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� ���ة ���� �� ا��
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ي وا��ي ��� ��� �
ض # ه�ا ا!��ل درا�%&�
<=%� �> أن ا�)�9 8
67 إ4 ا����دا�3 ا!�2,دة ��01 /. -%, ا�%+ج ا�&()' ا��ي 

 .ا�,�8 


ق �+7>A و <B1C2� �
اب وآ1)1��Eه�ا ا F8
� ��,أ -�%��Gض ا
� H�Iو. 

من   % 90إلى  50افترضته نظرية التحليل النفسي فقد وجدت أن بين 
المصابين بالوسواس القهري ليس لديهم سمات الشخصية الوسواسية 

ية و أن الغالبية العظمى ممن لديهم شخصية وسواسية قهرية لم القهر
 (.Freeston,et al,1996) .يصابوا أبدا باضطراب الوسواس القهري

ــ�اض .4 ــ ــ ــ   �يـــــــــــ�اس ا���ـــــــــ�ل ا��ـــــــــأو أ�
 أ�

األفكار المتسلطة و يكون معظمها تشككية أو فلسفية أو اتهامية أو 
جنسية و االنشغال بفكرة ثابتة تتسلط و تحرض على القيام عدوانية أو 

بسلوك قهري أو إثبات صورة معينة لمنظر حميد أو كريه يشغل الفرد و 
  .يقلقه

  .المعاودة الفطرية و التفكير االجتراري

التفكير الخرافي البدائي و اإليمان بالسحر و الشعوذة و األحجبة و 
الشر و توقع أسوء االحتماالت و  األفكار السوداء و التشاؤم و توقع

  .الكوارث

االنطواء و االكتئاب و الهم و حرمان النفس من أشياء و متع كثيرة و 
سوء التوافق االجتماعي و قلة الميول و االهتمام نتيجة التركيز على 

  .األفكار المتسلطة و السلوك القهري

و الجمود  الضمير الحي الزائد عن الحد و الشعور المبالغ فيه بالذنب
و عدم التسامح و العناد و الجدية المفرطة و الكمالية و الحذلقة و الدقة 

  .الزائدة

القلق إذا وقع الفرد في المحظور و خرج عن القيود و الحدود و 
  .التحريمات التي فرضها على نفسه فكرا وسلوكا

  .الطقوس الحركية مثل المشي بطريقة معينة و عد األشياء أو لمسها

  .و النظافة و التدقيق النظام

  .الروتينية و الرتابة

  ) 512    (ص.1997 زه�ان 

ــ� .5 ــ ــ ــ ــ ����     �يـــــــــــــــ�اس ا���ـــــــــا��

يعتبر الفكر وسواسيا و السلوك قهريا عند تكرار وقوعه و ظهور 
القلق و التوتر عند مقاومته و إعاقة أو منع الفرد من تأدية عمله اليومي و 

 .ثير على كفاءته و سوء توافقه االجتماعيالتأ

 1. ���  �يـــــــــــ�اس ا���ـــــــــ� ا��ـــــــ�

سلوك جبري يظهر بتكرار و قوة لدى  ا����فكر متسلط و  ا���اس
المريض و يالزمه و يستحوذ عليه و يفرض نفسه عليه و ال يستطيع 

خفه و ال مقاومته على الرغم من وعي المريض و تبصره بغرابته و س
و يشعر بالقلق و التوتر إذا قاوم ما , معنوية مضمونه و عدم فائدته

  ,توسوس به له نفسه

  . و يشعر بإلحاح داخلي للقيام به 

 (509ص .1997زهران ),

 (كوترو و جماعته 91Cotraux &alص.1983.  ).

  "ــــــــــــــــ" ا���ا�ـــــــــا���!� .2

  رية بالصفات اآلتيةالقه ةتتسم الشخصية الو سواسي:

1.2. ���#
  : "ــــــــــا�

المبالغة في االهتمام بالتفاصيل و الترتيب و التنظيم و لو على حساب  
  .  النتيجة النهائية

2.2. $�  :�د ـــــــــــــا�

اإلصرار على أداء األشياء كما تراها هي و حسب القواعد التي  
  .وضعتها

  :* ـــــــــــ�ود ا���()ــــــــا�' .3.2

  .لديها صعوبة في التعبير عن المشاعر الدافئة 

  :+ ـــــــــــــــا�� .4.2

  .التردد في اتخاذ القرارات خشية القيام بخطأ 

  :/ق ــــــــا-, .5.2

 .يقظة الضمير إلى أقصى حد

(François le lord et al.1995. p104)  

