وسواس
ٍلتی تا ولوِ ٍسَاس هَاخِ هی ضَین ضایذ ّوِ ها خیلی صٍد تِ فىش فشدی تیفتین وِ هذام دس حال ضست ٍضَست ،الثتِ
تىشاس ضست ٍضَ ًَػی ٍسَاس هحسَب هی ضَد ٍلی هثحث ٍسَاس فمط تِ ایي همَلِ خالغِ ًوی ضَد ٍ اختالل
ٍسَاسی چٌذ ًَع داسدٍ .سَاس تیواسی هضاحن ٍ هختل وٌٌذُ صًذگی فشد ٍ اطشافیاى اٍست .دس ایي هطلة تِ اًَاع ٍسَاس
ٍ ساُ ّای دسهاًی آى اضاسُ خَاّین وشد.
لثل اص ٍسٍد تِ تحث اختالل ٍسَاسی ،دٍ هَسد سا تایذ اص ّن خذا وشد .دٍ اختالل هتفاٍت ٍسَاس اخثاسی ٍ اختالل
ضخػیت ٍسَاسی ٍخَد داسد .ایي دٍ تیطتش هَالغ تا ّن اضتثاُ گشفتِ هی ضًَذ.
اختالل ضخػیت ٍسَاسی :ایي افشاد وساًی ّستٌذ وِ دس صًذگی هؼوَلی اًؼطاف ًاپزیش ،سختگیش ،سیضتیي ٍ حاضیِ تیي
ّستٌذ .آًْا دس تػوین گیشی هشددًذ ٍ خاللیت ووی داسًذ ٍ اص ٍضؼی وِ داسًذ پا سا فشاتش ًوی گزاسًذ ٍ ّویطِ سؼی هی
وٌٌذ اص ّش ضشایط خذیذ ٍ تحَل دس صًذگی فاغلِ تگیشًذ .دس خاتِ خایی هسىي ،تغییش ضغل ٍ ّش ًَع تغییش هَلؼیتی،
تػوین گیشی تشای اصدٍاج ٍ ...اًؼطاف ًاپزیشًذ ،اها تطخیع اختالل ضخػیت ٍسَاسی تِ ػْذُ پضضه است ،صیشا ّوِ افشاد
ٍالؼا دچاس اختالل ضخػیت ٍسَاسی ًیستٌذ ٍ فمط ػالئوی اص ایي اختالل هوىي است دس آًْا ٍخَد داضتِ تاضذ.
هؼوَال چٌیي افشادی سفتاسّایی اص خَد ًطاى هی دٌّذ وِ چٌذاى تشای هشدم خَضایٌذ ًیست .آًْا دس خاهؼِ تِ ػٌَاى
اًساى ّای ًچسة ٍ خطه ضٌاسایی هی ضًَذ ،حتی تسختی دٍست پیذا هی وٌٌذ ٍلی اگش دٍستی داضتِ تاضٌذ دٍستی
ّایطاى پایذاس خَ اّذ تَد ٍ ّواى طَس وِ گفتِ ضذ اختالل ضخػیت ٍسَاسی ًذاسًذ.
ٍسَاس اخثاسی :اص تیواسی ٍسَاس تِ ػٌَاى تیواسی ٍسَاسی خثشی یاد هی وٌٌذ .چَى ایي اختالل تِ گًَِ ای است وِ
فشد افىاس ٍ اػوالی سا تِ طَس تىشاسی اًدام هی دّذ ٍ تا ایي وِ فشد خَدش ًیض هی داًذ وِ سفتاس ّا ٍ واسّایص تىشاسی
استٍ ،لی یه حس دسًٍی اخثاسی تِ اٍ هی گَیذ وِ حتوا تایذ ایي واس سا اًدام دّذّ ،ش چٌذ تش خالف هیل تاطٌی اٍ
تاضذ( الثتِ گاّی ّن هیل تاطٌی دس اًدام واس تىشاسی ٍخَد داسد) .دس رّي ایي افشاد هذام دستَسی غادس هی ضَد.
ٍسَاس سا هی تَاى دس چٌذ ًَع فىشی ،ػولی یا فىشی ـ ػولی تمسین وشد.
