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 :مقدمــة الدراسة 
، وتأيت رغما  عنه، حىت بعد املرءال يرغبها  متكررة   بوجود أفكار   يتصف ،نفسيا   اضطرابا   القهري الوسواساضطراب  يعد

ويقوم الشخص املصاب هبذا املرض بعمل أفعال قهرية ال يستطيع االمتناع عنها؛ نظرا  ألن هذه . والتخلص منهاأدها حماولته إبعا
هذا القلق خيف لفرتة حمدودة، مث يعود مرة أخرى مما يستدعي املريض بالوسواس القهري إىل تكرار أفعاله . األفعال ختفف من قلقه

دي إىل إضاعة وقته، وخسارته املعنوية واملادية، إضافة إىل أن بعض األعمال القهرية تؤدي إىل القهرية بصورِة مبالِغ فيها؛ قد تؤ 
 الوسواسيؤثر . كاملطهرات الكيميائية  ةكثرة الغسيل ألماكن معينة يف اجلسم، ورمبا مبواد مضر : الضرر البدين بالشخص، مثل

القهرى، يعانون معاناة  بالوسواسقد لوحظ أن بعض املصابني القهرى على جممل حياة الفرد وتوافقه النفسى واالجتماعى؛ و 
والذى قد ميتد اىل  –نفسية شديدة، وحياولون التوافق كثريا  للتغلب على معاناهتم؛ بيد أن طول املعاناة من هذا االضطراب 

اىل طلب العالج وشدة األمل والكدر والضيق الذى حيدث بسبب ذلك، ناهيكم عن وطأة املرض نفسه؛ يدفعهم  -سنوات 
 .هشمل الفرد وأسرته وأوالده وأصدقائالنفسى هبدف ختفيف معاناهتم وكرهبم، وخاصة أن ذلك األثر ميتد لي

ويقول بيك . بأن العصاب القهري من أشد األعصبه بأسا ، وأعسرها على الشفاء( 77، ص7711)ويوضح خميمر
فض االستمرار يف اجللسات، وينسحب من العالج بسبب القهري ير  الوسواسأن مريض ( 762، مرتجم، ص2002)وآخرون 

إشارة إىل أن  DSM IV®ىف الدليل التشخيصى الرابع لالضطرابات العقلية و   .معاناته من القلق الذي يصبح أمرا  غري حمتمل
ه ء، وتعطل أدااألعراض تكون شديدة بدرجة كافية؛ لتحدث أملا  نفسيا  واضحا ، كما أهنا تستهلك الوقت، وتشوش على الفرد

وطالبات اجلامعة الالتى يصنب بالرسوب أو ( APA, 1994, p.420). الوظيفي وأنشطته، وعالقاته اإلجتماعيه مع اآلخرين
ات الالتى الفشل الدراسى أكثر عرضة لالضطرابات النفسية املختلفة واملتنوعة، والىت من بينها اضطراب الوسواس القهرى؛ فالطالب

 ني، ويشكنفعية لديهامن اخنفاض ىف درجة الد نيمفهوم ذات سلىب، ويعان وافق النفسى واالجتماعى، ويتبننيلتمن سوء ا يعانني
على التخطى والتغلب على هذه  نالتحصيلى؛ يكن ىف أمس احلاجة اىل الربامج االرشادية والعالجية لتدريبه نمن تدىن مستواه

ويعد العالج النفسى الديىن أحد أبرز تلك التدخالت الفعالة؛ إذ يسهم  ،املعوقات الىت قد تتسبب ىف ظهور االضطراب النفسى
ويساعد الفرد على الوعى بالذات، والتعبري عن النفس، وإكتساب . ىف حتسني قدرة الفرد على التفكري واالدراك السليم للمواقف

وفهم  اراب الوسواس القهرى واىل فهم نفسهإىل التغلب على اضط ةصل الطالبتاملهارات احلياتية بل وممارستها، ومن خالل ذلك 
 .اآلخرين
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 : مشكلة الدراسة : ثانيا  
تظهر مشكلة الدراسة يف تأثري اضطراب الوسواس القهري كأحد األعصبة واألمراض النفسية الشديدة على توافق الفرد، 

وطالبة  .عوق تكيف الفرد مع من حولهوتقييد جماله احليوى وحصره ىف نطاق ضيق، بل وشلل اإلرادة أحيانا  بشكل تام مما ي
ؤثر اصابتها بإضطراب الوسواس القهرى على جممل حياهتا ت ؛اجلامعة فضال  عن كوهنا طالبة جامعية هى زوجة املستقبل ومعلمة وأم

أن نسبة ( 731، ص7771) وقد وجد عكاشة  .كما تؤثر على أسرهتا بشكل عام  ،والدراسية ،واالجتماعية ،الشخصية
يعانون من اضطراب الوسواس القهرى،  (%2.6 )تقريبادين على عيادة الطب النفسى مبستشفى جامعة عني مشس منهم املرتد

 .(%2.2)ى أن شيوعه بني جمموع الشعب تقريبا وتدل األحباث احلديثة عل
عام، وىف الواليات  ن اضطراب الوسواس القهرى يعد املرض الرابع األكثر تشخيصا  ىف العامل بشكلإ( 2006)وتقول هوالند 

املتحدة بشكل خاص، إن راشدَا من بني أربعني من الراشدين تنطبق عليه حمكات اضطراب الوسواس القهرى التشخيصية ىف 
 : مما سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة ىف التساؤل اآلتى (273، ص2006هوالند، مرتجم ، . )مرحلة من مراحل حياته

النفسى الدينى في تخفيف أعراض الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة؟ ما مدى فاعلية برنامج العالج 
 .إلى ما بعد فترة المتابعة –إن وجدت له فاعلية  –وكذلك مدى إستمراريته  

 
 : أهـداف الدراسة: ثالثا   
فيف أعراض الوسواس القهرى مدى فاعلية برنامج العالج النفسى الديىن ىف ختهو أهنا تبني للدراسة احلالية  األساسياهلدف  

 .إىل ما بعد فرتة املتابعة –إن وجدت له فاعلية  –لدى عينة من طالبات اجلامعه، وكذلك مدى إستمراريته  

 : أهمية الدراسة: رابعا  
اضطراب العصاب القهرى، لدى عينة من  هيواقعية، ، و أمهية الدراسة ىف أهنا تسهم ىف التعامل مع مشكلة  حيوية تبدو

هذا على املستوى النظرى، أما . وكذلك تصميم برنامج قائم على العالج النفسى الديىن لعالج تلك املشكلة. لبات اجلامعة طا
أمهية الدراسة ىف أهنا متثل حماولة للتحقق اإلجرائى من مدى فاعلية برنامج قائم على العالج  على املستوى التطبيقى، فتبدو

هن الكتساب ييدأاألخذ ب يفمسامهة نة من طالبات املرحلة اجلامعية، لوسواس القهرى لدى عيالنفسى الديىن ىف ختفيف أعراض ا
 . بعض مهارات التوافق النفسى واالجتماعى

 : مصطلحات الدراسة: خامسا  
 : وتتبلور مصطلحات الدراسة الحالية على النحوالتالى

 Religion Psychological  Psychotherapy: الديني النفسيالعالج  -7

شخاص يعانون  يقدمها خمتصون يف علم النفس ألاخلدمات التخصصية اليت جمموعة من هواإلرشاد والعالج النفسي الديين       
و اجتماعية أو مساعدهتم على جتنب الوقوع يف مشكالت أو حمن نفسية أ من سوء توافق نفسي أو شخصي أو اجتماعي هبدف

مع هذه الظروف  يالفنية لتحسني توافقهم النفس دهم باملعارف الدينية والعلمية واملهاراتوتقليل آثارها إذا وقعت ، وتزويأسرية ،
، والدعاء ، هذا من ناحية ، ومن  التقوى، والتوكل ، والصرب ، واإلميان بالقضاء والقدر: والقيم الدينية ، مثل  اسرتشادا  بالعبادات

حتقيق النمو  النفسي بأنواعها كوسائل معينة من مساعدة املسرتشد علىنظريات اإلرشاد  ناحية أخرى استغالل فنيات وأساليب
 . من الناحية الدينية يف نطاق قدراته وإمكانياته الذايت وحتمل املسئولية االجتماعية وحتقيق أهدافه املشروعة
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الذى قام الباحثون  العالجيامج الربن يف (1) يقتصر مفهوم العالج النفسى الديىن على الفنيات واألساليب املستخدمة: إجرائيا  و 
فنية التعريض  –فنية إعادة البناء املعريف –االستغفار –فنية وقف األفكار  :بإعداده وتطبيقه على عينة من طالبات اجلامعة، وهى

ورـ املناظرة فنية قلب الد –فنية لعب الدور  -الطرق االقتدائية –فنية صرف االنتباه  -التدرجييفنية التحصني  – االستجابةومنع 
فنية إعادة   –االعرتاف بالذنب–تقليل احلساسية التدرجيي  –فنية االسرتخاء والتدريب على التنفس  –فنية التعزيز  -واحلوار 
 . أسلوب املناقشة اجلماعية، الواجبات املنزلية –أسلوب احملاضرة والوعظ  -العزو   

  Obsessive Compulsive :  الوسواس القهرى 

يظهر بقوة لدى املريض،  جربيسلوك : هو compulsion، والقهر ةر متسلطافكأ :"هي obsessionsس الوساو "
ويالزمه ويستحوذ عليه، ويفرض نفسه عليه، وال يستطيع مقاومته؛ رغم وعيه وتَبصٌّره بغرابته وسخفه وعدم فائدته، ويشعر بالقلق 

ويعتمد الباحثون على (  323، ص7777زهران،) ."للقيام به يداخلويشعر بإحلاح  ،والتوتر إذا قاوم ما توسوس به نفسه
 . DSM IV®احملكات التشخيصية الواردة ىف الدليل التشخيصى واإلحصائى الرابع لإلضطرابات العقلية 

 Moudsley   Obsessionalحيصل عليها الفرد على قائمة مودزىل للعصاب القهرى  اليتهو الدرجة  :إجرائيا

Compulsive Inventory (MOCI) ومقياس يل براون للوسواس القهري ، (YBOCS)  ترمجة صفوت فرج
 .2002وسعاد البشر، 

 النظري اإلطار: سادسا  
 انتهاءمن خالل عدة زوايا، بداية بالتعريف و  "العالج النفسى الديىن" للدراسة بادىء  ذى بدءِ  النظرييتناول اإلطار 

 ."اضطراب الوسواس القهرى"، يليه طوات العالجواملراحل وخ باملبادئمرورا  و  ،بالتقييم
  :العالج النفسى الدينى االرشاد و مفهوم 

كأداة  هو أحد املساعدات اإلرشادية اليت تستخدم(  220، ص  7710)اإلرشاد النفسي الديين عند  صبحي 
ولوجية لدى األفراد بصفة عامة ، احلاجات النفسية والفسي وحتقيق ،للتغلب على العقبات اليت تقف يف سبيل التوافق النفسي

يف تصحيح  املطهرة كأحد املسامهاتالنبوية حمتوى القرآن الكرمي والسنة عن طريق اإلفادة من وذلك  والشباب بصفة خاصة،
واستبصار  هو أسلوب توجيه ) 36، ص 7711)  فهميعند  الديين النفسيفاإلرشاد والعالج  . اطئةاألفكار والتصورات اخل

واخللقية ، وهذه املعرفة غري الدنيوية املتعددة اجلوانب  قيم واملبادئ الروحية،وللولدينه  ،ولربه ،ى معرفة الفرد لنفسهيعتمد عل
وقد أشار هذا . توافقه يف حاضره ومستقبله وطرائق ،وبأعماله ،ويزيده استبصارا  بنفسه  ،يوجه الفرد يف دنياه واألركان تعترب مشعال  

 .الديين النفسيوالعالج  لإلرشاد التوافق واالستبصار كهدفني مهمني عملييت إىلالتعريف 
على  اإلرشاد والعالج النفس الديين بأنه أسلوب توجيه وإرشاد وتربية وتعليم ، يقوم( 311، ص 7772) وعّرف زهران       

العالج النفسي  ( 3233،ص  7772) ايف عّرف عبد احلميد، وكفــ .معرفة الفرد لنفسه ولدينه ولربه والقيم الروحية واألخالقية 
لذا يرى الباحثون أنه من املداخل الصحيحة لتعريف   .اإلرشـاد الدعوي  الديين بأنه عـالج نفسي تدعيمي ، يوفـر نوعا  من

ج العال وينضوي،،  فاإلرشاد أعم من العالج الديين النفسي اإلرشاد :تناوله من مدخله األوسع وهو الديين النفسيالعالج 
، يسعى االجتاه األول الديين النفسيتناول العالج  يفن وهناك اجتاها. الديين النفسي اإلرشادحتت عنوان أكرب وهو  الديين النفسي

 الثاينبينما يرى االجتاه . النفسيواملميزة هلذا النوع من العالج  الديين النفسيفنيات العالج  هيإىل حتديد فنيات بعينها لتكون 
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تتفق  واليت،مجيعها  النفسيال متنع من االستفادة بفنيات العالج  واليت،وأسسه املميزة له  هؤ مبادله  الديين لنفسياأن العالج 
 .الديين النفسيوأساليب وفنيات العالج  ومبادئمفهوم وأسس  يليوتتناول الدراسة فيما . واألسس املبادئوتلك 
،  لنفسي الديين اإلسالمي بأنه عمليات تعلم وتعليم نفسي اجتماعياإلرشاد والعالج ا( 61، ص 7772)وعّرف مرسي       

، وشخص أخر يقع عليه  ( مرشد )  بني شخص متخصص يف علم النفس اإلرشادي Face to Face تتم يف مواجهة
 على حل فيه فنيات وتقنيات وأساليب فنية ومهنية ، ويهدف إىل مساعدة املسرتشد ويستخدم ،(املسرتشد)التوجيه واإلرشاد 

قدراته وميوله وتشجيعه على الرضا مبا قسم اهلل  مشكالته ومواجهتها بأساليب توافقية مباشرة ، ومعاونته على فهم نفسه ، ومعرفة
ويضع لنفسه أهدافا   هبدي من شرع اهلل حىت ينشأ عنده طلب احلالل بإرادته ، وترك احلرام بإرادته ، له ، وتدريبه على اختاذ قراراته

وينفع اآلخرين ، وجيد حتقيق ذاته من فعل ما يرضي اهلل فينعم  ة مشروعة ، ويفيد من قدرته بأقصى وسعها يف عمل ما ينفعهواقعي
 .بالسعادة يف الدنيا واآلخرة

 تتضمن وجيه وإرشاد وعالج وتربية وتعليمالنفسي الديين بأنه عملية ت والعالج اإلرشاد( 26، ص 1998) إبراهيم وعّرف      

القيم واملفاهيم الدينية واخللقية ، ويتناول فيه املرشد  يح وتغيري تعلم سابق خطأ ، وهو إرشاد تدعيمي يقوم على استخدامتصح
وقاية وعالج الفرد من االضطرابات  موضوع االعرتاف والتوبة واالستبصار ، وتعلم مهارات وقيم جديدة تعمل على مع العميل