3. �  ا���اس ا����ي ا�����" وا�45اب "ا��/2" 0�1 ا���!�" ا�� �ا

  بينت الدراسات االبيديمولوجية أن العالقة بينهما اقل ارتباطا مما 
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كما عانت من الوسواس فيما يخص الوضوء و الصالة والصوم في 
زادت .الذي ضرب شرق الجزائر العاصمة  2003اليوم الموالي لزلزال 

بدأت تعاني من  2005ر الوقت و في سنة األعراض حدة مع مرو
و الخوف من ان تصبح كافرة و االعتقاد في الردة بسبب  وساوس كفرية
و لكي تتوب من الردة حسب اعتقادها تغتسل و تغسل . هذه الوساوس

  .مالبسها

  �اضـــــــــــــــــا-�. 1.8

  تعاني المفحوصة منذ اربع سنوات من الوساوس القهرية التالية

  تفتيشال

  الغسل

  طقوس تكرار االستنجاء و الوضوء و الصالة

  مقاومة األفكار و الصور الجنسية

 الوساوس الكفرية

تقضي المفحوصة وقتا معتبرا في التفتيش عن السوائل و اإلفرازات 
المهبلية وحتى أثناء النوم تنهض لمراقبة السوائل فإذا وجدتها نامت ألنها 

لم تجد شيئا تقضي الليل في قررت االغتسال في الصبح وإذا 
  .تتجنب القيلولة في النهار حتى ال تضطر الى الغسل.المراقبة

بعد كل صالة تقوم من التأكد من جفاف المهبل ألنها إذا وجدت أي 
رغم أنها تمكث في المرحاض نصف ساعة .إفراز تعيد الوضوء و الصالة

حتى .دمين وهي تكرر االستنجاء و االغتسال من الصرة إلى أطراف الق
  .تزيل كل شك في وجود أي إفرازات أو قطرات من البول

تعاني المفحوصة من الوساوس الجنسية التي تتسلط عليها حتى أثناء 
الى درجة أنها ال تقرا في الحافلة أي كتاب إذا كانت الحافلة ,الصالة

ومنعها تقوم بخدش  امختلطة الن الصور الجنسية تتسلط عليها و لمقاومته
  .أو رقبتها لتحويل انتباهها إلى األلم بدل الصور الجنسية وجهها

9 .��  �ــــــــــ" ا����8ـــــــــــ(�

بعد االستماع بكل اهتمام للمفحوصة لكسب ثقتها طلبنا منها التعاون 
من اجل الوصول إلى تحديد المشكلة للوصول إلى حلها ولتحقيق هذا 

  الهدف استخدمنا التقنيات التالية

  لمراقبة الذاتيةتقنية ا

  والتي تتطلب اإلجابة على األسئلة التالية

  متى تظهر األعراض؟

  فيما تتمثل هذه األعراض؟

  في أي الظروف تظهر؟

  ماذا يحدث من قبل و ماذا يحدث من بعد؟

  ما هي األفكار التي تفكر فيها في تلك األوقات بالذات؟

  كيف اثر هذا المشكل على حياتها؟

صة الى كيفية تطبيق تقنية المراقبة الذاتية و ذلك وقد تم توجيه المفحو
  .باإلجابة على األسئلة السابقة عند كل نوبة قلق

 

  512ص.1997.المرجع السابق 

تحدد الجمعية األمريكية للطب العقلي في تصنيفها الرابع تشخيص 
اضطراب الوسواس القهري إذا تجاوز ت الوساوس و األفعال القهرية مدة 

 (.Freeston,et al,1996) .ساعة في اليوم

6. � *ـــــــــــــ* ا�<=�آـــــــــــ/ج ا�#��:ــــــــا�

تعتبر النظرية السلوكية الطقوس القهرية نتيجة للتعود ولذلك هي 
تستخدم تقنية سلب الحساسية المنتظم و تقنيات التعريض و منع 

مستوى أما العالج المعرفي فيعتبر الوسواس نتيجة لخلل على .االستجابة
. معالجة المعلومات كما يركز على بنية أفكار واعتقادات الفرد الوسواسي

  و يهدف العالج المعرفي إلى 

تعليم الفرد مالحظة أفكاره و مشاعره و مساعدته على مناقشة طرق 
 François le lord et al.1995. p104 ) (.تفكيره الالمنطقية

(Freeston,Market al ,.1996.) 

