وسواس
اختالل وسواس فكري – عملي
 وسوايهاي فكري و وسواسهاي عملي چه چيزهايي هستند؟اختالل وسواس فكري عملي اغلب موضوع لطيفه ها ،بذله گويي ها و شوخي ها بوده است .بر خـالف الگوهـاي كليشـه اي ،اخـتالل
و سواس فكري عملي واقعي موضوعي خنده دار نيست .وسواس يك اختالل اضطرابي داراي پايه زيست شناختي اسـت كـه اغلـب
از كودكي شروع مي شود و ممكن است الگوي خانوادگي داشته باشد .اختالل وسواس فكري – علمي با وسواسـهاي فكـري،
رفتارهـاي اجباري و يا هر دو آنها مشخص مي گردد .وسواسهاي فكري افكار يا تجسم هاي نا خوانـده اي هسـتند كـه بـه صـورت
مكـرر وارد آگاهي مي گردند .در حالي كه رفتارهاي اجباري ،در ظاهر امر رفتارها و عادات مكرر غير قابل توقف هستند كـه
شـخص باهـدف كاهش ناراحتي و اضطراب خود آنها را انجام مي دهد .هم افكار وسواسي و هم رفتارهاي اجباري معموالً توسط
خود مبتاليان به آنه ـا غيرواقع گرايانه و غيرمنطقي ارزيابي مي شوند ،امّا مبتاليان ،خود را ناتوان از متوقف كردن آنها مي دانند.
 شانه هاي وسواسگرچه انواع افكار و رفتارها در اغلب موارد از شخصي به شخص ديگر فرق مي كند ،بعضي از الگوهـا مشـترك هسـتند .بـه عنـوان
مثال ،مبتاليان به وسواس امكان دارد در «وارسي هاي» مكرر درگير گردند .اين عمل ممكن است بصورت وارسي درهـا و كليـدها
جهت كسب اطمينان ،خاموش كردن همه وسايل ،قرار دادن كليدها در مكان (خاصي) و از قبيل آنها باشد .بعضـي از مـردم ممكـن
است بصورت افراطي از طريق دست شستن و تميز كردن مكرر از ميكروبها اجتناب نمايند .بعضي از مردم ممكن است تشـريفات
رفتاري ويژه اي در مورد فعاليتهاي روزمره داشته باشند ،از قبيل :پوشيدن يا در آوردن لباس به شيوه و نظم خاص ،وارد شـدن يـا
ترك كردن خانه يا اتاق به شيوه اي معين ،سعي در تكرار (يا اجتناب از تكرار) يك عمل يـا فكـر خاصـي بـه تعـداد مشـخص
جهـت بدست آوردن خوشبختي و غيره .در بعضي موارد رفتارهاي مرتبط با ساير اختاللها ،ازقبيل بي اشتهايي عصبي ،پـر اشـتهايي
و جنـون موكندن (كندن موها ،كندن مژه ها) مي توانند كيفيت وسواس به خود بگيرند.
خيلي مهم است كه به اين نكت ه توجه داشته باشيد كه بسياري از مردم بعضي از الگوهـاي رفتـاري و فكـري فـوق را در دوره اي از
زندگي خود تجربه مي كنند ،بدون اينكه به اختالل وسواس فكري – عملي مبتال باشند .به عنوان مثـال ،وارسـي درهـا جهـت
ايجـاد امنيت بيشتر و يا شستن دستها بعد از مواجه شدن با ميكروبها امري طبيعي است.
نشان دادن درجاتي از پاكيزگي و توجه به جزئيات متناسب به نظر مي رسد و حتي به هنگام رشد و بـالغ شـدن بـه عنـوان نشـانه
هايي از بلوغ در كودكان در نظر گرفته مي شود .همين طور ،هر كسي يك شيوه و اسلوب بـراي انجـام كارهـاي خـود دارد .فقـط
زماني كه افكار و رفتارها به طور افراطي مكرر بود ،و يا به جاي كمك ،در فعاليتهاي روزمره زندگي تـداخل كـرد ،بايـد بـه اخـتالل
وسواس مظنون بود .بنابراين ،افراد داراي اختالل وسواس زمان زيادي را صرف انجام تشريفات يا اجتناب از رفتارهاي (خـاص) مـي
كنند ،طوري كه م سائل مهم زندگي شان مورد غفلت قرار مي گيرد .آنها آنقدر زمان صرف بهداشت شخصي خود ميكننـد كـه از
كالس جا مي مانند .آنها ممكن است آنقدر نگران ميكروب و آلودگي باشند كه از صرف غـذا در سـالن غـذا خـوري و بـه همـراه
دوستانشان خودداري نمايند .آنها همچنين ممكن است ب ه خاطر ترس و شرمندگي از فاش شدن نشـانه هـاي وسواسـي شـان در
پيش ديگران از فعاليتهاي اجتماعي خودداري كنند.

 دريافت كمكاگر شما فكر مي كنيد كه خودتان و يا كسي كه شما مي شناسيد ،از اختالل وسواس رنج مي برد (مي بريد) با يك متخصص
بهداشـت رواني مشاوره نماييد .اخ تالل وسواس فكري ـ عملي ،اختاللي است كه مي توان به آن از طريـق مشـاوره ،رفتـاردرمـاني و
يـا دارودرماني كمك كرد .دفتر مشاوره از همكاري متخصصيني در حوزه بهداشت روان بهره مند است كه مي توانند به افـراد
مبـتال بـه وسواس ،در غلبه بر آن كمك هاي تخصصي قابل مالحظه اي ارائه دهند( .در صورت احساس نيـاز و يـا مظنـون بـودن
بـه وجـود وسواس در خودتان با دفتر مشاوره تماس حاصل نماييد).