مة، فقد أشار التعريف اىل تصحيح وتغيري التعّلم تعريف يتضمن عددا  من النقاط املهن أن هذا الويرى الباحثو  .السلوكية والنفسية
النظرية السلوكية والعالج املعرىف السلوكى، كما أشار  مبادئمن  اله بالتعّلم الصحيح وهو مبدأ مهمالسابق اخلاطىء واستبد

 ىل االستبصار والوقاية كنقاط مهمةحلديثة، فضال  عن اشارة التعريف اأحد االجتاهات العالجية اكالتعريف إىل العالج التدعيمى  
إبراهيم  وهبذا املعىن يكون تعريف. رشاد وقاية، والعالج يهدف إىل االستبصاررشاد والعالج النفسي الديين، فاإلمميزة لال

كيف تتم ؟ وأمهيتها يف :  وصفا  لعملية اإلرشاد النفسي الديين من حيث (7710) تعريف صبحيقد أضاف إىل  (7771)
 .الفرد من االضطرابات السلوكية والنفسية وقاية

للوصول  اإلرشاد النفسي الديين بأنه حماولة مساعدة الفرد الستخدام املعطيات الدينية ( 220،ص  2000)وعّرف خضر       
) و ترى ياركندى  ،النجاح يف احلياة على يساعده  إىل حالة من التوافق تسمح له بالقدرة على ضبط انفعاالته إىل احلد الذي

توجيه سلوك األفراد حبيث يتفق مع  الدين يفالديين هو استخدام مبادئ وأحكام  أن اإلرشاد النفسي(  726ص  ، 2003
اإلرشاد النفسي الديين بأنه جمموعة من األساليب واملعارف  (363، ص2004 )بينما عّرف األمريي  املبادئ واألحكام، هذه

 .النفسية أخصائيون يف اإلرشاد معتمدين على القرآن والسنة ؛ هبدف حتقيق الصحة خلدمات يقدمهاوا
 الديين بأنه طريقة من الطرق اإلرشادية اليت تستخدم فنيات الدين وقيمه اإلرشاد النفسي(  72،ص 2002)ويعّرف احلبيب 

أن ( 2002) املهدي، يف حني يرى  عليها يت فطرها اهللومفاهيمه يف إصالح عيوب النفس وإرجاعها إىل فطرهتا السليمة ال
االهتمام امللحوظ بالعالج النفسي الذي أخضع  اإلرشاد النفسي الديين هو إرشاد روحي مبعناه الغييب غري احملسوس باإلضافة إىل

َوِإَذا :  "تعاىلا ، لقولهوالتجربة أحيانا  ، وبذلك جيمع بني األخذ باألسباب واللجوء إىل خالقه للدراسة على صعيد العلم
 . )10سورة الشعراء ، آية رقم   ("َمرِْضت  فـَه َو َيْشِفنيِ 

على  العالج النفسي الديين بأنه  شكل من أشكال العالج النفسي احلديث يقوم(  73، ص  2006)كما عّرف ليهي       
والتصورات املختلة وظيفيا  لدى الفرد يف ،فكار املشوهة األ تصحيح وتغيري مبادئ دينية وروحية وأخالقية هبدفأساليب ومفاهيم و 

 وراحة البال ويغمره الشعور بالسعادة، كلها، ومساعدته على حتمل مشاق احلياة ، ويبعث األمن والطمأنينة يف النفس أمور احلياة

. 



 5 

 ها ومراحلها، ولكن مل حتدد أيادؤ وفنياهتا ومبالديين كعملية هلا أهدافها  كل هذه التعريفات عرضت لإلرشاد والعالج النفسي

اإلسالمي؛ ألن اإلرشاد النفسي الديين يشتمل  األديان ، ولذلك يقصد الباحـثون باإلرشـاد النفسي الديين اإلرشاد النفسي الديين
أنه  االدين اإلسالمي تصورا  كامال  عن النفس اإلنسانيـة يف صحتها ومرضـها ، كم على كل الرساالت السماوية، حيث أعطى

ويتضح من العرض السابق ملفهوم اإلرشاد النفسي الديين  .عامـة الرسالة اخلامتة ، اليت جاءت لتناسب كل زمـان ومكان ولإلنسانية
أساسياته وفنياته من اإلسالم ، وأنه ذو  املنظور اإلسالمي أنه ركز على أنه شكل من أشكال اإلرشاد النفسي احلديث يستمد من

ويري   .الروحي واالستقرار النفسي يف هناية املطاف االضطرابات النفسية ، األمر الذي يسهم يف حتقيق االتزانيف ختفيف  فعالية
والفنيات اليت  ،واخلطوات ،واألسس ،واملفاهيم،الباحثون أن العالج النفسي الديين هو أحد أنواع العالج النفسي احملددة املبادئ 

واألفكار السليمة اليت ،الج االضطراب الذي يعاىن منه وفق املفاهيم الدينية الصحيحة هتتم بتوجيه املريض إىل االهتمام بع
 .والروحي،واالجتماعي  ،تساعده على التوافق النفسي

 : الفرق بين اإلرشاد النفسي الديني والوعظ الديني 
العبادة أو يف الربامج الدينية ويهدف يف دور ويكون غالبا الوعظ الديين يكون التعليم والتوجيه من جانب واحد وهو الواعظ  

يشرتك فيها املرشد والعميل واملرشد يتناول مع العميل  عمليةنظمة ،أما اإلرشاد النفسي الديين فهو إيل توصيل املعلومات الدينية امل
يل اهلل بالدعاء مبتغيا والعميل يلجأ إ ،موضوع االعرتاف والتوبة واالستبصار ويشرتكان معا يف عملية تعلم واكتساب اجتاهات وقيم

 .( 327،ص  2002حامد زهران ، )     ،متوكال علي اهلل مفوضا أمره إليهرمحته ، مستغفرا إياه ذاكرا صابرا علي كل حال 
 :النفسي الديني  والعالج اإلرشادأهمية 

عالج االضطرابات النفسية أمهية اإلرشاد النفسي الديين يف أثر سيكولوجية الدين يف ( 226،ص  7773) وسى ميرى        
يعد مبثابة إضافة و ، األمر الذي يدعم االهتمام بربامج اإلرشاد النفسي الديين وفاعليتها يف عالج االضطرابات،إختالف أنواعهاب

 .جديدة للرتاث السيكولوجي 
 ،ما يصاب األفراد بالتمزق النفسيوإن من أبرز الوظائف اليت يؤديها الدين للفرد واجلماعة حتقيق االستقرار النفسي ، فحين      

ويؤدي الدين دورا  إجيابيا  يف الوقاية من  .حيقق هلم الدين توازنا  نفسيا  عن طريق ما يسوقه من عالج نفسي،والصراعات الداخلية 
ة لدى األفراد ، أعراض االضطرابات النفسية لدى املراهقني ؛ نظرا  الرتباط ارتفاع مستوى التدين بالكثري من اجلوانب اإلجيابي

وسرعة الشفاء من األعراض  ،والتغلب على آثارها السلبية ،فيؤدي إىل صحة نفسية أفضل وقدرة أكرب على جماهبة األمراض
ويؤدي الشعور الديين إىل اإلحساس بالسعادة والرضا  .والقدرة على حتمل الضغوط الناجتة عن أحداث احلياة القاسية،النفسية 

، ومينح الثقة والقوة ملواجهة التحديات  بالقضاء والقدر خريه وشره ، الذي يعني الفرد على مواجهة الضغوطوالقناعة واإلميان 
يتحقق ألمان وعدم اخلوف والتشاؤم ، وهذا واألزمات اليت تعرتضه يف جمرى حياته ، فيكون املالذ وقت الشدة ، الذي يشعره با

، قال ( 772، ص 2002فايد ، )ور الـدعم والطمأنينة، ا يوفر له أمسى صالدعاء ، والصالة، والشكر مم: للفرد من خالل 
فاإلرشاد والعالج النفسي  .21 :سورة الرعد ، آية( الذين أمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب )تعايل 

ظرة اإلنسان فيها إىل احلياة ، وعلى املرشد أو الفعال هو الذي يرتبط بثقافة اجملتمعات ويتفق مع معتقداهتا وقيمها، ويساند ن
 (720، ص 7770باترسون ، )د حىت يرشده ويعاجله يف إطارها املعاجل النفسي أن يكون واعيا  خبصوصيات ثقافة املسرتش
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  :أسس ومبادئ العالج  النفسي الديني
تتعلق بالسلوك البشري  اليت سلمات واملبادئيقوم اإلرشاد والعالج النفسي  الديىن على أسس عامة تتمثل يف عدد من امل 

 اإلنسان وأخالقيات اإلرشاد النفسي ، وعلى أسس نفسية وتربوية تتعلق بطبيعة والعميل وعملية اإلرشاد ، وعلى أسس فلسفية

تتعلق  أسس فسيولوجية الفرد واجملتمع ، وعلى الفردية ومطالب النمو ، وعلى أسس اجتماعية تتعلق حباجات تتعلق بالفروق
 7770زهران ، )وأخالقية  أسس ومبادئ ومفاهيم دينية روحية ويقوم اإلرشاد النفسي الديين على باجلهاز العصيب واحلواس ،

خالل تأسيس اإلرشاد النفسي على  يسعى علم النفس الديين إىل التأصيل الديين لإلرشاد والعالج النفسي منو ) 302،ص 
 ومساعدهتم النفسي أكثر كفاءة عند األفراد يف وقايتهم من االضطرابات النفسية اإلرشاد أسس ومنطلقات وممارسات دينية جتعل

 .(770ص ،7772مرسي ،)على استعادة الصحة النفسية 
امللك  سورة (أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ) هو اخلالق وال خالق غريه كما يف قوله تعايل أن اهلل يقوم علي معرفة الفرد ب

   . 73:،آية 
  : فيما يلي الديني اإلرشاد النفسييمكن تلخيص مبادئ و 

الديين إرشادا   يعد اإلرشاد النفسي ،والفرد يف التفكري املوضوعية لألفكار واحرتام حرية املناقشة الدينية القائمة على النظرة -7
 . النفسية بنائيا  وموجها  حنو املشكالت

أكثر لعملية  املشكالت النفسية يويل اهتماما   يقته إلرشاد األفراد ذويتربوي ؛ حيث إنه يف طر  يقوم على منوذج -2
احلرص على إعطاء  ونفسية يلقيها املرشد مع التفاعل ، فاجللسة تبدأ مبادة تعليمية دينية التعلم جبانب عملية

يقوم على   .يتم التعليم أيضا  من خالل القدوة اإلسالمية ، كما مفاهيم وتصورات صحيحة للمبادئ والقيم
 . "اهلنا واآلن" ن يف موجودا النبوية املطهرة والسنة الكرمي على اعتبار أن القرآن" اهلنا واآلن " على  الرتكيز

ممارسة الرياضة الر وحية  الدينية و النفسي الديين على الفهم الصحيح للعباداتوالعالج فنيات اإلرشاد  تعتمد -3
 إىل أن األسس اليت يقوم عليها(  67 – 60، 2003)ندي ياركتشري  بينما  .( 317، 2002املهدي ،)

يف  ا  مهم ا  جزءتعد العقلية  للتعديل ، واجلوانب قابلية السلوك: اإلرشاد النفسي يف ضوء اإلسالم ، تتمثل يف 
 والشعور هبا ، واملسئولية فردية ومجاعية ، تقوم على أساس من الوعي تعديل السلوك، وتصرفات اإلنسان

الفردية ، اإلرشاد والعالج علم مث عمل  الشخص نفسه ، وإقرار مبدأ الفـروق والعالج يكون بدافع من واإلرشاد 
وتضيف   .د وحالة الفر  واختالف طرائق اإلرشاد والعالج باختالف املوقف واختيارية القرار وحرية التصرف ، ،

منطلقات منها أن اإلنسان أن العالج النفسي الديين ينطلق من عدة  (327،ص  2002)عالم و شاكر 
خرية ، وان اإلنسان أفضل املخلوقات  ،والفطرة اإلسالميةوالبيئة اليت نشأ هبا هي اليت تشكله ،مولود علي الفطرة 

قد  ،ونه حيمل معه عنصر الضعف ، وأعلي درجات الكمال،وأن اإلنسان مهيأ لبلوغ أوأكرمها ألنه يفكر 
 .حياتهأثناء يتعرض للخطيئة واملرض النفسي 

 :الدينى النفسيفنيات اإلرشاد والعالج 
النفسي الديين ، ولكن املرشد  والعالج إىل أنه ال توجد فنيات حمددة لإلرشاد )32،ص 7771) يشري إبراهيم 

  Secular Counselingالفنيات اليت يتميز هبا اإلرشاد النفسي الديين أو املوجودة يف اإلرشاد الدنيوي النفسي يستخدم
 Religious Psychological النفسي الديين فالعالج. ، والسلوكي ، واملعريف ،والديينستخـدم العالج التحليلي فهو ي

Psychotherapy  يربز كيفية  ليليحتله جانب  يظهرأخرى كثرية ، حيث  عالجيةشامل الجتاهات واسرتاتيجيات  عالج
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 العالجيةالنفسي الديين أثناء املقابلة  املعاجلبه  ص ، مثل ما يقومتناوله وحتليله ألسباب وأعراض االضطراب النفسي لدى الشخ
والقيم  النمو الديين املعاجللعالجها ، كما حيدد  العميلوتعرفها وإخراجها إىل حيز شعور  يف الكشف عن مكبوتات الالشعور ،

كه جانبا  إنسانيا  يربز يف تعامله مع اإلنسان كوحدة  إىل امتال  ، باإلضافة العالج، وكيفية اإلفادة منها يف عملية  العميلاملؤثرة على 
وأقواله ، مما جيعله  نظرته لصاحب اإلرادة القوية والعقيدة الصحيحة على أنه مسئول عن اختياراته وأفعاله كلية شاملة ، ويف

املعرفية العقلية وآليات التفكري الشامل ، املعريف املتمثل يف تناول العمليات  متمتعا  بالتوافق والصحة النفسية ، باإلضافة إىل اجلانب
وتعديل السلوك ملساعدته على التغلب  ،النفسي الديين فيتمثل يف استخدامه مبادئ وقوانني التعلم العالجاجلانب السلوكي يف  أما

 (.  67 ،ص2000الزهراين، )النفسية ، باإلضافة إىل أساليب الرتغيب والرتهيب من وسائل الثواب والعقاب  على اضطراباته
العديد من الفنيات اخلاصة بالعالج النفسي الـديين الـيت هلـا أثـر  أنه توجد(  737 – 730،ص  2006)يرى سامل و 

الكتـاب والسـنة ، وهـي  اإلنسـانية مـن اضـطراباهتا املختلفـة ، وهـذه الفنيـات تسـتمد منهجهـا وإجراءاهتـا مـن فعال يف عالج الـنفس
االســـرتخاء ، و التخيـــل ، والصـــالة ، و الصـــرب ، و االســـتغفار، و واألذكـــار، ،ألدعيـــة ج بالتوحيـــد ، واة ، وتتنـــاول العـــالعديـــدة ومتنوعـــ