  "ـــــــــــــ�ض ا�?��ــــــــــــ�.1.6

سنة طلبت مساعدتنا  20اآلنسة أ طالبة في اإلعالم اآللي عمرها 
  بسبب ما تعانيه من وسواس قهري

  *ــــــــــــA ا���@=ــــــــــــا�#?�. 2.6

 5هي الثالثة في الترتيب الميالدي من أسرة متكونة من األب و األم و 
 أوالد اثنين ذكور وثالثة إناث

  .شتغل األب كموظف بسيط أما األم فهي ماكثة بالبيتي

  "ــــــــــــــــ" و ا�#�اه�ـــــــــــا�4)�� .7

 5كانت طفولة عادية ماعدا حادثة تعرضت لها حينما كان عمرها 
سنوات و التي بمجرد تذكرها بدأت تبكي و ترتجف كأنها ارتكبت جرما ال 

مثل في أن أخاها األكبر منها يغتفر وقد ذكرتها في المقابلة األولى و تت
عندما ينام الجميع يعتلي ظهرها و من شدة , سنوات 10والذي كان عمره 

  .حرجها كانت تتظاهر بالنوم ملتحفة برداء من رأسها إلى أخمص قدميها 

وهي تشعر بالذنب كلما تذكرت هذه الحادثة خصوصا وهي من أسرة 
سماع الموسيقى و قد كان  متدينة فاألب شديد التدين إلى درجة منعهم من

يأخذها معه إلى المسجد و هي في المرحلة االبتدائية ثم توقفت عن الذهاب 
إلى المسجد في مرحلة الدراسة المتوسطة وحينها اجبرها أبوها على لبس 
الحجاب وبعدها عاودت الذهاب إلى المسجد في المرحلة الثانوية فقد 

عن ذي قبل و خاصة بالحجاب و اصبحث أكثر التزاما و اقتناعا بالتدين 
  .امتنعت عن مشاهدة التلفزة و سماع الموسيقى

1.7.   "ــــــــــــــــا�Eرا

في  20من  15كانت دائما متفوقة في دراستها فقد حصلت على عالمة 
  سنة 17البكالوريا وهي في سن 

  "ـــــــــــــ�ة ا���()�ـــــــا�?� .2.7

تجاه الذكور بناء على تربيتها الدينية لقد كانت دائما تكبت مشاعرها ا
  المحافظة

  "ـــــــــــــــــــG ا�#��5ـــــــــــــــا�<�ا1.  8

لقد عانت المفحوصة من قلق الموت بعد وفاة جدتها حيث كانت أول 
حادثة موت في العائلة ثم تحسنت حالتها بانشغالها بتحضير شهادة 

  .البكالوريا
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  "ـــــــــــــــــ�)��5ا. 13

بعد عدة مقابالت عيادية و تحليل معطيات المراقبة الذاتية تم وضع 
  الفرضية التالية كتفسير الضطراب الوسواس القهري عند هذه المفحوصة

إن اضطراب الوسواس القهري عند المفحوصة هو استجابة للضغوط 
ا يتطلبه االلتزام بالدين كما تدركه هي التي تتعرض لها في الدراسة و م

  .خصوصا في مجال الجنس

14. H�I�'ـــــــــا�J/�  *ــــــــــــK ا�

بعد و ضع التشخيص بدأنا في تطبيق البرنامج العالجي الذي تضمن 
  التقنيات التالية

  *ـــــــــ�ء ا�#��:ــــــــ�دة ا�'$ـــــــــا� .15

صوص الجنس و تفسير األحداث تصحيح األفكار الالعقالنية بخ
  .الضاغطة مثل الحصول على عالمات ضعيفة في االمتحانات

التخلص التدريجي من األفعال القهرية مثل إنقاص الوقت الذي تقضيه 
  .دقائق كل مرة حتى تصل الى المعدل العادي 5في االستنجاء ب 

  مقاومة االستجابة القهرية

يجابية في شخصيتها من اجل لفت انتباه المفحوصة إلى األشياء اال
  إعادة الثقة بالنفس

