
تفاوت نمای بالینی اختالل وسواس جبری

در کودکان و نوجوانان با بزرگساالن

ویژگی های اصلی اختالل وسواسی جبری در کودکان و

نوجوانان با بزرگساالن تفوتی ندارد، اما تفاوت  هایی

جزئی وجود دارد:

• چرخه معمول فکر، تصویر و تکانه  وسواسی، به
دنبال آن اضطراب، سپس رفتار یا عمل ذهنی

اجباری، شکل شایع نمای بالینی است، اما گاهی

وسواس یا اجبار به تنهایی در کودکان و نوجوانان

دیده می شود، مثال: شکابت از افکار تکراری آسیب به

والدین که باعث اضطراب کودک می شود و همراه با

رفتار یا عمل ذهنی اجباری نیست.
• ممکن است محتوای وسواس و اجبار در کودک و
نوجوان، مدام، تغییر شکل دهد، مثال: عالئم در کودک

با وسواس شک و تردید و اجبار کنترل کردن شروع و
در ادامه به شکل وسواس کثیفی و اجبار شست و شو
باشد و در مقطع دیگری از زمان، همین کودک شروع

کند به رعایت نظم افراطی در وسایل، کتاب ها یا

اسباب بازی ها و مادر از بیشتر شدن سوال های

تکراری او شاکی شود.

• شدت وسواس ها و اجبارها در کودکان و نوجوانا نیز
مانند محتوای آن ها متغیر است و در مقاطعی از

زمان، کم یا زیاد می شود، مثال: زمان شروع مدرسه یا

امتحان که استرس کودک بیشتر می شود، شدت

وسواس بیشتر و در فصل تابستان که کودک تفریح

بیشتری دارد، شدت بیماری کمتر می شود. گاهی این

رابطه معکوس می شود و زمانی که کودک مشغولیت

ذهنی با مطالب درسی دارد، شدت بیماری کمتر

می شود، زیرا فرصت کمتری برای پرداختن به

وسواس هایا اجبارها دارد.

 

• بسیاری از کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل
وسواسی جبری عالئم خود را پنهان می کنند، به

خصوص نوجوانان که  د ر بحران بلوغ و

مخالفت جویی  طبیعی دوران نوجوانی به سر می برند

، تمایلی به بیان افکار یا قانون های رفتاری خود

ندارند و آن ها را شخصی می دانند، همین ویژگی

موجب مخفی کاری یا حتی پرخاشگری در نوجوانان

می شود و به دنبال ان، تشخیص و درمان به تعویق

می افتد. اختالل در عملکرد کلی که از ویژگی های مهم

در تشخیص اختالل وسواسی جبری است، ممکن
است در کودکان و نوجوانان وجود نداشته باشد.

کودک یا نوجوان عملکرد کلی خود را حفظ کرده و

فقط در حوزه خاصی که وسواس و اجبار وجود درد،

دچار مشکل است؛ به عبارت دیگر، الزم نیست برای

تشخیص اختالل وسواسی جبری در کودکان و

نوجوانان عملکرد کلی آن ها مختل باشد، کودک

وسواسی می تواند در عملکرد درسی یا ارتباطی

طبیعی باشد و فقط زمانی که به حمام یا

دست شویی  می رود عالئم بیماری را نشان دهد.

• اختالل وسواس جبری در بزرگساالن به دو شکل:
اگاه به غیرمنطقی بودن وسواس و اجبار و بدون

اگاهی به غیرمنطقی بودن ان ها تقسیم بندی می

شود. بیشتر کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل
وسواسی جبری، به غیرمنطقی بودن وسواس ها و

اجبارها اگاهی ندارند و رفتارهای خود را توجیه

می کنند.

•  بزرگساالن است. شایع ترین اختالالت همراه با
وسواس شامل: اختالالت تیک، اختالل بیش فعالی و

عدم تمرکز، اختالل رفتار مقابله جویانه، افسردگی و

سایر اختالالت اضطرابی است.  ، مثال: نوجوانی که
نگرانی مفرط درباره آلودگی و کثیفی تلفن همراه خود

دارد، دائم ان را ضدعفونی می کند و رفتار خود را
کامال درست و موجه می داند.
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