املرضـية املختلـة وظيفيـا   واجتاهاتـه،تركـز علـى أفكـار املـريض ألهنـا ميكـن اعتبارهـا فنيـات معرفيـة سـلوكية  األضـداد ، وتلـك الفنيـاتو 
 – Worthington ( 1989,p. 596ورثنجتـون يشـريو  .التوافقيـة تومتـده باملهـارات الـيت تسـاعده علـى ممارسـة السـلوكيا،

 :وهي النفسي للفنيات يف عملية اإلرشاد النفسي الديين يتوقف على شروط مهمة ، إىل أن اختيار املعاجل أو املرشد (597
  لدينية اإلجيايب للناحية ا أن يعرف املرشد أن استخدام أي فنية عالجية إمنا تساعد يف حتقيق التعزيز - 7

 .للعميل     

 : الدين الذي يؤمن به ، باإلضافة إىل الفنيات األخرى ، مثل أن يستخدم املرشد الفنيات املوجودة يف 2- 
 .أو السلوكية ، أو املعرفية ، أو الوجودية وغريها فنيات التحليل النفسي ،     

 بني املعاجل والعميل اليت تؤدي  أي املشاركة الدينية Religious Involvement االندماج الديين3- 
 .العالقة القوية وإزالة الفوارق بينهما إىل     

والعبادات  ،والذكر ،والدعاء،والرجوع إىل اهلل  ،واإلنابة،والتوبة ، حماسبة النفس ميانية مثلأساليب العالج الديين هي األساليب اإلو 
وإغاثة  مدارج السالكني ، والوابل الصيب من الكلم الطيب ،: ، مثل  هذه اجلوانب يف كتبه الكثري من ابن القّيم ، وقد أورد

وهتدف   (16، ص  7777الشناوي ، )وغريها ، النبوياللهفان، وطريق اهلجرتني وباب السعادتني ، واجلواب الكايف،والطب 
ن يعيش يف رضا عريب املسلم الصاحل وأاإلنسان ال الرتبية والصحة النفسية بصفة عامة يف ضوء جمتمعنا العريب اإلسالمي إيل تنمية

عن الوساوس املدمرة واألفكار املستهجنة ، ولن حيث ذلك  بالسعادة والتوافق النفسي ويبتعد مع نفسه والعامل احمليط به ، ويشعر
الب نفسية أن حماوالت صياغة الكثري من القواعد واملبادئ الدينية يف قو (  31،ص7711)فهمي  ويري. إال بقرب العبد من ربه 

 .هي الطريق إلنقاذ البشرية 
 وان يكون ذاميان باهلل وحىت يستطيع املرشد أن يقوم بتنفيذ الربنامج اإلرشادي الديين البد أن تتوافر فيه عدة شروط من بينها اإل

إجالل سري ، )  األخرى،واحرتام األديان وإتباع تعاليم دينه ،بصرية نافذة وقدرة علي اإلقناع واإلحياء واملشاركة االنفعالية 
 (  733، ص 7770
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 :اإلرشاد النفسي الديني الوقائي 
الوقائي الديين حىت حيقق التوافق النفسي والبعد عن الوقوع يف  إيل االهتمام الكبري بالتحصني املرشد النفسي الديين يويل       

ت للوقاية من اإلصابة ببعض االضطرابات إيل عدة خطوا( 32،ص 7710) عبد الواحد  وقد أشار .االضطرابات النفسية 
 :النفسية منها 

الرتبية الدينية وتتضمن عدة أعمال منها اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم األخر خريه وشره ، وحب اهلل وحب :  أوال
 . الرسول ـ صلي اهلل عليه وسلم ـ وتقوي اهلل يف السر والعالنية ، والشكر هلل ومحده علي نعمه

االختيار الن اإلنسان  ،واإلخالص هلل ، والشعور باملسؤولية وخاصة مسؤولية تهاهلل حق عباد ةالسلوك الديين ويتضمن عباد: ثانيا 
إيل أنه ( 737ـ707، ص7771)سعيد  وأشار . املويل عز وجل بنعمة العقل عن باقي املخلوقات ، والبعد عن احلرام  ميزه

منها استخدام الثواب والعقاب واالبتعاد عن الوساوس القهرية  اجيابية يف تنمية الشخصية السوية  تربويةميكن استخدام أساليب 
يف دراسته انه ميكن حتقيق الصحة النفسية من (  702ـ  13،ص7777)وأضاف األمحد  ،الدينية املؤثرة  واستخدام احلكايات

والتعاون والتكامل  ذكر والصدق والطمأنينة والرضالوسطية والربكة واللديين من خالل العبودية هلل وحده ال شريك له ، واااملنظور 
السلوك األخالقي ويشمل االستقامة (  730ـ  737،ص2007) اخلطيب أضاف الزبادي و ،و ةوالتفاؤل والرغبة يف اآلخر 

م احلسن واحرتام الغري والتواضع واألمانة ومعاشرة األخيار والكال،لصدقا،وإصالح النفس ، وتزكية النفس ، وضبط النفس ، 
،  2003) الكحيمي وآخرون  وتضيفوالسالم والتحية والضمري احلي ،واإلصالح بني الناس وحسن الظن واالعتدال واإليثار 

نه ميكن تدعيم السلوكيات السوية لإلنسان  من خالل االستناد علي عدة دعائم إسالمية  هي عقيدة أ(  367ـ 322 ص
واستغالل شعور الفرد باإلمث واخلطيئة يف التقرب ،خريه وشره واستخدام الثواب والعقاب بشكله السوي  التوحيد واإلميان بالقدر

 . للخالق عز وجل ، وتكوين اإلرادة اخلرية 
ميكن أن تنمي الصحة النفسية وتبعد اإلنسان عن التوتر والكدر والضيق واملرض النفسي  أن كل هذه اخلطواتويري الباحثون 

 .ضا والعضوي أي

 طرق العالج النفسي الديني
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة املثل الرائع علي ما جيب علينا االقتداء به ، واالقتداء باملريب له أثره لطرق االقتدائية ـ ا 7

يكتسب  أن االقتداء طريقة عالجية تعليمية حيث( 323،ص 2002) شاكر يما يعلمه لألبناء ، وتشري عالم والبالغ ف
الفرد منها املهارات االجتماعية وان كثري من االستجابات واالضطرابات االنفعالية ميكن أن تعدل وان التفكري املنظم ميكن 

 .  تعلمه من خالل التعامل مع اآلخرين 

 .طرق الوعظية وهي تعتمد علي أسلوب النصح واإلرشاد والرتغيب والرتهيبـ ال 2

الية وتتمثل يف إدخال املنطق والعقل للتعرف على  األفكار غري العقالنية بطريقة موجهة مباشرة وغري ـ الطرق العقالنية االنفع 3
 .مباشرة

وتتم من خالل احلوار و املناقشة حول موضوع معني ينتهي بإقناع الطرف اآلخر باالبتعاد املناظرة واحلوار و اإلقناع املنطقي ـ  3
 .عن التفكري غري املنطقي 

 .وذالك باستخدام مدرجات السلوك بدءا من املواقف األقل إثارة إىل املواقف األشد إثارة احلساسية التدرجيي تقليل ـ 2
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 :خطوات اإلرشاد النفسي الديني 

وتسمي  ،وهو حمور العصاب،حيث أن نقطة البداية يف العالج النفسي الديين هو اإلمث والشعور باخلطيئة :ـ االعرتاف بالذنب   7
خلطيئة يف العصاب ، والعالج هنا ينصب علي ختفيف حدة مشاعر الذنب واخلطيئة اليت تنجم عن ارتكاب خطأ بنظرية ا

واالعرتاف يتضمن  ،بذنوبه وآثامه  االعرتافي عن طريق مساعدة العميل عل ،انتهك الشخص فيه مبادئ اخللق والدين
إليها طمأنينتها، ويعيد ة التوتر االنفعايل وختف حد ث التنفيسدشكوى النفس من النفس طلبا للخالص وللغفران وهنا حي

نوعا من التسكني ملشاعر اإلمث اليت هتدد اإلنسان  يهافجند ها، ولذا من التفريغ للطاقات االنفعالية الضاغطة علي ألهنا نوع
وهبم تعود إيل أن هناك صنف من  البشر عندما يعرتفون بذنالذي أشار  (37،ص  7711)  فهميويدعم ذلك  املخطئ،

 . النفس إيل اتزاهنا وطمأنينتها 

ن اإلمث أو الرجوع إيل أو يصاحبه التكفري ع هوحدة غري كاف للشفاء لذلك جيب أن يتبع فنظرا ألن االعرتاف: ريفكـ التوبة والت 2
ية االستجابة املتعلمة ن التوبة هي الطريق إيل الغفران، وإذا كان التعزيز يف عمليات التعلم يؤدي إيل تثبيت وتقو الفضيلة أل
ال تقنطوا  أنفسهمي قل يا عبادي الذين أسرفوا عل) يل ، قال تعا تطهري النفس ادعم ييف العالج الديين والتكفري فان التوبة

ومهما أذنب العبد وكثرت  ذنوبه  . 23: سورة الزمر ، آية ( اهلل يغفر الذنوب مجيعا انه هو الغفور الرحيم  إنمن رمحة اهلل 
باب التوبة مفتوح له ، والتوبة هي اخلطوة احلامسة يف حماولة االستقامة والسري علي هدي اهلل تعايل والبعد عن اجلنوح  فإن

تردد  عيه لرجوع املذنبني وتوبة العصاة واجلاحنني دون إبطاء أواواالحنراف وهي الباب الواسع الذي فتحه اهلل لعباده علي مصر 
واجس ، تفتح أبواب األمل والنظر إيل احلياة بنظرة متفائلة بدال من الشك واهل ا فالتوبة،ولذ( 13، ص 2000شقيبل ،  ) 

 ذاته بدال من إعالن احلرب عليها باستمرار بالتفكري املستمر يف أشياء وهواجس ليس هلا واقع ،ومن خالهلا يتقبل الفرد 
ع إيل العميل ويعرفه سبب ونتيجة هذه األفكار ويعطي دور املعاجل هنا يقوم باالستما وجتعله يتحرر من الشعور بالذنب ، و 

إمنا التوبة علي اهلل للذين يعملون )  قال تعايل   (االستبصار النفسي )  ية املطهرة له دالئل من القرآن الكرمي والسنة النبو 
 . 71: ء ، آية سورة النسا( السوء جبهالة مث يتوبون من قريب فأولئك يتوب اهلل عليهم وكان اهلل عليما حكيما 

مقبولة عليه أفكار وأفعال غري  لوساوس القهرية نتيجة لسيطرة الشخص الذي يعاين من اإن :ـ تكوين ذات اجتماعية جديدة  3
تقوم علي  اخلطوة هذهو  ،إرضاءهم ألنه مقهور ولكنه ال يستطيعمن العامل احمليط به ،نه يشعر بأنه غري مقبول اجتماعيا فإ

 ،سليمة ايولد لديه أفكار أن حرتامه لذاته واحرتام اآلخرين له كل ذلك من شأنه واة والثقة بالنفس بث مشاعر الطمأنين
 .وجيتهد يف التخلي عن الوساوس اليت جتلب عليه الشقاء 

وتتم هذه اخلطوة عندما يستطيع املعاجل تعديل فكرة الشخص عن نفسه : ـ تكوين جمموعة من االجتاهات والقيم لدي العميل 3
عدة اجتاهات وقيم تساعده علي العالج ( 37،ص  7711)فهمي  ويذكر .وجعلها مركزا خلربات إدراكية وانفعالية جديدة،

تقبل الذات وذوات اآلخرين القدرة علي و  ، القدرة علي الصمود ، القدرة علي العمل واإلنتاج:من وساوسه القهرية مثل 
 ،والقدرة علي تكوين عالقات مبنية علي الثقة املتبادلة ،حتمل املسئوليةوالقدرة علي ضبط الذات و  ،واختاذ أهداف واقعية

 .والقدرة عل بالتضحية وخدمة اآلخرين والشعور بالسعادة 

أو يعاين  قهرية فعندما يعاين الشخص من مرض عضوين الصحة اجلسمية تؤثر وتتأثر بالوساوس الأل:ـ أمهية الفحص الطيب  2
ويكون لديه القابلية أو االستعداد أو  إعاقتهلد لديه مشاعر بالنقص وجيعله يفكر يف مرضه أو من أي إعاقة ما فإن ذلك يو 

وسرعان ما تتحول إيل فكرة ،االستهداف بتوليد  أفكار قد تكون يف بدايتها واقعية وأحيانا تأخذه إيل عامل اخليال واملبالغة 
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ولذا البد من إجراء فحص طيب علي املريض أثناء عملية  ، وقد تتحول الفكرة إيل سلوك،قهرية ال يستطيع البعد عنها 
 .العالج حىت يتم تقدمي العالج الطيب املناسب له

 :الدينى  النفسيوالعالج  اإلرشادتقييم 
مل يلق االرشاد والعالج النفسى الديىن االسالمى اهتماما  مقارنة بالدراسات األجنبية ىف هذا اجملال، غري أنه قد أثبتت 

تعديل وتغيري الكثري من السلوكيات  يف سى والعالج النفسي الديين قد جنحاألخرية أن االرشاد النفالعشر ات ىف السنوات الدراس
لىت ال تزال موضع تطوير وحتسني الفنيات برامج نفسية تسهم ىف التوافق النفسى واالجتماعى ، ومن بني النقاط ا ،وإسداء

األول حيرص على أن تكون هناك فنيات خاصة : وىف هذا االطار توجهني الديين النفسي والعالج رشادالعالجية اليت متيز اإل
باالرشاد والعالج النفسى الديىن ، والتوجه الثاىن هو االستفادة من كل فنيات العالج النفسى ما مل تتعارض مع مبادىء 

. ما اختاره الباحثون يف هذه الدراسة هو و  ، وصبغها بالصبغة النفسية الدينية ومسلمات وخطوات العالج النفسى الديىن
 .مفهوم وأشكال وتشخيص ومسار اضطراب الوساوس القهريةفيما يلي  وسنتناول

 القهريمفهوم الوسواس 
حّدثَه مبا ال نفع فيه وال : الشيطان إليه، وله، ويف صدره؛ وسوسة، ووسواسا  أى" وسوس(: "7770)ورد يف لسان العرب       

أى : مبعىن اعرتته الوساوس، ووسوس:  تكلم بكالم خفي خمتلط مل يبينه، ووسوس: ووسوس أى. َوست له نفسهوس: ويقال. خري
والقهر يف اللغة  (610، ص 77، جملد7770ابن منظور،.   )حديث النفس: هو الشيطان، والوسوسة هيو الوسواس . مهس

صار أمره إيل القهر : وأقهر الرجال. بغري رضا: رضاهم، وفعله قهرا  من  غري : أخذهم قهرا  : ويقال. أى غلبه: العربية من قهره قهرا  
ويّعرف املعجم ( 271، ص7771جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز،.)اضطرارا  : قهرة ا  أخذت فالن: والقهرة بضم القاف، يقال

أخذهم قهرا  "، فيقال "الفعل بغري رضي اإلتيان ب"، والقهر هو "حديث النفس مبا ال نفع فيه وال خري" الوسيط الوسوسة  بأهنا 
ومن ذلك يتضح أن الوسواس والفعل القهري  يف ( 163، وص7033، ص2،ج7770املعجم الوسيط،" )يعين من غري رضاهم