ٍسَاس فىشی :دس ایي ٍسَاس افىاس هضاحن ٍ تىشاسضًَذُ دس رّي ٍخَد داسد .گاّی فشد حتی تالش هی وٌذ چٌیي
فىشّایی سا اص رٌّص تیشٍى وٌذٍ ،لی تاٍخَد تالضص هَفك ًوی ضَد .افىاس ٍسَاسی دس اًساى ّا ٍاتستِ تِ فشٌّگ خاهؼِ
است .هثال دس فشٌّگ ها افىاس ٍسَاسی ـ هزّثی تیطتش ضایغ است ،تخػَظ وِ ٍلتی افىاس حالت تمذس تِ خَد هی
گیشًذ ،اها افىاس ٍسَاسی هتٌَع ّستٌذ.
گاّی ایي افىاس ٍسَاسی آسیة تِ دیگشاى سا ضاهل هی ضَد .هثال فشد چالَیی تِ دست داسد ٍ دس رٌّص ایي فىش تِ ٍخَد
هی آیذ وِ اگش چالَ ت ِ ضىن فشصًذش تشخَسد وٌذ ،چِ خَاّذ ضذ .الثتِ ایي واس سا ًوی وٌذ ٍلی ًحَُ تفىشش تاػث آصاس اٍ
هی ضَدّ .وچٌیي افىاس ٍسَاسی خٌسی ًیض دس رّي تؼضی افشاد ٍخَد داسد وِ دس آى فشد تیواس دس رّي تػَس هی وٌذ تا
فشدی تواس خٌسی تشلشاس هی وٌذ .افىاس ٍسَاسی خشافِ ًیض ًَ ع دیگشی اص ٍسَاس فىشی است ،تِ ایي غَست وِ اگش هثال
سِ لذم خلَ یا ػمة ًگزاسم اتفاق ًاگَاسی هوىي است تشای خاًَادُ ام تیفتذ؛ افىاس تی پایِ ٍ اساسی وِ تِ ّیچ ٍخِ
سٌذیت ًذاسد .یا هَلؼی وِ فالى لثاس سا تِ تي داضتن تػادف سخ داد ٍ اگش تاص ّن ایي لثاس سا تپَضن تػادف دیگشی
اتفاق خَاّذ افتاد.

اػوال ٍسَاسیٍ :سَاس ػولی هوىي است تا صهیٌِ افىاس ٍسَاسی تَام تاضذ ٍلی گاّی ّیچ رٌّیت فىشی ٍخَد ًذاسد ٍ
فشد تِ طَس تىشاسضًَذُ ٍ تذٍى فىش ،ػولی سا اًدام هی دّذ .اػوال ٍسَاسی تىشاس ضًَذُ ،هضاحن ٍلی اخثاسی ّستٌذ .ایي
تیواساى خَد سا هىلف ٍ هَظف تِ اًدام واسی هی وٌٌذ .هثال اػوال ٍسَاسی هزّثی اًدام هی دٌّذ تا خٌْن ًشًٍذ.
ا ػوال ٍسَاسی ّن تمسین تٌذی داسد وِ ضایغ تشیي ًَع آى دس فشٌّگ ها ًَع ضست ٍضَستٍ .سَاس ضست ٍضَ سا تایذ
اص ًظافت ٍ تویضی خذا وشد .تؼضی اص افشاد راتا اًساى ّای هٌضثط ٍ تویضی ّستٌذ ٍ ایي هطىل هحسَب ًوی ضَد ،اها
افشادی وِ ٍسَاس ضست ٍضَ داسًذ ،ػولىشدضاى دس صًذگی داخلی ٍ خاهؼِ دچاس اختالل هی ضَد تِ طَسی وِ دیگشاى
ًسثت تِ واسّای اٍ اػتشاؼ هی وٌٌذ .هثال فشد خَد سا هَظف هی داًذ وِ حتوا  ۰۱تاس لثاسی سا تطَیذ یا چٌذ ساػت صیش
دٍش حوام تواًذ تا واهال تویض ضَد ( .افشاد داسای ٍسَاس ضست ٍضَ هؼوَال ػذدی سا تشای تىشاس ػولطاى داسًذ ).هتاسفاًِ
گاّی تِ ٍسَاس ضست ٍضَ ّن سًگ ٍ لؼاب هزّثی هی تخطٌذ .خَب است تذاًین آیِ ای دس لشآى ٍخَد داسد وِ تاویذ
هی وٌذ « اص ضش ٍسَاس تِ خذا پٌاُ تثشین».
