
 بيماري وسواس
 

افكار يا تصوراتي كه تكرار شونده مزاحم و پايدار عبارتست از رفتارها، عقايد،  وسواس

 هستند.
 

 انواع وسواس:

افكار و تصاوير ذهني كه خارج از كنترل وسواس فكري:  .1

شوند. هستند و فرد را تحت تاثير قرار داده و موجب ناراحتي او مي

توانند جلوي اين افكار و تصاوير مزاحم تكراري ال هستند نميافرادي كه به وسواس فكري مبت

و رنج آور را بگيرند. اغلب اين افكار مربوط به 

آسيب )به خود افكار شرم آور جنسي، مذهبي و 

 است. و ديگران(

 
 

 

اعمالي اجباري هستند كه فرد بارها و بارها و بر طبق نظم خاصي  وسواس عملي: .2

دهد. اين وسواسي خود انجام ميبراي از بين بردن افكار 

كارها نه تنها جنبه اي منطقي ندارند بلكه كامالً بيهوده 

رسند برخي رفتارهاي وسواسي عبارتند از: به نظر مي

 وارسي كردن، و نظم و ترتيب.شستشوي مكرر، شمردن، 

 

 

 سبب شناسي وسواس فكري و عملي:
 وامل موثر در بروز آن عبارتند از:علت وسواس دقيقاً شناخته نشده است. ولي برخي از ع



درصد والدين افراد مبتال به وسواس نيز به اين  04تحقيقات نشان داده كه در حدود  -1

 باشند.بيماري مبتال مي

شيميايي مانند سروتونين در اختالل  –در بررسيهاي انجام شده، نقش عوامل زيستي -2

 عملي تاييد گرديده است. –وسواس فكري 

 :عوامل خانوادگي -3

 يادگيري در خانواده -الف

 سخت گيري در امور تربيتي -ب

 بيماري در دروان كودكي -ج

 آشفتگي خانواده -د

 شيوه تربيت والدين -ه

 تحقير كودك -و

 ناامني -ز

 ويژگيهاي شخصيتي والدين -ح

 

 درمان وسواس:
 دارودرماني -

 روان درماني -

 رفتاردرماني -

  تغيير در سبك زندگي -

 
 به وسواس:توصيه هايي براي برخورد با افراد مبتال 

كند، لذا بايد محيط خانواده شرايط پرتنش خانوادگي، بيماري وسواس را تشديد مي -1

 را آرام ساخت. 

اعضاي خانواده بايد از قضاوت، انتقاد يا مسخره كردن رفتارهاي وسواسي بيمار  -2

 خودداري كنند.

خانواده بايد بپذيرد كه وسواس نير يك بيماري است. با درك اين موضوع بهتر  -3

 توان به بيمار كمك كرد.مي



در بسياري از موارد نبايد منتظر  -0

پاسخهاي درمان سريع و آني بود. بلكه 

هرگونه پيشرفتي حتي اندك در درمان 

را بايد موفقيتي بزرگ دانست و آن را 

 تقويت كرد.

مانند نكن، بسه ديگه، چقدر آب آبكشي يمار از سرزنشهاي كالمي در برخورد با ب -5

 تواند موجب تشديد بيماري شود.كني، اكيداً اجتناب كنيد زيرا اين نوع برخوردها ميمي

 بايد از مراقبت بيش از حد فرد مبتال خودداري كرد. -6

 بايد سعي شود كه اعتماد به نفس بيمار را تقويت كرد. -7

ضطرابي است و با پذيرش بي قيد و شرط، و همدلي با بيمار وسواس يك بيماري ا -8

 توان اضطراب او را كاهش داد.مي

حمايت يكي از اعضاي خانواده و يا يك دوست خوب  -9

  تواند روند درمان را سرعت ببخشد.مي

خانواده در نظر داشته باشند كه در اكثريت موارد  -14

در اين  وسواس نياز به درمان دارويي تحت نظر پزشك دارد و

 زمينه بيمار را تشويق به ادامه مصرف داروها كنند.
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