
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اختالل وسواس چیست؟

جبری با دو ویژگی فکر وسواسی  –اختالل وسواس 

 یا عمل وسواسی مشخص می شود.

فکر وسواسی عبارت است از یک فکر پوچ مزاحم و 

تکرار شونده که به صورت غیرارادی وارد مغز 

بیمار می شود و مدام در مغز تکرار می شود. وقت 

گیر و ناراحت کننده است. بیمار به پوچ و بی معنی 

تواند آن را از ذهن اقف است. اما نمی بودن آن و

 خود خارج کند.

اعمال وسواسی شامل رفتارهایی هستند مثل شستشو، 

نظم بخشی، وارسی و اعمال ذهنی مثل دعا، 

شمارش، تکرار کلمات به آرامی این تکرارها و 

اعمال، در پاسخ به افکار وسواسی و به خاطر کاهش 

 د.اضطراب و به صورت اجباری انجام می شو

 عالئم بیماری وسواسی کدامند؟

جبری را می  –به طور کلی چهار الگوی وسواسی 

 توان به شرح زیر خالصه کرد:

 -وسواس آلودگیشایع ترین الگو: 

 شستشو

وسواس تردید و دومین الگوی شایع: 

 )اقدام به امتحان کردن(تکرار

افکار مزاحم، بدون سومین الگوی شایع: 

 اعمال وسواسی

نیاز به تقارن و چهارمین الگوی شایع: 

ممکن این بیماران )کندی وسواسی.دقت

اصالح است ساعت ها صرف خوردن غذا،

صورت یا آماده شدن برای خروج از منزل 

 .(کنند

 

 

 

 آیا وسواس قابل درمان است؟

از شیوه های درمانی متنوع و  امروزه با استفاده

داروهای موثرتر و فراوان تر امید به بهبودی وسواس 

اخذ نتیجه درمانی  بیشتر شده است. اغلب بیماران برای

صبر کنند و پس از بهبودی حداقل به  هفته 8-16باید 

مدت یک سال درمان را تحت نظر روانپزشک ادامه 

 دهند.

 

 

 

 

 

 

چندددددددد روک بدددددددرای کمددددددد  بددددددده درمدددددددان 

   وسواس:

 روک اول توقف تفکر:

 

متککر یککک نککوار کاغککذی یککا پارچککه ای بککه طککول دو 

تهیکککه کنیکککد و هکککر وقکککت احسکککاس کردیکککد شستشکککو 

ککککافی اسکککت توقکککف کنیکککد سکککپس یکککک وجکککب از آن 

را ببریکککد و کنکککار بگذاریکککد. ممککککن اسکککت بعکککد از 

بریککککدن آن یککککک وجککککب از نککککوار بککککاز هککککم دچککککار 

ت و شککککو شککککوید، اشکککککال عمککککل اضککککطرابی شسکککک

نکککدارد بکککاز ککککار شسکککت وشکککو را ادامکککه بدهیکککد امکککا 

تکککا همکککان  ییکککدبکککه خکککاطر بیاوریکککد و بکککا خکککود بگو

جکککایی ککککه مکککن نکککوار را بریکککدم ظکککرف تمیکککز شکککده 

بککود. هککر یککک از تکککه هککای بریککده شککده نمایککانگر 

توقکککف شکککما مکککی شود.سکککعی کنیکککد بالفاصکککله پکککس 

از توقککککف شستشککککوی اضککککافی، بککککه کککککار دیگککککری 

بپردازیکککد یکککا ظکککرف یکککا چیکککز دیگکککر را برداریکککد و 

 تمیز کنید.

 

 

                  

                        

استفاده از روک های درمان غیردارویی 

مثل رفتار درمانی و رفتار درمان 

شناختی می تواند کم  شایانی به 

 درمان نماید
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 روک سوم الگوسازی:

الگوسککککازی یعنککککی شککککما کسککککی را کککککه 

قبکککول داریکککد او را دوسکککت داریکککد الگکککو 

قککرار دهیکککد. همیشککه هنگکککام شستشککو یکککا 

تمیکککز ککککردن چیکککزی، بکککه یکککاد بیاوریکککد 

کککه اگککر آن شککخص یعنککی الگککوی شککما 

 شستشو می کرد. آنجا بود چقد

 

 
 

 

 منبع:

. نابکککدل یکککونس، روانپزشکککک مشکککاوره در خانکککه شکککما، 1

 1384نشر اوحدی، چاپ دوم

 

.قاضکککککککی قاسکککککککم، مکککککککورد پژوهکککککککی در مشکککککککاوره و 2

روانککککککدرمانی، انتشککککککارات دانشککککککگاه تهران،چککککککاپ اول 

1382 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

 آذربایجان غربی

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 

 

 
 

 دفتر بهبود کیفیت

 1396اردتشهبی

 

 

 روک دوم اکثریت:

 

ثریکککککت، کمکککککک فکرککککککردن دربکککککاره اک

ککککه نمکککی خواهیکککد  مکککی کنکککد تکککا دریابیکککد

رفتارتکککککان غیرطبیعکککککی یکککککا غیرعکککککادی 

باشککککد. در واقککککع روش اکثریککککت یعنککککی 

گککککامی بککککه سککککوی رفتککککاری کککککه بیشککککتر 

مکککردم آنطکککور رفتکککار مکککی کننکککد و مکککثال 

هککر موقککع مشکککغول شسککت وشککو هسکککتید 

در همکککان حکککال بکککه ایکککن فککککر کنیکککد ککککه 

اکثریکککت افکککراد چقکککدر صکککرف ایکککن ککککار 

مککککی کننککککد و چقککککدر آن را مککککی شککککویند 

روش در واقککککع مکمککککل روش اول  ایککککن

 یعنی توقف است.

 

 

                  