نسان ىف الضيق واحلنق والزجر، حىت ا النفع فيه وال خري أى يتسبب لإلاللغة العربية يعىن حديث النفس أو حديث الشيطان مب
ره قهرا  أى مغلوبا  عليه غري راض عنه، ويعترب هذا أحد أهم حمكات تشخيص اضطراب العصاب القهرى ىف التصنيفات يصري أم

 .احلديثة املعمول هبا ملنظمة الصحة العاملية ومجعية الطب النفسى األمريكية
من الذات على  ا  نابع داخليا   ن هذا المينع أن يكون القهرعلى الرغم من كون القهر والغلبة تأتى من طرف خارجى إال أو 

، وقد اشتقت من Obsession: وىف اللغة اإلجنليزية جند لفظ الوساوس باإلجنليزية .النحو الذى حيدث ىف الوساوس املقتحمة
ومن ذلك يتضح اتفاق ( 36، ص2002عبد اخلالق، .)Besiege، وتعين حياصر أو حييط بـ Obsidereالكلمة الالتينية 

اللغة االجنليزية على ايراد معىن الوسواس والفعل القهرى مبعىن الشىء الذى يضايق االنسان وحياصره حىت يتسبب له اللغة العربية و 
اىل تسميته بالعصاب القهرى؛ ذلك أن اخلاصية األساسية ىف ( 723، ص7717)ىف أداء أمور اليرضى عنها،  وهو ما دعا فضة

ويتم تناول مرض الوساوس واألفعال . فكار معينة أم ألفعال حركية خاصةهذا العصاب هى القهر سواء أكان قهر املريض أل
كما تتناوله كتب علم النفس   Obsessive Compulsive Neurosisالقهرية حتت مصطلح عصاب الوسواس القهري 

ه كما تتناول  Obsessive Compulsive Disorderاإلكلينيكية، وحتت مصطلح اضطراب الوساوس واألفعال القهرية 
 . كتب الطب النفسي، وهو يف احلالتني يتناول األفكار الوسواسية واألفعال القهرية يف زملة واحدة

أن كتب الطب النفسى وعلم النفس الكلينيكى استقرت على تناول هذه الزملة حتت ( 723، ص7717)ويذكر فضة 
رى أى األفكار والعصاب القهرى أى األفعال، عنوان العصاب الوسواسى القهرى، بعدما كانت التسمية األوىل العصاب احلصا
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وىف معجم علم  .بينما وجد ىف النهاية أن مصطلح العصاب القهرى يضم األفكار واألفعال القهرية وهو ما تبنته الدراسة احلالية
 ميكن اضطراب عقلي يتميز بنزعة ال: الوسواس على أنه( 672، ص7717)ف عبد احلميد وكفايف النفس والطب النفسي يعر  

السيطرة عليها ألداء أفعال منطية غري عقالنية، فالوساوس هي فكرة أو صورة أو نزعة تتداخل علي حنو متسلط ومثابر يف وعي 
 .الفرد ضد إرادته وتسيطر علي الوعي أو الشعور حبيث تعطل وتعوق احلياة االجتماعية

فهو عصاب  واس القهري اضطرابا نفسيا وليس عقليابعيد فالوسويشري الباحثون اىل أن هذا التعريف قد جانبه الصواب اىل حد  
متييزا  واضحا   DSM-IV®ويقدم الدليل التشخيصى واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية  .وال يقع ىف دائرة الذهان نفسي

. سواس القهرىبني اضطراب الوساوس القهرية، واضطراب السلوك القهرى؛ واللذان حيمالن املسمى العام الضطراب الو 
(APA, 1994, p.421. ) 

أفكار ودفعات متواترة ومعاندة، أو صور عقلية خيربها الشخص ىف بعض األوقات أثناء االضطراب : فالوساوس هى       
بوصفها مقتحمة وغري مالئمة، وتؤدى إىل كدر وقلق ملحوظ وهى ال تعد جمرد انشغال متزايد مبشكالت احلياة احلقيقية، وحياول 

شخص جتاهل هذه األفكار والدفعات والصور أو حتييدها أو كبتها من خالل أفكار أو أفعال أخرى، ويعرف الشخص أن هذه ال
 .األفكار الوسواسية والصور نتاج عقله

ل عقلية أو أفعا( غسل اليدين، الرتتيب، واملراجعة: مثل)أمناط سلوكية تكرارية : أما األفعال أو السلوكيات القهرية فهى عبارة عن 
يشعر الشخص أنه جمرب على القيام هبا استجابة للوسواس، أو وفقا لقواعد ( الصالة، والعد، وتكرار كلمات ىف صمت: مثل)

ويهدف السلوك وكذلك األفعال العقلية ملنع كارثة أو اإلقالل من تاثريها، أو ملنع وقوع حدث . يتعني عليه تطبيقها بشكل صارم
ن عدم وجود آية عالقة واقعية بني هذه األشكال السلوكية وهذا األداء العقلي وبني هذا احلدث أو أو موقف مرعب ، بالرغم م

وتسبب الوساوس واألفعال القهرية كدرا  ملحوظا  لصاحبها ، كما أهنا مضيعة  (APA, 1994, P:422 - 423)املوقف 
 .االجتماعية أو عالقاته للوقت، وهى تعوق احلياة السوية للشخص ىف عمله أو دراسته أو أنشطته 

الشعور، ال يفلح املرء يف أن هي فكرة أو عاطفة تفرض نفسها تلقائيا  علي : الوساوس: وىف املعجم املوسوعي يف علم النفس
والوساوس هي أفكار مقتحمة، وغري مرغوب فيها، وكذلك هى صور ذهنية ودفعات أو مزيج منها، وهي عموما  . ص منهايتخل

بينما االفعال القهرية  تتسم بالتكرار وتبدو يف صورة سلوك عرضي وهي متارس أو . يضا  بكوهنا داخلية املنشأمقاومة وتتصف أ
قواعد معينة أو بطريقة منطية، وعلي الرغم من  ها الشخص عموما ، وهي متارس وفقتصاحب بإحساس ذايت بالقهر، ويقاوم

 .(67-60، ص2000ليندزاي، وبول، ) .ب الشخصمقاومتها، فإن هذه السلوكيات متارس بشكل نشط من جان
من الناس وحيدث ىف صورة أعمال وسواسية مثل النظافة واالغتسال والعد  %3حواىل  القهريويصيب اضطراب الوسواس       

اسية وغري ذلك من الطقوس وأفكار وسواسية ىف قضايا وأمور ال قيمة هلا ، أو خماوف وسواسية، ويتميز اضطراب الشخصية الوسو 
اضطراب ( 36، ص 2002)العطية وتعرف .باحلرص على الدقة والنظام بصورة مبالغ فيها وهو أحد انواع اضطراب الشخصية

الوسواس القهرى بأنه أحد اضطرابات القلق، ألن األفكار الوسواسية واألفعال القهرية هى ىف األصل حماولة من جانب الفرد 
كما   الشيءقص والعيب وفعل لوسواس القهرى بالنزعة اىل الكمال واخللو من النللتحكم ىف القلق، ويتصف ذوو اضطراب ا

 .ينبغي
ويتضح من خالل التعريفات السابقة أنه ال يوجد اختالف بني الباحثني فيما يتعلق بتحديد مفهوم الوسواس القهري، أو 

 : ي كما يلىعلى األقل فإن قصد كل باحث أن يربز ناحية أو أكثر من تعريفه للوسواس القهر 
  وجود وساوس ىف شكل صور، أو أفكار، أو ختيالت، أو اندفاعات أو أفعال قهرية استحواذية ىف هيئة أفعال حركية

 . جامدة، ومستمرة تستغرق الكثري من الوقت واجلهد وتسبب املزيد من األسى والقلق النفسى
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 األفعال القهرية، ومن مث يدور ىف دائرة مفرغة من حياول املريض جاهدا  ختفيف حدة القلق والتوتر عن طريق القيام ب
 . اال يستطيع التخلص أو الفكاك منه القلق والتوتر،

 معرفة املريض التامة بعدم منطقية هذه األفكار . 

 ميتد أثر الوساوس القهرية على حياة الفرد ككل فيعزله عن اجملتمع وحيصره ىف نطاق ضيق.  

 :نشأة وتفسير العصاب القهري
تتباين وجهات النظر بشأن تكوين العصاب القهري ونشأته، فيذهب فريق من علماء النفس إيل أن العصاب القهري يرجع        

إيل أسباب وراثية أو جبلية، ويذهب فريق آخر إيل أنه يرجع إيل عوامل بيئية تعمل علي تعلم الفرد هلذه املسالك القهرية، وينتمي 
، ويذهب فريق ثالث إيل أن نشأة العصاب "تعديل السلوك" التقليديني، والسلوكيني اجلدد إيل هذا الفريق كل من السلوكيني

القهري ترجع إيل عوامل وراثية أو جبلية من ناحية، وهي متثل االستعداد للمرض، وإيل عوامل بيئية واجتماعية من ناحية أخري 
 .وهي اليت تسبب تفجر األعراض

 :معدل انتشار الوساوس القهرية 
تعددت نتائج الدراسات والبحوث الىت تناولت معدل انتشار اضطراب الوساوس القهرية اذ قدرت نسبة االنتشار للوسواس       

بني عامة الناس، ولكن يعتقد أنه أكثر شيوعا  من هذه النسبة، وأن طبيعة التكتم لدى هؤالء املرضى هى سبب % 0.02القهرى
مرضى العيادات النفسية، ويرجع نقص معدل االنتشار أيضا  إىل خوفهم من اإلقالع  من% 7نقص معدل االنتشار وهم ميثلون 

عن القيام ببعض الطقوس الىت من شأهنا أن ختفض من حدة الكدر والتوتر اللذين يعانون منهما نتيجة ألفكارهم الوسواسية، أو 
هبا وهلذا يفضلون االبتعاد عن العيادات النفسية الطقوس الىت متنع حدوث كارثة أو كرب معني يتوقعون حدوثه إن مل يقوموا 

واآلن أصبح اضطراب الوسواس القهري أكثر انتشارا  مما كان يقدر  (201،  ص2002فرج، و البشر، )والبقاء على ما هم عليه 
وأثنني من كل  طفل، 200من كل  الكل من األطفال والبالغني، ويقدر أن واحد ا ، ومن املمكن أن يكون مرضا  مضنيا  عليه سابق

يضيف كابلن وسادوك  (Bram & Theostur, 2004, P.305). راشد يظهر عليهم أعراض للوسواس القهري 700
" عام 77متوسط عمري "لإلصابة باالضطراب عن اإلناث وأن الذكور أكثر عرضة % 3.12هقني أن معدل االنتشار بني املرا

% 72عاما ، وأقل من  22لوساوس القهرية بدأت أعراضهم قبل سن مرضى ا 2/3وحوايل " عام 22متوسط عمري "واإلناث 
 ,Kaplan & Sadock) عامني ت يكون أكثر بداية يف عمر عاما ، وىف بعض احلاال 32ال تبدأ أعراضهم بعد سن 

1994, P.599)  
 :تشخيص اضطراب الوسواس القهري

لألمراض النفسية والسلوكية ملنظمة الصحة العاملية "  اشرةاملراجعة الع"من احملكات التشخيصية يف التصنيف الدوىل        
I.C.D-  10  :جيب أن تكون األعراض موجودة يف معظم أنه هما واسية أو األفعال  القهرية أو كليلتشخيص األعراض الوس

عراض الوسواسية وتكون مصدرا  للضيق أو تتعارض مع األنشطة، وينبغي أن يكون لأل يام علي األقل أسبوعني متتاليني،األ
جيب أن يكون هناك علي ية أن لديهم أفكارا  أو اندفاعات،و جيب أن يعرف مرضي الوساوس واألفعال القهر : السمات التالية

أخري مل يعد الفرد فكار األقل فكرة واحدة أو فعل واحد تتم مقاومته بطريقة غري ناجحة، علي الرغم من أنه قد تكون هناك أ
حيث ال تعترب الراحة البسيطة من التوتر أو القلق )علي السرور يف حد ذاته  االتفكري يف تنفيذ الفعل باعثقد ال يكون . يقاومها

 .ICD- 10 1992, p).عدم تكرار األفكار أو التخيالت أو االندفاعات بشكل غري سار(. مبثابة سعادة يف هذا الصدد

 : ما يلي "DSM-IV"بع لالضطرابات العقلية حمكات التشخيص يف ضوء الدليل التشخيصي الراأهم ومن  (142

 :س القهرية وتتضمنالوساو ( أ)
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اندفاعات، أو ختيالت خيربها الفرد يف أغلب األوقات أثناء االضطراب وتبدو مقحمة وغري و أفكار متكررة ومستمرة،  -7
 .مناسبة وتسبب القلق والضيق واألمل النفسي الواضح

 . تسبب أي إزعاج أو انشغال زائد عن احلد مبشكالت احلياة اليوميةاألفكار، واالندفاعات أو التخيالت ال  -2

ببعض األفكار أو ( حتييدها)بطاهلا فكار واالندفاعات والتخيالت أو إحماولة الشخص املستمرة لتجاهل وقمع هذه األ -3
 . األفعال والتصرفات األخرى

و وليست مفروضة عليه من اخلارج كما يف يعرف الشخص أن هذه األفكار، االندفاعات والتخيالت من نتاج عقله ه -3
 .  اقتحام األفكار

 : وتتضمن األفعال القهرية( ب)
ترديد كلمات يف  -العد:) أو تصرفات عقلية مثل( الفحص -الرتتيب -غسيل األيدي: )سلوكيات متكررة ظاهرية مثل -7

 . ويشعر الشخص بأنه مدفوع ومنقاد ألدائها بشكل متكرر وفقا  لقواعد صارمة( صمت

هتدف هذه السلوكيات أو التصرفات العقلية إيل الوقاية أو منع حدوث أو خفض األمل واألسي النفسي أو منع حادث أو  -2
موقف مفزع وأن هذه السلوكيات أو التصرفات العقلية إما أهنا ال ترتبط بطريقة واقعية مع ما خططت لتحييده أو أهنا زائدة 

 . علي احلد وغري معقولة

 

  ستمرار االضطراب فإن الشخص يدرك أن الوساوس واألفعال القهرية زائدة علي احلد أو أهنا أثناء ا( ج)

 . غري عقالنية وغري منطقية      

 تستغرق أكثر من )الوساوس واألفعال القهرية اليت تسبب ضيقا  وكربا  واضحني تعد مستهلكة للوقت ( د)

النشاطات االجتماعية        أو( األكادميية)اليومي العادي والوظائف املهنية  أو تتدخل أو تؤثر يف النظام( ساعة يف اليوم     
 .االعتيادية أو العالقات مع اآلخرين

مثال )إذا وجد اختالل آخر من اختالالت احملور األول فإن حمتوي الوساوس أو األفعال القهرية تكون غري حمصورة فيه ( هـ)
هوس نتف الشعر يف وجود اضطراب النتف  Eating Disordersب األكل االنشغال بالطعام يف وجود اضطرا: ذلك

 Body Dysmorphicالقهري للشعر االنشغال باملظهر اخلارجي يف وجود اضطراب ختيل تشوه اجلسم 

Disorderواالنشغال باإلصابة باألمراض  ،، االنشغال بالعقاقري واألدوية يف وجود اضطرابات استخدام املواد املخدرة
واالنشغال بالرغبات اجلنسية أو التخيالت اجلنسية يف وجود  Hypochondriacرية يف وجود توهم املرض اخلط

أو اجرتار الشعور بالذنب يف وجود اضطراب االكتئاب األساسي ، Paraphiliasاضطراب شذوذ عن اجلنس 
Depressive Disorder Major . 

