
  درمانی در اختالل وسواس جبري:رفتار

 -3–همانگونه که می دانید و در نشریه داخلـی شـماره (الـف    

) ویژه وسواس نیز ذکـر شـده اسـت، وسـواس یـک اخـتالل       2

تـأثیر   عصبی و روانی و نوعی بیماري اضطرابی است که تحـت 

آیـد کـه دو بخـش     عوامل گوناگونی از جمله وراثت پدیـد مـی  

عملی دارد. دو روش درمـانی، شـامل   وسواس فکري و وسواس 

هاي مؤثر در اختالل وسـواس   دارودرمانی و رفتاردرمانی درمان

جبــري و یــا همــان وســواس هســتند. ایــن مطلــب در مــورد 

  باشد. در وسواس می رفتاردرمانی

درمانی است که در آن به طور مسـتقیم   رفتاردرمانی شکلی از روان

  دهند. آموزش می به بیماران، نحوه تصحیح مشکالتشان را

سازي،  مواجهه شامل جبريوسواس رفتاردرمانی در اختالل 

  باشد. جلوگیري از پاسخ و توقف فکر می

  سازي و جلوگیري از پاسخ: مواجهه

هایی که احساسات ترس، شکست، آلودگی یـا   باید با موقعیت ابتدا

  انگیزد، روبرو شوید (مواجهه). گناه را در شما برمی

ها را که به شکل رفتارهایی از  فرار از این موقعیت باید میل به دوم

رهـا،  هـا، وارسـی کـردن قفـل د     قبیل اجتناب از آنها، شستن دست

یابنـد،   تکرار اعمال تظـاهر مـی   سؤال کردن براي کسب اطمینان و

  ترك کنید (جلوگیري از پاسخ).

  این دو روش باید حداقل یک ساعت به طول انجامد.

  بنابراین:

 یی کـه باعـث تـرس در شـما    اتوانیـد بـا چیزهـ    ه مـی تا آنجا ک -1

  شود، روبرو شوید. می

کنید که از چیزي اجتناب کنید، این کـار   اگر احساس اجبار می -2

  را انجام ندهید.

بپردازیـد کـه    که به اعمال وسواسی کنید اگر احساس اجبار می -3

  انگیزد از آن اجتناب ورزید. احساس بهتري را در شما برمی

  ر:توقف فک

ها فکـر کنـد و    وسواس بهود که ش در این روش از فرد خواسته می

ور شـد بـا صـداي بلنـد      وقتی حدود چند ثانیه در افکار خود غوطه

شـود،   شود که این باعث توقف فکـر او مـی   گفته می» ایست«کلمه 

شود که این روش را به تنهایی انجـام دهـد    سپس به او یاد داده می

عد از مدتی این کلمه را نجـوا  ب را بگوید و داي بلند این کلمهو با ص

گویـد و باعـث توقـف     کند و نهایتاً کلمه ایست را در فکر خود مـی 

  گردد. فکر وسواسی می

*پس از دستیابی به یک هدف تمرینی پاداش بـراي خـود در نظـر    

هـاي دشـوار، انگیـزه داشـته باشـید. پـاداش        بگیرید تا براي تمرین

  داشتنی باشد. تواند خرید یک شیء دوست می

  اصول رفتاردرمانی:

هـا و   توانید رفتارتان را تحت کنترل درآورید نه خواست شما می -1

  افکارتان را.

افکار و احساساتتان نیز به تـدریج دچـار    است که با تغییر رفتارتان

  تغییر خواهد شد.

توانید در مقابل اجبارها مقاومت کنیـد، فقـط احسـاس     شما می -2

  :توانید د که مییان دهنبه خود اطمی توانید کنید که نمی می

باید انگیزه داشته باشید و مورد حمایت و تشویق کافی قرار داشـته  

  باشید.

  توانید با اضطراب سازگار شوید: می -3

باید بپذیریـد کـه بـه عنـوان بخشـی از رفتاردرمـانی، بـا مقـداري         

شوید و تا زمان فروکش کردن کامل آن، باید بـا   اضطراب مواجه می

آن کنار بیایید؛ هرچند در جلسات ابتدایی براي جلوگیري از پاسخ، 

  یابد. ابتدا اضطرابتان افزایش می

انـد  تو وجود حامی در موفقیت شما ضـروري اسـت، حـامی مـی     -4

عضوي از خانواده یا یک دوست باشد و باید فردي باشـد کـه بـه او    

  گذارید. اعتماد دارید و به او احترام می



اعضاي خانواده یا دوستانی که بـه   بیمار و یا برخورد بانحوه 

  مبتال هستند: جبرياختالل وسواس 

  کمک کنید: به او با کمک نکردن -1

براي او انجام ندهیـد؛  را  خواهد اعمال وسواسی که از شما می

  توانید وي را یاري کنید. به عبارت دیگر، با کمک نکردن می

ها را چک کنید،  مثالً: اگر از شما بخواهد که به طور مکرّر قفل

این کار را انجام ندهید و او را براي درمان غلبه بـر اضـطرابش   

  کمک کنید.

  از مقایسه روز به روز پرهیز کنید: -2

اندازد، زیرا ممکن است  هبود را به تأخیر میاي ب چنین مقایسه

توانید بـه   در بعضی از روزها بیماري عود داشته باشد، پس می

؛ »فردا روز دیگري براي تالش است«وي خاطرنشان کنید که 

بیمار عـود عالیـم را بـه عنـوان شکسـت تعبیـر         بدین ترتیب،

  .کند نمی

  به بهبودهاي کوچک توجه کنید: -3

کنند  کایت دارند که اعضاي خانواده درك نمیبیماران اغلب ش

کـاهش زمـان   ها مانند  که کاهش دادن زمان بعضی از وسواس

  دوش گرفتن به مدت پنج دقیقه چقدر دشوار است.

بنابراین شما باید تالش او را درك و تحسین و تمجید کنید تا 

  به تالش خود ادامه دهد.

  حمایت کننده باشید: -4

  ز کنید و حامی ایشان باشید.جویی پرهی از عیب

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   واحد آموزش
  

  ویژه بیماران، همراهان و جامعه

  موضوع:

  الف) بیماریهاي اعصاب و روان: 

  :اختالالت اضطرابی) 3

  در اختالل وسواس جبري رفتاردرمانی) 2-3

  منابع:

ــان،ک - 1 ــن وش ــعید  .محس ــی، س ــتاري،  روان. واقع پرس

   1390 ،2بهداشت روان 

محمدي، مسعود. کوهی، لیال. دهگـان پـور، محمـد.     - 2

  1388 .دکتر لی بائر تالیف غلبه بر وسواس

 

  
 

  
  

 

روانپزشکی  این نشریه با همکاري تیم پرستاري و

بیمارستان تهیه شده است. جهت هرگونه انتقاد، 

شنهاد و اظهار نظر در مورد این مطلب آموزشی با پی

  واحد آموزش بیمارستان تماس حاصل نمائید.

   شماره تماس: 

 داخلی 
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  درمانی آموزشی و مرکز

  روان بيماری ھای اعصاب و

  بھمن ٢٢بيمارستان 


