. 1

  برای دوش کر تن یا ا ام  ردآ آداب ا راطی اناام می دهم. 2

  دنداآ هایم را در اد ا راط مروا  می زنم. 3

  به  ور  ا راطی آرای  یا ا الح می  نم. 4

  با آداب خا ی از توایت استفاده می  نم. 5

  در اد ا راط وسایم منول یا سایر اشیاء را ت یو می  نم. 6

من از مواد پما   ننمد  خما مممی اسمممتفماده می  نم تما از ت ماآ بما چیوهمای آیوده  ننمده   7

 پرهیو نم.
 

   ننده پرهیو نم.من از چیوهای دیاری  استفاده می  نم تا از ت اآ با چیوهای آیوده  8

 رفتارهای وسواسی متفرقه  7

  آداب ذهنی دیاری هم دارم )ریر از  نترل  ردآ یا ش ارش(. 1

   ور  ا راطی ه ه چیو را ییرت و  یرست می  نم.به  2

  باید ه ه چیو را باویم  سؤال  نم یا اعتراف  نم . 3

  باید بیضی چیوها را ی س  نم یا دستم را به آنیا ب ایم . 4

  ازچیوهای دیار ) ریر از  نترل  ردآ ( استفاده می  نم تا به دیاراآ آسیب نرسانم . 5



 

 

  دیار ) ریر از  نترل  ردآ ( استفاده می  نم تا به دیاراآ آسیب نرسانم .ازچیوهای  6

  ازچیوهای دیاری استفاده می  نم تا از ب روز وقایع واشتنا  ت وکیری  نم. 7

  باید آدابی را برای نااه  ردآ مراعا   نم. 8

  باآداب خا ی راا می خورم. 9

  ر تارهای خرا ی دارم. 10

  موهایم را می  نم ) موی  رق سر   مژه ها   ابروها یا نواای تناس ی(. 11

  به خودم آسیب می رسانم ) به عنواآ مثال ر پوست  ورتم را می  نم (. 12

  سیی می  نم از دیاراآ اط یناآ مادد بایرم. 13

 

 