إساءة استخدام العقار أو العالج  )فسيولوجية مباشرة لتعاطي مادة معينة مثل ال يرجع اضطراب الوسواس القهري إيل تأثريات ( و)
 (D.S.M IV, 1994, P.422) .أو نتيجة حلالة طبية عامة( الدوائي
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 : العصاب القهري اضطرابمرضي مسار ومآل 
تظهر أعراضه عند الذكور يبدأ ظهور هذا االضطراب يف سن املراهقة أو بداية البلوغ، وأحيانا  يظهر عند األطفال، وقد 

عن اإلناث، وقد تكون تدرجيية أو حادة ومفاجئة، ويف بعض األحيان قد يصاحبها شحوب وضعف مزمن مع تفاقم األعراض 
عصاب الوساوس القهرية علي أنه  ، وقد كان ينظر فيما مضي ملرض(207، ص2002، فرج والبشر)واليت قد تعود للضغوط 

يكاد يوازي باقي األمراض العصابية إال أنه يعترب من أ صعبها عالجا  ية العصابية، أما األن فهولنفسأسوأ من باقي األمراض ا
خاصة يف احلاالت الشديدة حيث أنه يتميز بفرتات متساوية من اهلوادة واالشتداد واملآل احلسن للمريض مرتبط حبسن التوافق 

 .( 230ص ،2002الريس ،)االجتماعي والوظيفي 
 وهي:ل الوسواس القهري األسوأآأنه توجد بعض العالمات اليت تشري إيل م( 773، ص2003)ي ويري أبو هند

أن األفكار الوسواسية بدال من رفضها،و جود بعض االقتناع أو االقتناع التام بو و  فعال القهرية بدال  من مقاومتها،االستسالم لأل
أن يكون تأثري األعراض يف حياة االضطراب يف سن الطفولة،و  ة أعراضأن يكون بدايو  ن األفعال القهرية غريبة أو شاذة،تكو 

أن يتأخر و  الوساوس القهرية يف عائلة املريض،املريض وأداءه الوظيفي كبريا  إيل احلد الذي يستدعي دخول املستشفي وجود تاريخ 
 .املريض يف اللجوء إيل الطبيب النفسي

 : ل أفضل هيتشري إيل مآأن العالمات اليت ( 727، ص2002)ويري عبد اخلالق  
ويتضح مما  ض،التطور الصحي قبل املر دوام القصري لألعراض قبل العالج،و الخفيفة وغري منطية،و  الو سواسيةعراض أن تكون األ

ل املرضي الضطراب الوسواس القهري يرتبط ارتباطا  وثيقا  باالكتشاف، فكلما كان االكتشاف مبكرا  ويف سن سبق أن املسار واملآ
ة كلما كانت فرصة التحسن والشفاء كبرية، فاألعراض مازالت يف بدايتها ومل تتفاقم، وعلي العكس متاما  فإن تأخر اكتشاف صغري 

االضطراب أو إذا طالت مدة معاناة املريض به وتأخر يف عرض نفسه علي الطبيب، فإن ذلك يؤثر سلبيا  علي مسار ومآل 
 .االضطراب

 
 :الدراسات السابقة 

وتعد . القهرى الوسواسالضطراب  النفسىالعالج بيتناول الباحثون بعض الدراسات والبحوث السابقة الىت اهتمت        
هى الدراسة األوىل باللغة العربية الىت تسعى الستكشاف فاعلية برنامج عالجى  –ىف حدود علم الباحثني  –الدراسة احلالية 

الدراسات الىت تناولت االرشاد النفسى الديىن لعالج القلق وعالج قلق نفسى ديىن الضطراب الوسواس القهرى، اذ تعددت 
املستقبل ولتخفيف ضغوط احلياة ولتغيري بعض األفكار اخلاطئة غرّي أهنا مل تتناول تقدمي برنامج عالجى الضطراب الوسواس 

 :الضطراب الوسواس القهرى ما يلىالقهرى كما حتاول الدراسة احلالية، ومن الدراسات الىت تناولت برامج العالج النفسى 
منع )والىت هدفت إىل مقارنة فاعلية استخدام فنية منع االستجابة مبفردها واستخدام هذه الفنية  (:1985)دراسة مختار  -

تارت وقد اخ. مدعمة بعامل إضايف، أال وهو عامل البيانات التفسريية عن العالج، والذى ميكن اعتباره عالجا  معرفياَ ( االستجابة
، مت (غسيل قهرى)مفحوصا  من العصابيني القهريني " 30"وتكونت عينة الدراسة من . الدراسة غسيل اليد القهري فقط

جمموعة منع االستجابة، وجمموعة منع : ذكور، وهم" 70"تقسيمهم إىل ثالث جمموعات؛ حبيث تتكون كل جمموعة من 
ومتثلت شدة . سنة" 22-20"ومتثل العمر الزمين للعينة من . موعة الضابطةاالستجابة مع البيانات التفسريية عن العالج، واجمل

ثانية، ومتوسط عدد " 10"غسلة، متوسط الزمن لكل غسلة أكثر من  22املرض يف متوسط عدد غسيل اليد أكثر من 
ملسالك واإلحلاحات مقياس اخلط القاعدي لتكرار ا: وتضمنت أدوات الدراسة. إحلاحات" 70"حلاحات احلصارية أكثر من اإل

قائم على ، والربنامج العالجى القهرية، واستمارة املقابلة الشخصية، واملقابالت الكلينيكية الطليقة، وساعة كرويومرت لقياس الزمن
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إعطاء املفحوص البيانات املنطقية طوال اجللسات حول الفنية املستخدمة، وحول )فنية منع االستجابة، والبيانات التفسريية 
وأظهرت (. رض الذي يعاىن منه، والسماح للمفحوص باالستفسار طوال اجللسات ومناقشته وحصوله على اجلواب املنطقيالع

الدراسة فاعلية فنية منع االستجابة مع إعطاء البيانات التفسريية، يف ختفيف اإلحلاحات احلصارية وقهر غسل اليد، مقارنة بفنية 
ذلك بأن فنية منع االستجابة كما هي عند ميري تتصف  الدراسةموعة الضابطة؛ وفسرت منع االستجابة مبفردها، وكذلك باجمل

باالسلوب اجلاف الذي ال ينفع مع عناد العصاىب القهرى وقدراته املعرفية، إال إذا كان قد ترىب يف أسرة متسلطة؛ ولذلك فإن 
املعاجل، من خالل إشباع رغبته املعرفية عن معرفته لكل شيء التدعيم بإعطاء البيانات التفسريية يسهم يف إجياد عالقة إجيابية مع 

 . يفعله، وإشباع اجلانب االنفعايل من خالل إقامة عالقة ودية معه
هدفت الدراسة إىل استكشاف فعالية العالج العقالىن االنفعإىل السلوكى   -: هدف الدراسة  (:2111)دراسة سمير  -

ينة من طالب اجلامعة، والكشف عن األفكار الالعقالنية املسببة للوساوس ىف خفض مستوى الوساوس القهرية لدى ع
مهم إىل جمموعتني مت تقسي الب اجلامعة،طالبا  وطالبة من ط" 20"وتكونت عينة الدراسة من .  القهرية لدى عينة الدراسة

قهرى ىف ختفيف أعراض الوسواس الوأظهرت الدراسة فاعلية برنامج العالج العقالىن االنفعإىل السلوكى  جتريبية وضابطة،
 .فكار الالعقالنية لديهملدى عينة الدراسة وتعديل األ

والىت هدفت إىل املقارنة بني العالج املعرىف السلوكى، والعالج     McLean Peter (2111:)دراسة ماكالين  -
مشاركا  " 63"تكونت العينة من .  لقهرىالسلوكى باستخدام  فنية التعريض ومنع االستجابه،  ىف عالج االضطراب الوسواسى ا

مشاركا  " 32"مشاركا  يعاجلون بالعالج املعرىف السلوكى، و" 32"ممن يعانون من اضطراب الوسواس القهرى، مت تقسيمهم إىل 
،  ممن هم على قائمة االنتظار ملدة ثالثة أشهر" 33"وجمموعة ضابطة متثلت ىف . يعاجلون بفنية التعريض ومنع االستجابة

أظهرت الدراسة فاعلية كل  من (. القائم بالدراسة. سنه" 32"سنه مبتوسط عمرى " 26"إىل " 71"وتراوحت أعمار العينة من 
برنامج العالج املعرىف السلوكى، والعالج السلوكى بفنية التعريض ومنع االستجابه، ىف ختفيف أعراض الوسواس القهرى لدى عينة 

فوق برنامج العالج السلوكى بفنية التعريض ومنع االستجابه نسبيا ، ولكن لوحظ بعد فرتة املتابعة أن امتداد أثر الدراسة، وإن ت
 .وأوصت الدراسة بالدمج بني األسلوبني. العالج املعرىف السلوكى أفضل من فنية التعريض ومنع االستجابه فقط

بفنية التعريض ومنع )ن مدى كفاءة أسلوب العالج السلوكى هدفت الدراسة إىل الكشف ع (:2112)البشر و دراسة فرج  -
مقارنة بالعالج الدوائى؛ من حيث مدى فعاليه كل منهما  ىف التغلب على أعراض الوسواس القهرى، كما هدفت ( االستجابة

 76ذكور،  3)  "20"وتكونت عينة الدراسة من . أيضا إىل تقييم كال األسلوبني معا  ىف مقابل استخدام كل أسلوب مبفرده
مريضا  باضطراب  الوسواس القهرى من فئة وساوس االغتسال والنظافة، من بني املرتددين على العيادات النفسية الطبية، ( إناث

أظهرت . وقد مت تقسيمهم إىل أربع جمموعات وفقا  لنوع العالج املقدم لكل جمموعة. ومكتب اإلمناء االجتماعى بدولة الكويت
العالج السلوكى بأسلوب التعريض ومنع االستجابة مقرتنا  بفنيات العالج املعرىف، ىف ختفيف أعراض الوسواس  الدراسة فاعلية

القهرى بشكل أفضل من جمموعة العالج الدوائى وحده، ومن جمموعة العالج السلوكى وحده؛ مبا يوفره العالج السلوكى املعرىف 
 .لى منع االنتكاسةمن استبصار جيد بطبيعة االضطراب وقدرة أكرب ع

العالج السلوكى الشموىل األسرى املكثف الضطراب الوسواس القهرى املصحوب باضطرابات   (:2114)دراسة مبارك  -
هدفت الدراسة إىل استكشاف فاعلية برنامج عالجى سلوكى مشوىل ".  دراسة حالة" انفعالية أخرى ىف الطفولة املتأخرة 

متثلت عينة ( اخلوف واالكتئاب والقلق)ى قهرى مصحوب باضطرابات انفعالية أسرى مكثف مع حالة اضطراب وسواس
عاما ىف بداية الصف الثاىن اإلعداد ى، يعاىن من وساوس وشكوك متسلطة، وأفعال " 72"الدراسة ىف حالة طفل عمره 

القهرى ووساو س الصالة  قهرية، تدور أبرزها حول طقوس االغتسال والنظافة والتلوث واملراجعة والعد والتكرار والبطء
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أظهرت الدراسة فاعلية برنامج العالج املعرىف السلوكى الشموىل األسرى املكثف ىف ختفيف أعراض الوسواس . والطهارة
 .القهرى لدى الطفل بالتعاو ن مع أسرته

هدفت الدراسة إىل الكشف عن فاعلية : Wilson &  Chambless  (2115)دراسة ويلسون وتشاميلس -
أفراد ممن يعانون من  اضطراب " 70"تكونت عينة الدراسة من و . ج املعرىف السلوكى مع االضطراب الوسواسى القهرىالعال

اذ أنه مت االكتفاء بعشر جلسات " ) 71:  70"وتراوح عدد جلسات العالج املعرىف السلوكى من . الوسواس القهرى
ً  ال تتجاوز ساعة ( عشرة جلسة ين للبعض اآلخر مثالبعض األفراد، بينما بلغت عدد اجللسات  بواقع جلسة واحدة أسبوعيا 

إعادة البناء املعرىف، واحلوار السقراطى، واالسرتخاء، ووقف األفكار، باإلضافة إىل : واحدة، واعتمد الربنامج على فنيات
عالج املعرىف السلوكى أوضحت الدراسة فاعلية برنامج ال. التدريب على التعريض ومنع االستجابة، والواجبات املنزلية

طقوس قهرية، وخماوف، ووساوس عن النظافة وغلق : املستخدم ىف التقليل من أعراض الوسواس القهرى، والىت متثلت ىف
ضافة إىل الوسواس ملعرىف السلوكى للقلق واالكتئاب إاألبواب واإلصابة باألمراض، وأوصت الدراسة بضرورة فهم العالج ا

 .القهرى

هدفت الدراسة إىل تبني فاعلية  العالج املعرىف السلوكى  Willner & Goody (2006:) وجوودى   دراسة  ويلنر -
كما هدفت الدراسة إىل مناقشة وتعديل وتصحيح . مع سلوكيات قهرية وأفكار وسواسية لدى حالة ذات صعوبات تعلم

راسة من إمرأة واحدة فقط من فئة الراشدين  ذوى تكونت عينة الد. التشوهات املعرفية املسببة للوسواس القهرى والناجته عنه
 تعاىن من اضطراب الوسواس القهري،و Woman with a mild learning disability صعوبات التعلم املتوسطة 

عاما  ، متزوجة ولديها أطفال، وتعيش مع والديها، ولديها تاريخ مرضى بالوسواس القهرى منذ كانت " 27"تبلغ من العمر 
أظهرت نتائج الدراسة فاعلية العقالنية، وتشوه معرىف،و  ة، إضافة إىل عالقات اجتماعية حمدودة، واندفاعية، وأفكارباملدرس

جلسة، تضمنت االسرتخاء والتعريض ومنع االستجابة واحلوار مع الذات ىف عالج " 30"العالج املعرىف السلوكى، من خالل 
 .الوسواس القهرى لدى احلالة

هدفت الدراسة إىل املقارنة بني العالج املعرىف السلوكى التقليدى القائم على  Himle   (2116:)دراسة هاميل -
متثلت . املواجهة وجها  لوجه بني املعاجل والعميل، والعالج املعرىف السلوكى القائم على التواصل عرب شبكة الفيديوكونفرانس

أفراد يتم " 3: "وسواس القهرى، مت تقسيمهم إىل جمموعتنيأفراد ممن يعانون من اضطراب ال" 6"عينة الدراسة ىف عدد 
سنة، ومت "  27إىل  77"وتراوحت أعمارهم بني . أفراد يتم عالجهم عرب الفيديو كونفرانس"3"عالجهم وجها  لوجه، و