  قراءة كتاب تأكيد الذات ل كونجي 

  Kــــــــــــا��8$@ .16

بعد عدة جلسات بدأت المفحوصة تستجيب للعالج حيث كان أول 
عرض تخلصت منه رغم انه األصعب الذي يسبب لها الحرج والمشقة 

رات في اليوم فكلما شكت والذي يتمثل في االغتسال يوميا بل أحيانا عدة م
وقد شرحنا لها كيف أن هذه اإلفرازات .في نزول سائل من فرجها تغتسل

المهبلية هي طبيعية عند المرأة من الناحية الفيزيولوجية أما من الناحية 
الدينية فقد شرحنا لها كيف أن الشريعة اإلسالمية ال تعتبر الغسل واجبا إال 

تقتنع ومن ثم تناقص االغتسال إلى أن  في حالة حدوث النشوة مما جعلها
  .انطفأ و أصبح عاديا

العرض الثاني من حيث ترتيب االختفاء الصور الجنسية بحيث  
شرحنا لها انه من الطبيعي أن تفكر في الجنس طالما انه دافع قوي خلقه 
اهللا سبحانه وتعالى في اإلنسان لتعمير األرض وانه هو سبحانه الذي حدد 

ما الممنوع في هذا الموضوع فاألفكار و األحاسيس  ما المسموح و
الجنسية هي جد طبيعية خصوصا في هذه السن حيث  تكون الرغبة 
الجنسية في أوجها بينما ال يختلف اثنان أن الزنا هو ما حرمه الشرع 

  .الحنيف

لقد حرر هذا الشرح المفحوصة من مشاعر الذنب التي كانت تنتابها 
الجنسية وقد انعكس هذا االرتياح على سلوكها في كلما راودتها األفكار 

الحافلة واألماكن المختلطة حيث لم تعد تمنع أو تقاوم هذه األفكار بل ال 
  .تعيرها انتباها مما أدي إلى انطفائها

, بالنسبة لقلقها عندما تحصل على عالمات ضعيفة مقارنة بزمالئها
ها بالعالمات التي تحصل ناقشنا صورة الذات و قيمتها لديها و مدى ارتباط

وبدأنا في البحث عن صدق هذه األفكار و مدى , عليها في االمتحانات
فهل فعال  العالمة هي من تحدد قيمه أي طالب؟ و هل هناك .معقوليتها 

تفسيرات بديلة للعالمات الضعيفة غير التفسير المرتبط بالعجز الذاتي؟ 
فهي , يشها مقارنة بزمالئهاوهنا بدأت تتحدث عن الظروف المادية التي تع

 و رغم ذلك , لم تستطع الحصول على  حاسوب محمول إال بشق األنفس

 11 .@�8Iا�#�ا2'ـــــــ Kا��ــــــــMـــــــــ" ا�"  

تظهر األعراض المذكورة أعاله كل يوم بل عدة مرات في اليوم و قد 
  اثر هذا المشكل على كل مجاالت حياتها كما سنبين في ما يلي

  ياتها النفسيةح

تشعر باالكتئاب و التعب و التعاسة رغم ما تجده من تفهم من طرف 
  أهلها

  حياتها االجتماعية

ال تشارك في اي نشاط اجتماعي كالخروج مع صديقاتها أو زيارة 
  األهل خوفا من تعاليقهم التي تحرجها و تزيد من ألمها

  حياتها الدراسية

ذي تتطلب الدراسة فيه تفرغا كامال  بما أنها طالبة في اإلعالم اآللي ال
فهي تعاني من تضييع الوقت في األفعال القهرية كتكرار الغسل وغيره من 
األعراض األخرى و تبذل جهدا كبيرا من اجل التركيز في دراستها 
لسيطرة الوساوس عليها  وهي ال تشارك في القسم بسبب فقدانها الثقة في 

إلجابة فان الوساوس تتسلط عليها فيما نفسها و حتى في حالة تيقنها من ا
  يخص الفتنه في حال إعجاب الذكور بها 

  .فتمتنع عن اإلجابة

  �تـــــــــN ا�#��4ـــــــــ�?=�. 12

تبين لنا من خالل المقابلة العيادية و معطيات المراقبة الذاتية أن 
و المريضة تعاني من التوتر في مجالين هامين في حياتها و هما الدراسة 

