
وسواس يك اختالل عصبى است كه تحت تأثير عوامل گوناگون، از جمله وراثت، پديد می آید و با رشد كودك از

ً به يك اندازه است. وسواس يك نوع بيمارى بين نمی رود. احتمال بروز اين بيمارى در پسران و دختران تقريبا

اضطرابى است كه دو بخش وسواس فكرى و وسواس عمىل دارد.

 
اين اختالل نوعى بيمارى اضطرابى است و بر اثر آن تعدادى افكار يا تصاوير خاص و معموالً بی معنی، دائم در ذهن

فرد تكرار می شوند و فرد قدرت مقابله با آن ها را ندارد. معموالً كودكان نمی دانند كه اين افكار بی معنی هستند و
حتى گاهى آن ها را توجيه می کنند. اين افكار باعث ناراحتى و نگرانى فرد و موجب افت عملكرد وى می شوند. اين

اختالل كه به سكسكه مغزى تشبيه شده، باعث می شود افكارى بدون توقف در ذهن فرد تكرار شوند. اين افكار

تكرارى، فرد را كالفه و مضطرب می کنند، در نتيجه بيمار سعى می کند با انجام دادن اعمال خاصى، اضطراب خود

را كاهش دهد. مثالً كودكى كه دائم نگران است كه بيمار شود، سعى می کند با شستن مكرر دست ها اين اضطراب
را از خود دور كند.

 
افكار سحرآميزى كه به دنبال وسواس ايجاد می شوند، به عنوان نوعى الگوى فكرى، كه فكر مشخصى را به وقوع
يك حادثه خاص ارتباط می دهند، می توانند باعث شوند كودكان گروهى اعمال خاص را انجام بدهند تا از بروز

ً تمايىل به انجام مناسك ندارد، اما حوادث ناگوارِ احتماىل جلوگيرى كنند. درواقع كودِك مبتال به وسواس واقعا

تصور می کند انجام دادن اين مناسِك ويژه، تنها راِه ايمن براى كاهش دادن احتمال وقوع اتفاقات بد است. كودكان

مبتال به اختالل وسواس، قوانين مشخصى در زندگى دارند كه در هر شرايطى از آن ها پيروى می کنند.

 
ً بايد بعضى از كودكان به كلمات، رنگ ها يا اعداد خاصى حساسيت نشان می دهند يا در موقع غذا خوردن حتما

روى يك صندىل مشخص بنشينند و تصور می کنند كه اگر آن كار را نكنند اتفاق بدى برایشان می افتد؛ مثالً

می گویند: «اگر با كفش مشكى به مدرسه بروم، ديكته ۲۰ نمی شوم.» 

آنان گاهى می دانند كه رفتارشان ممكن است از نظر ديگران بی معنی باشد، بنابراين سعى می کنند كارهای شان را از

ديگران مخفى كنند. گاهى كودكان از داشتن چنين رفتارهايى خجالت زده می شوند. نكته مهم اين است كه در

اختالل وسواس، نگرانى و اشتغال ذهنى فرد در مورد مسائل واقعى زندگى و مسائل روزمره نيست، مثالً كودكى

كه نگران رد شدن در امتحان هفته بعد است، احتمال دارد به يك اختالل اضطرابى ديگر مبتال باشد.
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در زمان بازگشايى مدارس شاهد شکل های مختلفى از اضطراب هستيم. كودك با خود می گویند: «نكند دير به
مدرسه برسم! نكند تكاليفم را به خوبى انجام ندهم! نكند نمره كم بياورم! نكند معلم من را دوست نداشته باشد!

نكند ناظم يا مدير مدرسه از من ناراضى باشد و با من بدرفتارى كند!» همه اين ها نشانه های اضطراب هستند

وىل اگر به صورت افكار تكرارى و آزاردهنده باشند از وسواس كودك خبر می دهند. كودكي كه وسواس دارد حتى

روزهاى تعطيل كه قرار نيست به مدرسه برود، نمی تواند اين فكرهاى تكرارى را از سر خود بيرون كند، مثالً حتى

هنگام بازى در پارك نيز اين افكار منفى در ذهنش می چرخند و مرتب مزاحم تفريح كردن، لذت بردن از زندگى و
آرامش او می شوند.

بيمارى وسواس در دوران قبل از بلوغ در پسران شایع تر است، وىل در سن بلوغ معموالً شيوع يكسانى دارد و

فرقى بين پسران و دختران ديده نمی شود

.
وسواس باعث می شود عزت نفس كودكان آسيب جدى ببيند. كودكى كه به دليل وسواس كارهايش را به كندى

انجام می دهد، مثالً زمان زيادى را صرف انجام دادن تكاليفش می کند، معموالً از طرف خانواده و معلم هایش به

تنبىل متهم می شود. اين گونه برخورد و واكنش اطرافيان موجب می شود كه اعتماد به  نفس او پايين بيايد؛ زيرا

تصويرى كه ديگران از فرد ارائه می دهند و احترامى كه براى او قائلند، روى ميزان اعتماد به  نفس او تأثير

می گذارد. افراد هرچه بيش تر خود را باور داشته باشند، اعتماد به  نفس بهترى دارند. اگر وسواس در كودكان

ادامه پيدا كند، متأسفانه اعتمادبه نفس آن ها به شدت كاهش مى يابد؛ چرا كه مردم تصور مى كنند وسواس جزء

خصلت های فرد است و اين افراد را تنبل، كند، بدقلق و مايه دردسر می شناسند. اين باور عمومى، روى

خودباروى كودكان تأثير مخربى دارد.

 
كودكى كه مدت طوالنى از وسواس و اضطراب حاصل از آن رنج می برد، دوران مهمى از رشد طبيعى را از

دست می دهد. كودكان در هر دوره رشدى، وظايف و اهداف رشدى خاصى دارند. پدیده های روان شناختى مانند

وسواس كه به سپرى شدن مراحل رشدى صدمه می زنند، موجب عبور ناموفق فرد از مراحل رشدى حاصل

می شوند.
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