راسة متثلت أدوات الدو  .دقيقة" 60"، واستغرقت كل جلسة  (برنامج عالج القلق)عالجهم وفق برنامج جامعة ميتشجان 
بفنية التعريض ومنع االستجابة  السلوكى املقرتن املعريفبرنامج العالج  القهري،والضطراب الوسواس براون  –مقياس يل : يف
كة الفيديوكونفرانس؛ وإن  الدراسة فاعلية العالج املعرىف السلوكى وجها  لوجه، وتفوقه على العالج عرب شبنتائج أظهرت  ،و

 .لتقليل من األعراض الوسواسية القهريةهما أثر فعال ىف اكان لكلي
عن تناول حتليلى نقدى وعرض نظرى يوضح فاعلية العالج املعرىف السلوكى مع االضطراب الوسواسى القهرى، وهذا يوضح  

 .مدى االهتمام بالتأكد بالرباهني والدراسات على أمهية االستناد إىل عالج حمدد الضطراب معني كالوسواس القهرى

 ,Tolin, Hannan, Maltby, Diefenbach تولين وهانن ومالتبى وديفنباخ وورهانسكاى وبرادىراسة  د -

Worhunsky, & Brady (2111  :) هدفت الدراسة إىل املقارنة بني العالج املعرىف السلوكى الذاتى والعالج املعرىف
راشدا  ممن يعانون من " 37"سة من تكونت عينة الدرا. السلوكى بواسطة معاجل، ىف عالج اضطراب الوسواس القهرى 

متثلت أدوات الدراسة و . سنة" 31"سنة فأكثر حىت " 73"، ىف عمر(ذكرا  " 26"أنثى و 72) اضطراب الوسواس القهرى 
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 Beck Depressionقائمة بيك لالكتئاب،و براون   للوسواس القهرى -مقياس يلاملقابلة الشخصية،و :ىف

Inventory-II أظهرت قائم على توجيه املعاجل،و برنامج العالج الايت القائم على منع االستجابة،و الذبروتوكول العالج ،و
نتائج الدراسة فاعلية العالج املعرىف السلوكى املوجه بواسطة املعاجل عن العالج املعرىف السلوكى الذاتى، وضرورة اللجوء إىل 

تدخل املبكر والعالج الذاتى ىف احلاالت البسيطة، ومع املعاجل ىف حالة االضطرابات الشديدة؛ بينما ميكن االعتماد على ال
 . ذلك فقد ثبتت فاعلية كال العالجني ىف التقليل من األعراض القهرية واألفكار الوسواسية

- : تعليق علي الدراسات والبحوث السابقة 
واجلماعى، والذاتى،  دى، الفر السلوكىو املعرىف النفسى أمهية وفاعلية العالج  والبحوث السابقة أبرزت الدراسات 

وقد . ىف عالج اضطراب الوسواس القهرىواملدمج بالعالج النفسى الديىن  واملوجه عن بعد، والقائم على توجيهات املعاجل، 
براون   للوسواس  –مقياس يل : من الدراسات السابقة ىف حتديد أدوات الدراسة األكثر استخداما  وهى وناستفاد الباحث

ضافة إىل باإل. كأهم األدوات التشخيصية  ىف قياس درجة وشدة االضطراب، وقائمة مودزىل للوساوس القهريةالقهرى لفائدته 
أن عدد اجللسات الينبغى أن يقل عن عشرة جلسات، بل ورمبا تزيد إىل عشرين أو ثالثني جلسة، وترتاوح مدة كل جلسة 

لفردية واجلماعية، مع أمهية االرشاد األسرى ألسر مرضى دقيقة، وميكن اجلمع بني أسلوىب اجللسات ا 720إىل  30مابني 
والىت ميكن  ىف حتديد الفنيات األكثر استخداما  ىف عالج الوسواس القهرى ونوكذلك استفاد الباحث. الوسواس القهرى

نية احلوار السقراطى، فنية وقف األفكار، وفو  فنية إعادة البناء املعرىف،: ، وأمههااستخدامها ىف برنامج العالج النفسى الديىن
 .الواجبات املنزليةأسلوب وفنية  التعريض ومنع االستجابة، وفنية االسرتخاء، و 

ىف ختفيف أعراض العصاب القهرى لدى  النفسىوإمجاال ، أشارت هذه الدراسات ىف جمملها إىل أمهية وفاعلية استخدام العالج 
 . الطالب

  -: روض الدراسةف
فروض الدراسة  وننظري والدراسات السابقة، ومن خالل أهداف الدراسة وتساؤالهتا، يصوغ الباحثمن خالل اإلطار ال      

- : علي النحوالتايل
اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف قائمة مودزىل للوساوس القهرية، بعد  أفراد يوجد فرق  داٌل إحصائيا ، بني متوسطّي درجات .7

 . ، وذلك ىف اجتاه اجملموعة التجريبيةىنالنفسى الدي تطبيق الربنامج العالجي

يوجد فرٌق داٌل إحصائيا ، بني متوسطّى درجات القياسني القبلي والبعدي، للمجموعة التجريبية، ىف قائمة مودزىل للوساوس  .2
 .البعدى، وذلك ىف اجتاه القياس النفسى الديىنالقهرية، بعد تطبيق الربنامج العالجي 

، بني متوسطّي درجات القياسني البعدي وما بعد املتابعة للمجموعة التجريبية، يف قائمة مودزىل ال يوجد فرٌق داٌل إحصائيا   .3
 . للوساوس القهرية

  :البرنامج العالجى النفسى الدينى

 :قام الباحثون بإعداد برنامج العالج النفسى الديىن، مما ميكن إيضاحه فيما يلى      
 :عالج النفسى للوسواس القهرى والىت من أمثلتهاقام الباحثون باإلطالع على برامج ال

  برنامج العالج العقالىن االنفعاىل السلوكى ىف خفض مستوى الوساوس القهرية لدى عينة من طالب اجلامعة، مسري
(2007.) 
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  فريستون ولوجر والدوسور : برنامج العالج املعرىف السلوكى لألفكار الوسواسية ، إعدادFreeston,  Loger, and 

Ladouceur, (2007.) 

  ماكاليان : برنامج العالج املعرىف السلوكى اجلماعى الضطراب الوسواس القهرى، إعدادMcLean Peter 
(2007.) 

  ماكاليان : برنامج العالج السلوكى بفنية التعريض ومنع االستجابة الضطراب الوسواس القهرى، إعدادMcLean 
(2007.) 

 (.2002)البشر و فرج : لوسواس القهرى ، إعداد برنامج العالج السلوكى ملرضى ا 

   برنامج العالج املعرىف السلوكى املكثف الضطراب الوسواس القهرى املصحوب بإضطرابات انفعالية أخرى ، إعداد :
 (.2003)مبارك 

  ويلسون وشامبليس: برنامج العالج املعرىف الضطراب الوسواس القهرى، إعدادWilson, And Chambless 
(2002.) 

  ويلهيلم واستيكت : برنامج العالج املعرىف الضطراب الوسواس القهرى، إعدادWilhelm, S, and Steketee 
(2002.) 

  هاميل وآخرون  : برنامج العالج املعرىف السلوكى املدمج بفنية التعريض ومنع االستجابة، إعدادHimle  et al 
(2006.) 

  أندرسون وريز : إعداد، القهريالوسواس  الضطراب جلماعيوا الفردي" السلوكي املعريفبرنامج العالجAnderson, 

And Rees (2001). 

   سوكمان واستيكت : إعداد، القهريمقاومة اضطراب الوسواس  يفاملتخصص  السلوكي املعريفبرنامج العالج
Sookman, And Steketee, G (2001.) 

  (.2001)عبد الظاهر  إعداداضطراب الوسواس القهري برنامج قائم علي اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف خفض 

 : يقوم عليها البرنامج  التياألسس النفسية والتربوية 
 :يقوم الربنامج احلاىل على األسس التالية 

  العقلية  نمراعاة خصائص طالبات اجلامعة ممن يعانني من الوسواس القهرى، وخباصة قدراهت -7

 نالعقلية، إضافة اىل قصور قدراهت نالدراسى غري املتوافق مع قدراهت ناملتوسطة أو فوق املتوسطة، وحتصيله
 . القهريبسبب اضطراب الوسواس دراك والذاكرة النمائية من حيث االنتباه واإل

احلرص على التكرار واعادة العرض بأكثر من طريقة، واستخدام اجلمل القصرية، وعدم االنتقال من نقطة اىل أخرى إال بعد  -2
 .د من انتهاء النقطة األوىل، والتغلب على أعراض الوسواس القهرى الواحد تلو األخر؛ مراعاة خلصائص عينة الدراسةالتأك

 . هتيئة جو من الثقة، وتقدير قدرات وجوانب النجاح لدى األفراد؛ لبلوغ عالقة عالجية قوية -3 
 .اجللسات العالجية وأداء الواجبات املنزليةالتهيئة لبلوغ درجة مالئمة من االستعداد للمشاركة النشطة ىف  -3
 . مراعاة أسس ومبادئ وخطوات العالج النفسى الديىن الىت عرضها الباحثون ىف اإلطار النظرى للدراسة والربنامج احلاىل -2
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اجللسات، من االستفادة من العالج بطريقة فردية ىف التدريب املكثف على الفنيات العالجية، واالستفادة من مجاعية بعض  -6
براز بعض اركة األخرين نفس الكرب والضيق وإخالل مساعدة أفرادها على التحسن ىف إطار مجاعى، والشعور مبش

 . النجاحات لبعض احلاالت
وطلب ملخص له عقب االنتهاء من ممارسة التدريب على كل فنية من . مناقشة الطالبة فيما مت التدريب عليه أثناء اجللسة -1

 . ج النفسى الديىن خالل اجللسات، وذلك لبلوغ االستبصار الذاتى ألفراد اجملموعة التجريبيةفنيات العال
، عندما يأتى أحد أفراد العينة باالستجابة املناسبة، وأداء  نياستخدام أسلوب التعزيز اإلجياىب والتشجيع من جانب الباحث -1

 . التدريب بكفاءة
 الباتروحيية أو فرتات انتقالية للتخفيف من وطأة الضغط النفسى والتخفيف عن الطمراعاة اشتمال الربنامج على أنشطة ت  -7

؛ وىف ذلك كسر حلاجز الريبة ودعم نيمع الباحث نودرجة جتاوهب الطالباتمبا يتالءم مع طبيعة اجللسات وطبيعة شخصية 
 . لعالقات الثقة والود على مدار اجللسات

ارة للتأكد من جناح التدريب داخل اجللسة وقيام الفرد باملشاركة النشطة، وتارة استخدام أسلوب الواجبات املنزلية، ت  -70
 .لتحديد بدايات اجللسة التالية ودرجة وشدة االضطراب، وتارة أخرى جلدولة األعراض الوسواسية والقهرية للتخفيف منها

 
 

  -:أهداف البرنامج
ر اإلمث واخلطيئة اليت هتدد األمن النفسي له وجتعله يفكر يف ويهدف الربنامج النفسي الديين إيل حترير الفرد من مشاع

أشياء غري منطقية مما يولد لديه وساوس قهرية جتعله يسلك سلوكيات خارجة عن إرادته وال يرضي عنها مما يؤثر علي املستوي 
ت املكبوتة املصاحبة هلا واالستبصار هبا  العام لألداء العام يف حياته ويسعي الربنامج إيل معرفة هذه األفكار والتنفيس عن االنفعاال

ألن  (.وإذا عرف اإلنسان السبب الكامن وراء سلوك معني أو الزمة حمددة ميكن مبساعدة املرشد أن يتخلي عنها بالتدريج) 
فسه ودينه والقيم اإلرشاد النفسي الديين هو وسيلة للتوجيه واإلرشاد والنصح والتدريب والرتبية والتعليم من خالل معرفة الفرد لن

وهو وسيلة لتحقيق اإلميان واألمان والسالم النفسي وهو رمحة من رب العامني ( 7773عبد املنان بار ، ) واملبادئ األخالقية فيه 
خلري وصالح اإلنسان ويساعد علي أن حييا حياه سليمة  وهو الطريق إيل اخلالص من األفكار القهرية وتكوين اإلرادة القوية اخلرية 

وهو الطريق إيل العقل والقلب معا ألنه حيدث نوعا من غسيل املخ للفرد،وهو الطريق إيل بقاء ودوام القيم اإلنسانية اليت تعترب  .
حلياته ، فقد ساعد األفراد عرب مر العصور واألزمنة يف التخلص من التوترات والصراعات  انهجطارا مرجعيا لسلوك اإلنسان ومإ

يف ختفيف أعراض الوسواس القهرى لدى عينة الدراسة من  الرئيس اإلجرائييتمثل اهلدف  .بني األفراد أو اليت حتدث داخل الفرد
ويتمثل التحقيق اإلجرائى هلذا اهلدف ىف اخنفاض متوسط . طالبات اجلامعة؛ وذلك من خالل بعض فنيات العالج النفسى الديىن

ة، ىف قائمة مودزىل للعصاب القهرى، بعد تطبيق الربنامج؛ وكذلك ىف درجات أفراد اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابط
، (2)اخنفاض درجات القياس البعدى عن درجات القياس القبلى، لنفس اجملموعة التجريبية، ىف قائمة مودزىل للعصاب القهرى

 (.3)براون للوسواس القهرى –ومقياس يل 

 :إجرائية فرعية، هى  ومن هذا اهلدف اإلجرائى الرئيسى، تنبع عدة أهداف
لدى ضمري شديد االستقامة،  -:ختفيف أعراض الوسواس القهرى املتمثلة ىف وساوس الشك، واجلنس، والتدين، مثل -7

 .أتعرض مرارا  ألفكار قذرة، لدى شكوك حادة حول األشياء اليومية البسيطة
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ال أستطيع اهناء شىء ىف وقته،  -:لعد، مثلختفيف أعراض الوسواس القهرى املتمثلة ىف وساوس املراجعة، والتكرار، وا -2
لدى أرقام منحوسة، مشكلىت الكبرية هى مراجعة األشياء والتأكد، أقوم بعمل كل شىء بعناية شديدة ولكىن أشعر 

 .بأنه غري صحيح

ل أعيد عم-:ختفيف أعراض الوسواس القهرى املتمثلة ىف وساوس البطء، والطقوس العقلية، والتخزين، واالدخار مثل -3
 .األشياء مرات ومرات،أقوم عادة بالعد عند أداء أعماىل، مير على وقت طويل ىف مراجعة األشياء 

أستخدم كمية كبرية من  -:ختفيف أعراض الوسواس القهرى املتمثلة ىف وساوس التلوث، واللمس واإلغتسال ، مثل -3
ل كثريا  باجلراثيم واألمراض، مير على وقت الصابون ىف كل مرة، أفرط ىف االنشغال كلما ملست شخصا  أو شيئا ، أنشغ

 .طويل وأنا أغتسل صباحا  

 :األساليب والفنيات المستخدمة فى البرنامج

األكثر مالئمة لعالج اضطراب الوسواس القهرى  الديين والدنيوي النفسيعددا  من فنيات العالج يستخدم الربنامج احلاىل        
 : واألساليب اآلتية وقد اختار الباحثون الفنياتوللربنامج العالج النفسى الديىن، 

