
علت اختالل وسواسی جبری در کودکان و نوجوانان

اختالل وسواسی جبری یک ویژگی رفتاری یا نشانه ضعف فرد نیست. عالئم این بیماری

به دلیل عدم مهارت های فرزندپروری والدین، برای آزار عمدی والدین با گرفتن توجه از
والدین و اطرافیان نیست.

والدین بسیاری از این علت این رفتارهای فرزندشان سوال می کنند. در پاسخ، تاکید

می شود این رفتارها «بیماری» هستند، مثل سایر بیماری ها که عالئمش در اراده کودک

نیست، مثال: فرزند شما مانند کودکی است که بیماری آسم دارد و دچار حمله های

سرفه و تنگی نفس می شود که در اراده خودش نیست، با این تفاوت که در بیماری
آسم سیستم تنفسی و در وسواس، فکر درگیر می شود، همچنین افکار وسواسی شبیه

سکسکه ای است که بدون خواست فرد می آید و مزاحم است.

علت اختالل وسواسی جبری مثل سایر بیماری های روانپزشکی مجموعه ای از عوامل

زیستی، روانی و اجتماعی است. نقش عوامل ژنتیکی در وسواسی که از کودکی یا

نوجوانی شروع شده است، بسیار پررنگ تر از وسواسی است هست که در بزرگسالی

شروع می شود. در بسیاری از موارد، عالئم وسواس در بستگان کودک یا نوجوان مبتال به
این اختالل مشاهده می شود. احتماال وجود مشکل در ژن های تنظیم کننده های

 عصبی؛ سروتونین و دوپامین و گلوتامات موجب به هم خوردن تنظیم این عصب
رسانه ها می شود. منشا افکار تکراری و مزاحم وسواسی یا رفتارهای اجباری از عملکرد

مغز است.

برخی والدین مبتال به اختالل وسواسی جبری، احساس گناه می کنند و خود را مقصر

بیماری فرزندشان می دانند، این احساس هیچ کمکی به فرزندشان نمی کند. باید به خود

یادآوری کنند وراثت و انتقال ژن ها امری ارادی نیست و باید آن را بپذیرند.

نقش یادگیری از راه الگوبرداری و تقویت رفتارهای وسواسی در خانواده نیز مهم است.

کودک رفتارهای وسواسی را مانند هر رفتار دیگری از مراقبان اصلی خود، اغلب

والدین، یاد می گیرد و به شکل عادت ادامه می دهد. پس باید به الگوهای رفتاری

خانواده نیز توجه شود، زیرا همکاری خانواده حتما در تشخیص و درمان کودک یا
نوجوان اهمیت زیادی دارد. در مواردی که کودکان و نوجوانان از راه الگوبرداری دچار

رفتارهای وسواسی شده اند، با تصحیح رفتارهای وسواسی والدین می توان به بهبود

کودکان کمک کرد. بنابراین اختالل وسواسی جبری ناشی از عوامل مختلف است و به

دلیل شیطنت کودک، توجه طلبی و لجبازی اش نیست. والدین متوجه باشند رفتارهای

این کودکان از عمد نیست. تحمل این عالئم سخت است، اما والدین برای کمک به

فرزندشان باید دیدگاهی درمانی پیش بگیرند.



باورهای نادرست درباره وسواس 

آگاهی عموم جامعه درباره اختالل وسواسی جبری رو به افزایش است اما هنوز برخی

خانواده ها درگیر عقاید خرافی و باورهای نادرست می شوند که موجب تاثیر در پذیرش
بیماری و درمان می شود

باورهای نادرست شامل:

• این رفتارها فقط کمی عجیب هستند.
• اگر بخواهد می تواند این فکرها را نکند یا این رفتارها را انجام ندهد.

• مشکل کمبود اعتمادبه نفس است.
• این رفتارها را از بچه دیگری یاد گرفته است و کمی بعد فراموش می کند.

• برای جلب توجه این حرف ها را می زند یا این کارها را می کند.
• این فکرها یا رفتارها دلیل استرس است.

• آسیب های دوران کودکی موجب این رفتارهاست.
• از عمد و برای اذیت کردن این کارهارا می کند.

• برای لجبازی این رفتارها را می کند.
• این رفتارها هرگز خوب نمی شوند و همیشه با فرد خواهند ماند.

هیچکدام از این موارد گفته شده اساس و پایه علمی ندارد و صحیح نیست. درواقع

اختالل وسواسی جبری یک بیماری است و خوشبختانه قابل درمان است. 
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