
محتوای افکار وسواسی شایع

در کودکان و نوجوانان

ترس از آلودگی، بیماری، میکروب یا کثیفی

در این موارد، والدین می گویند فرزندشان تمام مدت
نگران بیمار شدن است، جایی غذا نمیخورد و حتی

نگران هوایی است که وارد دهان یا بینی اش

بینی اش. از نشستن کنار افراد خاص و لمس اجسام

خودداری می کند. دائم شست و شو می کند و از

انجام کارهایی مثل : لمس دستگیره در، نشستن

روی صندلی و خوردن غذایی خاص یا همه خوراکی ها

اجتناب می کند، این ها نمونه هایی از رفتار اجباری اند

که به دنبال افکار وسواسی با محتوای آلودگی و

بیماری بروز می کند.

وسواس شک و تردید

فکرهای نگران کننده درباره درست انجام شدن

کارها، در هر موردی صدق می کند، مثل:

• درست و تمیز نوشتن تکلیف که موجب کندی در
انجام تکلیف ها می شود.

• به موقع رسیدن به کالس که موجب آماده شدن
زودتر از معمول می شود.

• شک به خیس شدن لباس زیر که موجب
دستشویی رفتن های مکرر می شود.

• شک به انجام کار بد و بیان حرف بد که با سوال
-های مکرر برای اطمینان همراه است، مثل: «حرف
بد نزدم؟»، «دختر خوبی هستم؟» و معذرت خواهی 

-های مکرر، به خاطر رفتار اجباری ای که اضطراب
ناشی از افکار وسواسی مبتنی بر انجام کار اشتباه را،

کاهش می دهد.

• شک به باز گذاشتن در یا بستن گاز که به کنترل
مکرر در،پنجره و دستگیره گاز منجر می شود.

افکار وسواسی با محتوای آسیب به افراد نزدیک
مثال نگرانی مفرط درباره آسیب والدین، موجب

می شود، ساعت هایی که والدین در خانه حضور

ندارند، مکرر با آن ها تماس تلفنی داشته باشند،

آنقدر که والدین کالفه و خسته شوند، گاهی کودک

وسواسی محکم به والدین می چسبد و اجازه خروج

از منزل به آن ها نمی دهد.
ترس از اتفاقی بد که به انجام مناسکی برای

شمارش، منظم کردن، ردیف کردن و انجام

اعمال ذهنی خاص به تعداد مشخص منجر

می شود.

مثال: «باید سه بار کیفم را چک کنم یا چهاربار

صلوات بفرستم تا رفع بال شود»، یا نیاز شدید به

رعایت تقارن برای جلوگیری از آسیب، مانند

کودکی که اگر یک دستش به دیوار بخورد، الزم

ست دست دیگر را هم به دیوار بزند تا احساس

راحتی کند.

اجرای مناسک در کودک و نوجوان مبتال به اختالل

وسواس جبری، گاهی برای والدین بسیار مشکل

ساز می شود، زیرا در برخی موارد ، همه افراد را
درگیر می کند، مثال: هرکس می خواهد وارد خانه
شود باید از مسیر خاصی قدم بردارد.کودکانی که
به منظم کردن موهایشان بسیار حساسند، ممکن
است ساعت ها جلوی اینه درگیر مرتب کردن

موهایشان باشند یا با مدل بستن بند کفش یا هر

لباس دیگری درگیر شوند. گاهی کودکان وسواسی

ساعت ها برای منظم کردن اسباب بازی ها یا

کتاب ها وقت صرف می کنند  اجازه نمی دهند

کسی وارد اتاق شود و اگر احساس کنند نظم مورد

نظرشان به هم خورده ساعت ها گریه می کنند.
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ترس از دست دادن که با ناتوانی در دور

ریختن اسیا قدیمی و بی ارزش یا حتی زباله

همراه است.

مثال کودکانی که همه مدادهای کوچک شده را نگه

میدارند، اجازه دور ریختن کتاب های کهنه را

نمی دهند و همه چیز را انبار می کنند، انقدر که

مشکل ساز می شود یا ترس از تمام شدن پول که

با ناتوانی در خرج کردن همراه است.
افکار وسواسی با محتوای جنسی

این نوع افکار وسواسی به اضطراب و احساس

گناه شدید در کودکان و نوجوانان منجر می شود،
مانند: کودکی که فکر می کند هر مردی می بیند

همسر اوست یا هجوم تصویرهای جنسی و بدون

لباس افراد به ذهن کودکان و نوجوانان که موجب

می شود، احساس بی ادبی یا ناپاکی داشته باشند.

افکار وسواسی با محتوای پرخاشگری
مثال: فحاشی به اطرافیان و تکانه هایی شامل

پرخاشگری کالمی یا فیزیکی به اطرافیان که با

احساس گناه و ناراحتی شدید برای کودک و

نوجوان همراه است. افکار آسیب رسان به خود یا

دیگران گاهی به اندازه ی است که کودک و

نوجوان نسبت به دیدن اشیا تیز و برنده حساس

می شود، ممکن است با دیدن کارد اشپزخانه

دچار وحشت شود و این فکر در ذهنش بیاید:

«مبادا با چاقو به کسی اسیب بزنم؟» گاهی افکار
پرخاشگرانه در ذهن فرد مبتال به وسواس، به

شکل توهین به مقدسات است که به ناراحتی

شدید و انزجار فرد از خودش منجر می شود.

افکار وسواس جادویی
کودک یا نوجوان معتقد است انجام برخی مناسک

برایش شانس می آورد و انجام ندادن آن ها موجب

بدشانسی می شود، مثال: «اگر مادرم صبح مرا ۳ بار

نبوسد، امتحانم را بد میدهم »، «اگر بند کیفم کج

بماند، دوستم با من قهر می کند ».

افکار وسواسی با محتوای مذهبی 
مانند شک به وجو خدا یا توهین به مقدسات، مانند

کودکی که دائم از مادر سوال می کند: «مامان من به

حضرت علی حرف بد زدم؟»

وسواس قرینه بودن

گاهی وسواس به شکل اصرار بیش از اندازه برای

قرینه بودن همه چیز است، مثل: قرینه مانند اشیا
در مواری اگر یک دست کودک به کسی یا دیواری

بخورد، مجبور است دست دیگر را هم بزند.

 