فنية صرف  -فنية التحصني التدرجيى –ض ومنع االستجابه يفنية التعر  –املعريففنية إعادة البناء  –االستغفار –فنية وقف األفكار 
فنية االسرتخاء والتدريب على  –يز فنية التعز  - فنية قلب الدورـ املناظرة واحلوار –فنية لعب الدور  -الطرق االقتدائية –االنتباه 
أسلوب املناقشة  –والوعظ أسلوب احملاضرة  -العزو    إعادةفنية   –االعرتاف بالذنب– تقليل احلساسية التدرجيي –التنفس 

 . اجلماعية، الواجبات املنزلية
 : الحدود اإلجرائية للبرنامج

سة؛ ، بواقع ثالث جلسات أسبوعيا ، مبجموع سبع عشرة جلتنفيذ الربنامج على مدى ستة أسابيع يتم: احلدود الزمنية - أ
طالبات، ويتم " 70"مخس جلسات مجاعية وباقى اجللسات تتم بصورة فردية مع عينة الدراسة التجريبية وعددها  منها

 سبوعتوزيع اجللسات الفردية حسب أعراض الوسواس القهرى لدى كل طالبة حبيث يلتقى الباحثون مع كل طالبة ىف األ
شادات األسرية الىت الواحد مرة واحدة على األقل، وتستغرق كل جلسة من ساعة إىل ساعة ونصف تقريبا متضمنة االر 

 . احلاالت حيضرها مرافقوا
تنفيذ الربنامج بغرفة املعاجل النفسى مبركز الطب النفسى مبدينة بنها، والكائن جبوار حمكمة بنها  يتم: احلدود املكانية - ب

 . االبتدائية

طالبات "  70"اضطراب الوسواس القهرى،  قوامها  اتمت تنفيذ الربنامج على عينة من الطالبات ذو : احلدود البشرية    -ج
وىف ضوء هذه الربامج وىف ضوء االطار النظرى والدراسات السابقة  .سنة"  22،  71"ممن ترتاوح أعمارهن بني 

 .جعته وتنفيذهامث مر  بإعداد الربنامج وحتكيمه ومبادىء وخطوات العالج النفسى الديىن قام الباحثون
 :حدود الدراسة

تتحدد الدراسة احلالية ونتائجها بالعينة واألدوات وأساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة للتحقق من صحة الفروض،       
 :كاآليتوبياهنا  

، حيث مت القهريعانني من اضطراب الوسواس طالبة جامعية ؛ ممن ي" 20"تتكون عينة الدراسة من : عينة الدراسة( أ )  
 : تقسيمهن إىل جمموعتني متجانستني مها

 . طالبات" 70"وقوامها : اجملموعة التجريبية -7
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 . طالبات" 70"وقوامها : اجملموعة الضابطة -2

 : أدوات الدراسة وتشمل( ب)
 Obsessional Compulsive Inventory القهريللعصاب    Moudsleyقائمة مودزىل   - 7

(MOCI) ( ،2002ترمجة فرج والبشر ) 
 (2002ترمجة فرج والبشر، ) (YBOCS)  مقياس يل براون للوسواس القهري   -2
 (7771فضه،: إعداد. )والثقايفاإلقتصادى  االجتماعيمقياس املستوى   - 3
 (الباحثون: إعداد. )الديين النفسيبرنامج العالج  - 3

 : ة تشملاألساليب اإلحصائية المستخدم( جـ)
 . اجتاه واحد لتحقيق التجانس بني أفراد العينة يفحتليل التباين البسيط  -7
 . للداللة اإلحصائية" ت" اختبار -2

 :متغيرات الدراسة( د)
 .الديين النفسي العالجيهو الربنامج : املتغري املستقل*
 .القهريهو الوسواس :املتغري التابع*
وقد مت عزل . ، والسنوالثقايف االقتصادي االجتماعي، واملستوى  القهريالوسواس  القبلياملستوى  هي: املتغريات الدخيلة*

 .أثر هذه املتغريات، وذلك أثناء جتانس عينة الدراسة

 :الخطوات اإلجرائية للدراسة

 :إجرائهم للجانب التطبيقى من الدراسة احلالية، اتبع الباحثون اخلطوات اآلتية يف 
من أدوات الدراسة الرئيسية لتشخيص  باعتبارها،  القهريوثبات قائمة مودزىل للوسواس  قام الباحثون بالتحقق من صدق .7

 .العينة

 .الديين النفسيقام الباحثون بإعداد برنامج العالج  .2

 .قام الباحثون بتحديد عينة الدراسة، وجمانسة جمموعتيها التجريبية والضابطة .3

 .اجملموعة التجريبيةعلى أفراد  العالجيقام الباحثون بتطبيق الربنامج  .3

 .قام الباحثون بإعادة تطبيق أدوات الدراسة علي اجملموعتني التجريبية والضابطة .2

 .انتظر الباحثون لفرتة متابعة مدهتا شهران، مث قاموا بإعادة تطبيق أدوات الدراسة .6

 .قام الباحثون باستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة للوصول إىل نتائج الدراسة .1

 .والدراسات السابقة النظريضوء اإلطار  يفاحثون بتفسري نتائج الدراسة، قام الب .1
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 :نتائج الدراسة 
، ويلخص  T test" اختبار ت"للوصول إىل نتائج الدراسة، استخدم الباحثون اإلحصاء البارامرتى، متمثال  يف استخدام        

 : الباحثون ما توصلوا إليه من نتائج فيما يلي
، بعد تطبيق الربنامج القهريدرجات اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف الوسواس  متوسطيالفرق بني داللة واجتاه  -7

 (: البعدىالقياس )

 
يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطّي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة، في قائمة مودزلى للعصاب : الفرض األول*     

  .لصالح المجموعة التجريبية ، بعد تطبيق البرنامج، وذلكالقهري
وللكشف عن داللة واجتاه الفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف العصاب القهري ، بعد تطبيق 

للمجموعتني غري املرتبطتني؛ ويلخص الباحثون ما توصلوا إليه من نتائج يف اجلدول " ت"الربنامج، قام الباحثون باستخدام اختبار 
.“1”   
 

، بني متوسطّي درجات اجملموعتني التجريبية "0.07"أنه يوجد فرق دال إحصائيا ، عند مستوى "  2"ويتضح من اجلدول 
" الفرض األول"والضابطة، يف أعراض الوسواس القهري، بعد تطبيق الربنامج، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية، مما يشري إىل حتقق 

 .من فروض الدراسة
 "7"جدول

 .، بعد تطبيق الربنامجالقهريالوسواس  يفملتوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة، " ت"ئج حساب قيمة نتا
 

 البيان
 اجملموعة

 الضابطة التجريبية

 70 70 "ن"عدد املفحوصني 

 27.77 3.1 "م"متوسط الدرجات 

 0.11 0.73 "ع"االحنراف املعياري للدرجات 

 0.67 0.7 "2ع"تباين الدرجات 

 71 (2-ن2)للمجموعتني " ح.د"درجات احلرية 

لداللة الطرف الواحد والدالة عند  اجلد ولية" ت"قيمة 
 : مستوى

0.02 7.133 
0.07 2.222 

 32.61 ( احملسوبة)التجريبية " ت"قيمة 

 0.07دالة إحصائيا  عند مستوى  التجريبية " ت"الداللة اإلحصائية لقيمة 
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أعراض الوسواس  والبعدي، للمجموعة التجريبية، فيدرجات القياسين القبلي  متوسطيفرق بين داللة واتجاه ال -2
 :القهري

يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطّي درجات القياسين القبلي والبعدي، للمجموعة التجريبية، في قائمة : الفرض الثاني*
  .البعدى، وذلك لصالح القياس القهريمودزلى للوسواس 

، قام القهريف عن داللة واجتاه الفرق بني متوسطّي درجات القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، يف العصاب وللكش 
 : للبيانات املرتبطة، ويلخص الباحثون ما توصلوا إليه من نتائج، يف اجلدول اآليت" ت"الباحثون باستخدام اختبار 

 " 2" جدول   
 القهريدرجات القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف الوسواس  ملتوسطيّ "  ت"نتائج حساب قيمة 

 

 البيان
 القياس
 البعدي القبلي

 70 70 "ن"عدد األفراد 

 21.1 ( م ف)متوسط الفرق بني درجات القياسني

 22.6 (ف 2مج ح)جمموع مربعات احنرافات الفروق عن متوسط الفروق 

 36.63 (احملسوبة)التجريبية " ت"قيمة 

 7 ( 7 –ن)درجات احلرية للقياسني 

لداللة الطرف الواحد، الداللة  اجلد ولية" ت"قيمة 
 : عند مستوى

0.02 7.13 

0.07 2.12 

 0.07دالة عند مستوى  (احملسوبة)التجريبية " ت"داللة 

   
، للمجموعة التجريبية، والبعدي القبلي أنه يوجد فرق دال إحصائيا  بني متوسطّي درجات القياسني" 3"ويتضح من اجلدول       

 . من فروض الدراسة" الفرض الثاين"، مما يشري إىل حتقق القهرييف العصاب 
 :وما بعد المتابعة للمجموعة التجريبية البعدىدرجات القياسين  متوسطيداللة واتجاه الفرق بين  -3

وما بعد المتابعة، للمجموعة  البعدىلقياسين ال يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطّي درجات ا:الفرض الثالث
 .القهريالتجريبية، في قائمة مودزلى للوسواس 

وما بعد املتابعة، للمجموعة التجريبية، يف العصاب  البعدىوللكشف عن داللة واجتاه الفرق بني متوسطّي درجات القياسني        
 : ملرتبطة؛ ويلخص الباحثون ما توصلوا إليه من نتائج يف اجلدول اآليتللبيانات ا" ت"، قام الباحثون باستخدام اختبارات القهري

 "3" جدول 
 القهريوما بعد املتابعة للمجموعة التجريبية يف أعراض العصاب  البعدىملتوسطّي درجات القياسني "  ت"نتائج حساب قيمة 
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 البيان
 التطبيق

 ما بعد فرتة املتابعة البعدي

 70 70 "ن"عدد األفراد 

 0.7 ( م ف)متوسط الفرق بني درجات القياسني

مج )جمموع مربعات احنرافات الفروق عن متوسط الفروق 
 (ف 2ح

72.7 

 0.263 (احملسوبة)التجريبية " ت"قيمة 

 7 ( 7 –ن )درجات احلرية للقياسني 

لداللة الطرفني،الدالة عند  اجلدولية" ت"قيمة 
 :مستوى 

0.02 2.26 

0.07 3.22 

 غري  دالة إحصائيا   (احملسوبة)التجريبية " ت"داللة 

  

وما بعد املتابعة،  البعدىأنه ال يوجد فرق دال إحصائيا ، بني متوسطّي درجات القياسني "  3" ويتضح من اجلدول       
 . من فروض الدراسة" الفرض الثالث"، مما يشري إىل حتقق القهريالعصاب  يفللمجموعة التجريبية، 

 : الدراسة مجمل نتائج
 : إجابة  على فروض الدراسة، توصلت الدراسة احلالية إىل النتائج اآلتية 

، بني متوسطّي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف قائمة "0.07"يوجد فرق دال إحصائيا ، عند مستوى  -7
من " الفرض األول"يشري إىل حتقق  ، بعد تطبيق الربنامج، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية، مما القهريمودزىل للعصاب 

 . فروض الدراسة
، بني متوسطّي درجات القياسني القبلي والبعدي، للمجموعة "0.07"يوجد فرق دال إحصائيا ، عند مستوى  -2

من " الفرض الثاين"، مما يشري إىل حتقق البعدى، وذلك لصاحل القياس  القهريالتجريبية، يف قائمة مودزىل للعصاب 
 . ةفروض الدراس

وما بعد املتابعة، للمجموعة التجريبية، يف قائمة  البعدىال يوجد فرق دال إحصائيا ، بني متوسطّي درجات القياسني  -3
 . من فروض الدراسة" الفرض الثالث"، مما يشري إىل حتقق  القهريمودزىل للعصاب 

 :مناقشة نتائج الدراسة 
ختفيف  يف الديين النفسيخالل التحليل اإلحصائي، فاعلية برنامج العالج أيدت النتائج اليت توصل إليها الباحثون من        

فقد اتضحت فاعلية الربنامج العالجي من خالل وجود فرق  . لدى عينة الدراسة من طالبات اجلامعة القهريأعراض الوسواس 
، بعد تطبيق الربنامج العالجي، لصاحل يالقهر دال  إحصائيا ، بني متوسطّي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف الوسواس 

كما اتضحت فاعلية الربنامج العالجي أيضا من خالل وجود فرق دال إحصائيا  بني (. حتقق الفرض األول)اجملموعة التجريبية 
 حتقق الفرض) البعدىلصاحل التطبيق  القهريمتوسطّي درجات القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف الوسواس 

لدى الطالبات، إىل ما بعد فرتة  القهريبل وأكدت النتائج استمرارية فاعلية الربنامج يف ختفيف أعراض الوسواس (. الثاين
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وما بعد املتابعة،  البعدىحيث كشفت النتائج عن عدم وجود فرق دال إحصائيا ، بني متوسطّي درجات القياسني .. املتابعة
؛ مما يؤكد على استمرارية فاعلية الربنامج العالجي إىل ما بعد (حتقق الفرض الثالث) قهريالللمجموعة التجريبية، يف الوسواس 

، يف ختفيف أعراض الديين النفسيوبناء  على ما سبق، فقد أكدت نتائج الدراسة احلالية على فاعلية برنامج العالج . فرتة املتابعة
؛و فريستون 2007؛ ومسري 7712خمتار ،: نتائج دراسات كل  منوبذلك تتفق نتائج الدراسة احلالية مع . القهريالوسواس 

؛ 2002؛ وويلسون وشامبليس، 2003؛ ومبارك، 2002؛ وفرج والبشر، 2007؛ وماكاليان، 2007ولوجر وال دسور، 
، وهى الدراسات اليت ركزت على استخدام برامج العالج  2001؛ ووتولني وآخرون،2006؛ تيورنر، 2006ويلنر وجودى،

 .القهريعالج الوسواس  يف فسيالن
، والتعريض ومنع االستجابة، واحلوار، املعريفإعادة البناء : التالية النفسيفقد استخدمت هذه الدراسات فنيات العالج  

وفنية االسرتخاء، كما استخدمت فنية وقف األفكار، وهى من الفنيات اليت استخدمها الباحثون أثناء تطبيق اجللسات اخلاصة 
كان هذا عما طرأ من . القهرينامج، مما أعطى ثراء  وفاعلية للربنامج العالجي، مما اتضح من خالل ختفيف أعراض الوسواس بالرب 

أما عن التغريات الكيفية اليت الحظها وسجلها الباحثون على . تغري بفعل الربنامج العالجي، كما مت التعبري عنه بشكل إحصائي
لعالجي، ففي إطار الدراسة احلالية، تلقى أفراد اجملموعة التجريبية، عالجا  نفسيا  مكثفا  مدجما  الطالبات بعد تطبيق الربنامج ا

من أجل التخفيف من وطأة وأمل  ،من أعراض الديين النفسيفنيات العالج  ت متكررة ومتعددة للتدريب علىباالسرتخاء ومبحاوال
حد ذاته، وذلك من خالل عدة  يف القهريتغلب على الوسواس من أجل الو ؛ بل القهريوكرب وضيق الفرد بسبب الوسواس 