  . الدين 

1.12.   "ــــــــــــــــــأوP ا�Eرا

تتميز المفحوصة بحبها الشديد للدراسة تقول ليس لي شيء آخر اهتم 
فقد كانت متفوقة دائما خالل مسارها الدراسي فهي األولى أو من بين .به 

  .األوائل 

و لكنها اآلن في مدرسة اإلعالم اآللي وجدت نفسها مع المتفوقين فقط 
فالمنافسة شديدة و قاسية وهي ال تتقبل أن تجد نفسها في غير المراتب مثلها 

األولى كما تعودت دائما من قبل و قد الحظنا االرتباط بين حصولها على 
  . عالمات ضعيفة و نوبات القلق التي تنتابها مما يجعل الوسواس القهري يشتد

2.12.  �I�Qــــــــــ�E0ـــــــــــ� ا�  

رد تحدث المفحوصة عن معاناتها مع الوسواس في أول حصة بمج
القهري منذ اربع سنوات بدأت تبكي وترتجف خوفا من اهللا وفي هذه 

  الوضعية المحرجة لى كعيادية طرحت عليها السؤال التالي

  من اهللا الغفور الرحيم الى هذا الحد؟ نماذا اقترفت من ذنب يجعلك تخافي

بخمس سنوات والذي كان  فبدأت تتحدث عن قصة أخيها الذي يكبرها
ينهض في الليل ليتمدد فوق ظهرها و هي تتظاهر بالنوم خجال مما كان 

مع ذكرها أنها كانت تغطي نفسها برداء من ) يفعل بها مجرد تمدد ال أكثر
رأسها إلى أخمص قدميها فهذه الحادثة قد أيقظت جانبها الجنسي مبكرا فقد 

مر اقل من خمس مرات على كان عمرها خمس سنوات و قد تكرر هذا األ
  .ما تذكر

و في مرحلة المراهقة بدأت تمارس العادة السرية و عندما أصبحت 
ملتزمة في الثانوية بدأت تشعر بالذنب و تقاوم رغباتها الجنسية بل حتى مجرد 
التفكير في الجنس التي كلما قاومتها ازدادت تسلطا عليها ولهذا السبب هي 

  . و ازداد هذا الخوف حدة بعد الزلزال تخاف من اهللا خوفا شديدا
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تجته هو متدني النوعية مقارنة بما يملكه زمالؤها من احدث ما أن 
ولذلك هي تعزي تفوقهم أحيانا عليها في العالمات , تكنولوجيا الحواسيب

فلو أنها كانت تملك حاسوبا مثل حواسيبهم , إلى إمكانياتهم المادية المساعدة
وفي سياق حديثها شعرنا أنها تكبت . لما نازعها احد على المرتبة األولى

أن ال تشتكي ألنها  و هي تحاول,مشاعر المرارة من الفقر الذي تعانيه 
مؤمنة و المؤمن يرضى بقضاء اهللا و لكنها في أعماق نفسها تتمنى لو 
كانت الظروف مختلفة إلى درجة السخط على اهللا و قول أشياء غير 

و أحيانا الشك فيه و في واجباته التي افترضها ما , مناسبة في حق جاللته 
لكي تتطهر تقوم  يسمى بالوساوس الكفرية مما يجعلها تشعر بالذنب و

بالطقوس القهرية الخاصة بالنظافة واالغتسال و تكرار االستنجاء و تكرار 
  .الوضوء

 "ـــــــــــــــــــا����#. 17

جلسة عالجية تحسنت حالتها كثيرا حيث تقول  30بعد حوالي .
المفحوصة أنها تشعر بتحسن كبير و أنها تفكر في العمل لمساعدة أهلها و 

اج حيث تقول أريد أن أعيش ال أريد أن تقتصر حياتي على تفكر في الزو
  .الدراسة فقط 

18.J�1ـــــــــــا�#�ا�� "ـــــــــR ا�

1997���, ��, ا�)+م �, �� ا�&()1OBا�
 .ا���ه
ة 3ط , ��Q ا�9�P,وا�%+ج ا�&()'

 زه
ان

�  U1اه
ا����وس .�1998%(�ن 0V,ا0V ,W, ا-
�8
 ا���ه
ة.� دار ا�&�=. 1ط.وا�E%�ل ا���

Jـــــــــــــا�#�ا�'$JPا Rـــــــــــــ"  

� Belmihoub keltoum.(2009), thérapie  
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