
عملی چیست؟-اختالل وسواس فکری  

ا خواهیم شمقبل از بررسی علت وسواس و نشانه های وسواس و راه های درمان وسواس فکری می 

و نگرانی  عملی در واقع نوعی از اضطراب-را بیشتر با این اختالل آشنا کنیم اختالل وسواس فکری

نها می که خود را مجبور به انجام آ است که باعث ایجاد افکار غیر قابل کنترل و الگوهای تکراری

کنید و روی آن کنترل ندارید، می شود. در بعضی از موارد ممکن است خود شخص متوجه 

ثالً رفتارهای غیرمنطقی خود شود، ولی با این وجود نیز روی رفتار و کردار خود کنترل ندارد. م

بسته  وارد امنیتی از جملهعملی، وسواس بر روی م-یکی از شایع ترین نشانه های وسواس فکری

ه بودن قفل فرمون، ماشین، خانه، مغازه، لپ تاب، موبایل و ... است که فرد همواره و در هر ثانی

بار آنها را چک می کند که بسته باشند 02اضطراب بسته بودن آنها را دارد و  . 

دندی کرعملی در افراد را می توان در چند دسته اصلی تقسیم ب-نشانه های وسواس فکری : 

 های خود رااین افراد از آلودگی و میکروب می ترسند و چندین بار دست :وسواس به آلودگی -1

یا دور  می شویند. حتی اگر افراد دیگری وسایل و لباس آنها را لمس کنند ممکن آن را بشویند

 بیندازند

 خطرناک یا ریسکی این افراد به خاطر ترس از کارهایی که انجام ندادن آنها :وارسی کننده -2

اتکنند. مانند بررسی کردن قفل در یا شیر گاز به دفعاست، وسایل و محیط را بررسی می  

 این افراد به انجام دقیق )با توجه به آنچه که در ذهنشان وجود دارد( و مرحله به :شکاک ها -3

وندسرزنش ش مرحله کار ها وسواس دارند و می ترسند که در صورت عدم انجام آن توسط دیگران  

 این افراد به نظم و ترتیب، رنگ ها و ترتیب های خاص حساس هستند و حتی :برنامه ریزها -4

 دچار خرافات شده اند

 کنند جمعاین افراد ا مکررا وسایل و چیزهایی را که نیاز ندارد یا استفاده نمی :محتکرها -5

کنند، مبادا که قحطی شود و به آن نیاز پیدا کنندمی ! 



 

علمی-لی  اتتال ت  وسواس فکریدال  

  
سواس علت وسواس دقیقا مشخص نشده است ولی از جمله اصلی ترین دالیل ابتال به اختالل و

علمی می توان به موارد زیر اشاره داشت-فکری . 

 وسواس ت  دلی  ساتق  ی خانوادگی 

ن علت است. بنابرایتحقیقات بسیاری نشان داده است، وراثت یکی از عوامل مهم در بروز وسواس 

تر وسواس در افرادی که سابقه وسواس در پدر، مادر یا اقوام درجه یک والدین آنها وجود دارد بیش

شوند  است. البته معموال کسانی که سابقه خانوادگی وسواس دارند، زمانی دچار وسواس شدید می

 .که به دلیل مشکالت محیطی یا سبک تربیتی ناکارآمد دچار استرس باشند

  

 حوادث استرس زا در زندگی، خاطرات و عوام  محیطی



ذیر می اگر شما به شدت به استرس واکنش نشان می دهید یا در برابر عوامل استرس زا آسیب پ

بر اثر  باشید، ممکن است خطر ابتال به اختالل وسواس در شما افزایش یابد. گاهی علت وسواس،

و در درون فرد نهادینه میشود، به وجود می آید عادت های رفتاری که با گذشت زمان، آموخته . 

  

 سروتونین ناکافی

مکن برخی محققان اعتقاد دارند علت وسواس، درنتیجه ی تغییرات شیمیایی در بدن است و م

 .است علت زیستی داشته باشد

  

کشف  دالیل دیگری نیز به عنوان علت وسواس در افراد ذکر شده است ولی تحقیقات هنوز برای

دن علت وسواس در افراد ادامه داردکر . 

  

عملی-نشان  ها و عالئم وسواس فکری  

ل همانطور که گفته شد در برخی مواقع داشتن برخی عالئم وسواسی طبیعی است. اما اختال

مثال  عملی باعث نگرانی شدید و اختالل در رفتار و زندگی روزمره فرد می شود.-وسواس فکری 

باس یا اتو کشیدن یک پیراهن وقت صرف می کندساعت برای انتخاب ل ۱فرد  . 

لی عملی همانطور که از اسمش پیداست معموال هر دو وسواس فکری و عم -اختالل وسواس فکری

شود. و فقط در برخی از موارد معدود یکی از این دو وسواس در فرد دیده می شودرا شامل می  

  

 نشان  ها و عالئم تعد روانی وسواس فکری



آلودگی و میکروب ها ترس از -  

 افکار و تصورات شدید جنسی -

 ترس از کمبود و نداشتن مواردی که ممکن است به آنها نیاز پیدا کنید -

 وسواس فکری در مورد اخالقیات و درست و نادرست بودن مسائل -

 توجه بیش از حد به نظم ترتیب -

ن خوش یمن بودن یا نبودنخرافات به معنی توجه به اشیاء و وسایل و مکان ها به عنوا - ! 

کری ترس از دست دادن کنترل و از آسیب رساندن به خود و دیگران نیز از نشانه های وسواس ف -

 .است

  

 عالئم و نشان  های تعد عملی وسواس فکری 

 تماس مکرر با اعضای خانواده و یا دوستان برای اطمینان از سالمتی -

شست و شوی لباس دستان و غیره آنها صرف زمان زیاد برای حمام کردن -  



 تکرار کردن کلمات بی معنی، شمردن، تکان دادن مکرر دست و پا برای کاهش اضطراب -

 بررسی مکرر درب ماشین شیر گاز و غیره -

 حساسیت بیش از حد به نظم و ترتیب محیط اطراف -

ی . این نوع وسواسجمع آوری وسایل اضافی مانند ظروف خالی غذا، روزنامه قدیمی ودیگر اشیا -

یک معموالً همراه با عالئم افسردگی، وسواس خرید، بیش فعالی، اختالل کم توجهی، اختالل ت

 .عصبی، استرس پس از سانحه و جنون سرقت در فرد همراه است

  

 پیامد ها و مشکالت وسواس

برای  اسوسواس مهترین و بزرگیترین پیامدی که به دنبال دارد تنهایی و انزوای ناشی از وسو

ی شخص است. افرادی که دارای عالئم وسواس فکری یا عملی هستند نه تنها خودشان را آزار م

دارند به ویژه  دهند، بلکه نتایج این رفتار را می توان به راحتی بر سایر افرادی که با این فرد ارتباط

ها ر دستبرای شستن مکرناپذیر بیمار اعضای خانواده مشاهده کرد. اطرافیان با مشاهده نیاز پایان

فرت های کف حمام، احتماالً دچار ناراحتی یا ندر هر دقیقه، پاک کردن دستگیره یا شمردن کاشی

ا شوند. این ناراحتی و نفرت معموالً آمیخته با احساس ترحم است؛ چراکه اطرافیان تاز او می

ین ا کاری بکند و معموالً امعنتواند برای رفع این امور بیکنند که بیمار نمیحدودی درک می

مبتال  شود، به غرق شدن بیشتر فردجا که گاهی حتی به همکاری با بیمار آمیخته میترحم بی

 .دامن می زند

  