وحىت هنايتها، تفعيال  لالتفاق املربم بني الباحثني  أوهلاكل أنشطة اجللسة من   يفحيث كانت الطالبة تشارك . جلسات  فردية
يد عليها أيضا يف املنزل، وذلك باستخدام كل املهام املختلفة أثناء الربنامج، مع التأك  يفواحلالة عن أمهية املشاركة الفاعلة والنشطة 

 :ت متثلت يفعدة فنيا

 ،املنطقي واإلقناع،واحلوار ،واملناظرة ،واالقتداء بالسلف ،واالستغفار  ،فنية التحصني التدرجيي وتقليل احلساسية التدرجيي       
باإلضافة إىل التعزيز،  هذا. وفنية لعب الدور  ،عريفاملالبناء  إعادة، وفنية االسرتخاء، وفنية وفنية وقف األفكار ،والطرق الوعظية 

حىت يتم تدريبهن على ممارسة هذه )، والواجب املنزيل، (حىت يتم تدعيم وتشجيع أعضاء اجلماعة على ممارسة هذه األدوار)
واألفعال  الو سواسيةألفكار وخباصة أن ا(. ن وأقراهنن يف اجملتمعاألسرة يف املنزل، وعن طريق زميالهتاألدوار يف احلياة عن طريق 

وىف ،وبني الناس ،كما تقتحم عليه وهو وسط العمل ،تقتحم على الشخص خلوته  فهي الفجاءة اإلحلاحالقهرية ذات صفة 
كانت ووقتما أتت، ومت غرس   مابل وىف فراشه وقضاءه للحاجة فكانت الفنيات نعم املعني للفرد للتغلب على وساوسه أين ،الطريق

املخلوقات مجيعا ولديه طاقه نفسية قوية يستمدها من قربه  أفضل اإلنسانن أل الشخص وتعليمه أنه أقوى منها يفاتية القوة الذ
تدرب على ذلك  إذتتمكن منه، وأنه قادر على وقفها وردها؛  لكيوأنه لن يدع هلا الفرصة  وجلوئه للخالق عز وجل، وتعلقه

معينة ومدعمة  آثاراالستغفار ملا به من ، وتارة يستخدم رة يستخدم احلوار واملناظرةار، وتابسبل شىت، فتارة يستخدم وقف األفك
يتم التدريب علي كيفية التغلب عليها  لكي قهري وسواسيفعل  أووىف كل جلسة يتم حتديد فكرة . ملواجهة االضطرابات النفسية

وىف كل مكان، وكانت  ا وجامعتهامنزهل يفار ذلك بتكر  ةقوم الطالباليت ميكن استخدامها داخل اجللسة، وتوبكل الفنيات 
 ت الطالبات تسجلن ذلك يف تقاريرهنوكان. يف جو من األلفة، ومع املناقشات املستمرة هبدوء اإلجراءاتاجللسات تتم فيها كافة 

مراجعة تلك التقارير  بعد انتهاء اجللسة، وحىت اجللسة اليت تليها، حيث كان الباحثون يراعونفيها ما حدث هلن  اليت يسجلنال
سس وأ ومبادئحيث حيرصون على مراجعتها حتقيقا  ألهداف . منها يف موضوع اجللسة اجلديد ونيف أول كل جلسة، ويستفيد

 يفعلى استيعاب ما دار  ات، وحىت يتأكد الباحثون من استمرارية ومدى قدرة الطالبوخطوات العالج واإلرشاد النفسي الديين
 . فيذها لذلك خارج اجللسةاجللسة، وكيفية تن
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لدى عينة الدراسة إىل عدد من  القهريالوسواس  أعراضختفيف  يف الديين النفسيهذا، ويرجع الباحثون جناح برنامج العالج     
 : األسباب منها ما يلي

املراهقة والتوجه  سنة، مرحلة اخلروج من" 22"إىل " 71"مراعاة الربنامج خلصائص العينة، وخباصة يف املرحلة العمرية من  -7
استكمال التعليم، ومنو  هيبأن من مطالب النمو ملرحلة املراهقة ( 17، ص 7777)يقول عنها زهرانواليت حنو الرشد، 

الثقة بالنفس، والشعور بكيان الفرد، تكوين املفاهيم واملهارات، وأن من مطالب النمو ملرحلة الرشد هو توسيع اخلربات 
وهذا، ما كان يسعى   .االنفعايلقدر مستطاع، والتدريب على حتمل املسئوليات، وحتقيق االتزان املعرفية العقلية بأكرب 

، والتدريب على االسرتخاء، والتدريب املعريفالبناء  إعادةحتقيقه وحرص على ذلك من خالل التدريب على  إىلالربنامج 
واستخدام فنيات  ،النمذجة و االقتداء والتدريب على على التخلص من الوساوس واألفعال القهرية، والتدريب على احلوار، 

على مواصلة النجاح ، وتشجيعهن واالستعانة باهلل عز وجل وقراءة القرآن الكرمي ،الدعاء،الو سواسية وقف األفكار 
 .واملهين والشخصي الدراسي

الجية واحلث على املشاركة النشطة وخباصة مرحلة بناء العالقة الع الديين النفسيمراعاة الربنامج ألسس ومبادئ العالج  -2
الطالبات منذ بداية اجللسة باألجندة وتوضيح نقاط حمددة سوف يتم اجنازها والتدريب عليها وتكرار التدريب  وإفهام

واألفعال  الو سواسيةمع الرتكيز على األفكار . خدمة اجللسة يف هومواصلته طوال اجللسة وأخذ وقت لالسرتخاء وتوظيف
وهذا؛ بالفعل ما يفسر جناح الربنامج، من حيث اعتماده على املشاركة النشطة والفعالة واملباشرة من  .رجهاالقهرية وتد

 اليتواألفعال القهرية  الو سواسيةأفراد العينة؛ والتدريب املكثف على الفنيات العالجية املالئمة واملناسبة لعالج األفكار 
 . يعاىن منها أفراد العينة

، من خالل مساعدة الطالب على التحسن يف إطار خاص بكل حالة الديين النفسيمج من فردية العالج استفادة الربنا -3
حبيث يشارك كل فرد من أفراد العينة يف القيام بالتدريب املنوط به،  .على حدة على حدة، ووفق احلالة الفردية لكل طالبه

، ففنية الشيءوهى تعدد الفنيات ملعاجلة نفس   النفسيالج وهذا ما يضاف إىل مزيات الع. ووفق الفنية اليت تناسبه وحده
، كل تلك الفنيات ميكن استخدامها مجيعا  لعالج فكرة االستغفار، املعريفالبناء  إعادةوقف األفكار، وفنية احلوار، وفنية 

 .بعينه، ولكل فنية مزيتها اخلاصة هبا قهريواحدة، أو فعل  وسواسية
تنفيذا  دورييقوم هبا املتدرب باجللسة وخارجها وبشكل  اليتولة واألنشطة  والواجبات املنزلية اعتماد الربنامج على  اجلد -3

 . ديين نفسي عالجيملا دار باجللسة، واليت يتم التأكيد على أمهيتها يف أي برنامج 

التغلب على :  ن قبيلاعتماد الربنامج على نقاط حمددة لتنميتها، وهى األهداف اإلجرائية اليت ركز عليها الباحثون، م -2
والتلوث والبطء والشك، وحتديد أهداف اجرائية حمددة لكل  باالغتسالواألفعال القهرية املرتبطة  الو سواسيةاألفكار 

حتقيقها واختيار الفنيات املالئمة والتدريب  يففمن ناحية املسامهة  مزدوجةبرنامج الدراسة، وهلذا فائدة  يفجلسة كما 
 . عليها

، وتقدمي ملخص لكل جلسة الطالبةربنامج على شرح كل فنية قبل البدء هبا، وحتديد خمطط كل جلسة ومناقشة اعتماد ال -6
وال يتم االنتقال دومنا استيعاب وتنفيذ كل نقطة وهدف اجرائى، ، عمليومرات بشكل  شفهيومرة بشكل  امرة مكتوب

 .وجدوى العالج ومبادئوالبدء بإقناع الطالبات بأمهية 
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الربنامج على أسلوب التعزيز اإلجيايب والتشجيع، فقد مجع الربنامج بني أسلويب التعزيز الذايت، واملتمثل يف إدراك اعتماد  -1
باألداء الصحيح  اعند قيامه ةللطالب نيملا طرأ على سلوكها من حتسن، والتعزيز اخلارجي، واملتمثل يف تشجيع الباحث الطالبة
 .يذهاتكون الطالبة بصدد تنف اليتللفنية 

أما عن استمرارية فاعلية الربنامج العالجي املستخدم، فقد تأكدت من خالل التحقق من استمرار التحسن يف مهارات       
 اإلرشادن ،أل إىل ما بعد فرتة املتابعة دوريالتغلب على الوساوس واألفعال القهرية وأداء الفنيات العالجية بشكل  يفعينة الدراسة 

 يميكن التغلب عل خالله، ومن  ء الصحة النفسية للفرديف بنا وله دور مهم اإلنسانملتصقا جبوهر حياة  النفسي الديين جاء
، وكلنا يبحث عما يساعده يف التخفيف من  إليهالفرار  إالمن اهلل سبحانه وتعايل ال ملجأ وال منجي  ألننااحلياة احلديثة ضغوط 

عليه يف اجللسات  مث فقد متسكت الطالبات مبا تدربن ومن نا ال نستطيع محله ،ثقال علي كاهل أصبحتاليت  الدنيويةاملرفهات 
وبالتايل فإن الربنامج املستخدم يكون قد حقق أحد األهداف  العقلي والروحي ، ا من تكوينهنيكون جزء أنعلي  ،وحرصن

إحداث تغريات طارئة  يل السلوك ليسإجراء برامج تعد فاهلدف منبشكل عام ،  الو سواسيةاألساسية لربامج تعديل األفكار 
مؤقتة يف جوانب الشخصية املختلفة، مث ال تلبث أن تنطفئ وكأن شيئا مل يكن، بل إن املطلوب يف هذه الربامج هو أن يظل أثرها 

. التدريبحىت بعد توقف التدريبات اليت كان يتلقاها األفراد أثناء جلسات تلك الربامج، وحىت بعد انقطاع صلتهم بالقائم على 
فمن األمور األساسية يف إجراء تلك الربامج، التأكد من استمرارها وفاعليتها مع أفراد اجملموعة التجريبية، بعد توقف جلسات 

أن أفراد العينة قد استخدموا االسرتاتيجيات املختلفة اليت تعلموها يف مواقف  يفتطبيق الربنامج، األمر الذي يدفع حنو الثقة 
للجوء إىل املعاجل النفسي، وأيضا األمر الذي يعطي مربرا  حملاولة تطبيق تلك الربامج على قطاعات كبرية من حياهتم، دون ا

بشكل خاص، ملا تسببه من  القهريمن اضطرابات القلق بشكل عام واضطراب الوسواس  ، وبصفة خاصة الاليت تعاننيالطالبات
 . ومشكالت نفسية وأكادميية اجتماعيضيق وكرب ومشقة، ومبا تسببه من سوء توافق 

 : توصيات وبحوث مقترحة

ختفيف  يف الديين النفسيمن خالل ما أسفرت عنه الدراسة احلالية من نتائج، واليت تضمنت فاعلية العالج   :توصيات تربوية -أ
 : صيات الرتبوية التاليةبعض التطبيقات والتو  والدى عينة من طالبات اجلامعة، ميكن للباحثني أن يقدم القهريأعراض الوسواس 

لتقدمي  اإلرشادية، وفتح العيادات واملراكز القهريجامعية ملساندة الطالبات ذوات اضطراب العصاب  نوادي إنشاءأمهية  -7
ب ملا فريسة هلذا االضطرا تلك الرعاية، وال جيب تركهن إىلأمس احلاجة  يف والعالجية اجملانية هلن ،فهن اإلرشاديةاخلدمات 
 .نهاميثل اليتجيابية در وفقد للطاقة اإلفيه من ه

ومعلميهم، ومرافقيهم للتغلب  القهريعقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية املستمرة ألسر ذوات اضطراب الوسواس   -2
 .على هذا االضطراب من خالل التوعية والتثقيف

ينمو فيها  اليتعرب التوعية بدور التنشئة والبيئة  هريالقأمهية االهتمام بالتدخل املبكر من خالل احلد من اضطراب الوسواس  -3
 .هذا االضطراب وكيفية الوقاية منه

ملا فيه من فوائد عالجية يعود نفعها على املوارد  الديين النفسيتدريب األخصائيني واألطباء النفسيني على ممارسة العالج  -3
 .اجملتمع يفالبشرية 

 .القهريفية ألساتذة اجلامعات للتوعية بكيفية التعامل مع ذوات اضطراب العصاب عقد الدورات التدريبية والندوات التثقي -2

امليدان  يفوفنياته املتعددة يف مناهج كليات الرتبية وخباصة مع املتعاملني  الديين النفسيوالعالج  اإلرشادأمهية التدريب على  -6
 .العالجيالكلينيكى ، وتضمني ذلك مناهج علم النفس 



 28 

 ق توافقهن، والعمل على حتقيت على التغلب على اضطراباهتن ومشكالهتن وفهم الدوافع وراء تصرفاهتنطالبامساعدة ال -1
 . االجتماعي

 . االهتمام بالرعاية املتكاملة للطالبات، يف مجيع النواحي الصحية والنفسية، واالجتماعية -1

  .حتسني قدراهتن لبات، وتوظيفها يفاالهتمام باألنشطة اجلامعية واالجتماعية احملببة للطا -7

بناء على ما أسفرت عنه الدراسة احلالية من نتائج، ميكن للباحثني اقرتاح بعض البحوث  : بحوث مقترحة - ت
 : ، وهىالقهريالضطراب الوسواس  الديين النفسياليت ميكن إجراؤها يف جمال العالج 

 . القهريعالج اضطراب العصاب  يففاعلية طريقة جيفرى شوارتز املعرفية  -7
 .  القهريالضطراب قضم األظافر  الديين النفسيعلية العالج فا -2

 .عالج اضطرابات القلق لدى طالبات اجلامعة يف الديين النفسيفاعلية العالج  -3

 .الضطراب االكتئاب لدى طالبات اجلامعة الديين النفسيفاعلية العالج    -3

 :الحواشي
الوسواس  الضطرابومبادئه وتفسريه  الديين النفسيالعام للعالج  اراإلطبرنامج الدراسة على  إعداد يفاعتمد الباحثون  (  1)

والعالج  املعريف النفسيوالعالج  السلوكي النفسي، وىف هذا املضمار استعان الباحثون  بعدد من فنيات العالج القهري
 .االضطرابولطبيعة  يويقرها ملصلحة الربنامج العالج الديين النفسييوافقها العالج  واليت السيكودراما

،  Checking، واملراجعة Doubt، الشكWashingاالغتسال : تتكون القائمة من أربعة مكونات أساسية وهى  (2
 Slowness.والبطء 

والتدين،  savingوساوس العدوانية، والتلوث واجلنس واالدخار : هيوتتضمن من املقياس سبع فئات للوساوس،  ( 3
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