ٍسَاس لشیٌِ گی ًیض ًَع دیگشی است وِ دس آى فشد داسای ٍسَاسً ،ظن دادى غیشػادی است .یؼٌی اگش وتاتخاًِ ای
داضتِ تاضذ ّوِ وتاب ّا تایذ تِ طَس هیلی هتشی وٌاس ّن لشاس گیشًذ ٍ ساػت ّا تشای ایي واس ٍلت غشف هی وٌٌذ ٍ اگش
تِ ووذ لثاس آًْا ًگاُ وٌین تٌذست تتَاى چٌیي چیٌص سا دس تَتیه لثاسی پیذا وشد.
ٍسَاس وٌتشل وشدى ًیض ٍسَاسی است وِ دس آى تیواس تطذت وٌتشل گش است .دس سا لفل هی وٌذ ٍلی چٌذیي تاس تایذ آى
سا وٌتشل وٌذ تا خیالص آسَدُ ضَد .ضیش گاص سا تستِ ٍلی چٌذیي تاس تِ آضپضخاًِ تش هی گشدد تا ضیش گاص سا وٌتشل وٌذ.
اها ٍسَاس ّای ػولی دیگشی ّن ٍخَد داسًذ وِ ووتش ضایغ ّستٌذ .هثل دست صدى تِ هاضیي دس حال حشوت ،ضوشدى
ساختواى ّای هتؼذد یا یادداضت وشدى پالن ّای هاضیي دس رّيٍ ،سَاس دس خشیذ ( ایي افشاد ٍسایلی سا تِ ضىل افشاطی
خشیذاسی هی وٌٌذ وِ ضایذ حتی ًیاصی ّن تِ آى ًذاضتِ تاضٌذ ٍ هؼو َال تؼذ اص خشیذ اص ایي واس خَد پطیواى هی ضًَذ).
ٍسَاس وٌذى هَ (تٌص تشای وٌذى هَی سش یا هَی غَست)ٍ ،سَاس لواسٍ ،سَاس آتص افشٍصی ٍ...
علت شناسی وسواس ّ :واى طَس وِ گفتِ ضذ ٍلتی اص یه فىش یا ػولی تِ ػٌَاى ٍسَاس یاد هی ضَد وِ فشد تاػث
اختالل دس صًذگی خَد ٍ د یگشاى ضَد تٌاتشایي دسهاى ایي افشاد ضشٍست پیذا هی وٌذّ .وچٌیي تایذ گفت احتوال اتتالی
افشاد ٍسَاسی تِ افسشدگی ٍ حتی الذام تِ خَدوطی ٍخَد داسد.
هحمماى ػلت ّای صیادی سا تشای ایي تیواسی تشضوشدُ اًذٍ .لی ًمص طًتیه دس تشٍص ٍسَاس پشسًگ است .ػَاهل دیگش
هاًٌذ ػَاه ل تشتیتی ،سفتاسی ٍ اختواػی ًیض هی تَاًذ صهیٌِ سا تشای اختالل ٍسَاسی هْیا وٌذ.
درمان وسواسٍسَاس یه تیواسی هضهي هضاحن ٍ طَالًی است وِ احتیاج تِ هطاسوت ٍ ووه تیواس ،خاًَادُ تیواس،
سٍاًپضضه ٍ سٍاى دسهاًگش داسد .دسهاى داسٍیی تیواس حتوا تایذ تَام تا سفتاسدسهاًی ٍ خلسات هتؼذد هطاٍسُ تاضذ .دیذگاُ
فشد هثتال تِ ٍسَاس تایذ تتذسیح تغییش وٌذ .دسهاى ّای خذیذی تِ ًام هَج سَم سٍاى دسهاًی ّن ٍخَد داسد وِ تسیاس
هفیذ است .دس هَالغ خیلی ضذیذ ّن الصم است تیواس ضَن دسهاًی ضَد.
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