
 
 

ذوى طالب الي تخفيف أعراض العصاب القهري لدى فاعلية العالج المعرفي السلوكي ف
 صعوبات التعلم

- :مقدمة 
عن مستقبل ذوى صعوبات  رهاستفسا الدراسة هدفع الباحث لكي يقوم بإجراء هذمما 

مالحظته لمعاناة بعض المضطربين بأعراض العصاب القهري من  التعلم ومآلهم، فضاًل عن
وتظهر هذه . هم، وعلى المحيطينمما كان يؤثر على كل فرد من قهرية وأفعالوساوس 

  -العصاب القهري -خاللها من هذا االضطراب يعانونالمعاناة في طول المدة الزمنية التي 
، 7711)عن وطأة المرض نفسه؛ إذ يقرر صالح مخيمر فضالً يمتد إلى سنوات، قد الذي 
بيك  ويقول .بأن العصاب القهري من أشد األعصبه بأسًا، وأعسرها على الشفاء( 77ص

أن مريض العصاب القهري يرفض االستمرار في ( 762ص مترجم، ،2002)وآخرون 
 .الجلسات، وينسحب من العالج بسبب معاناته من القلق الذي يصبح أمرًا غير محتمل

إشارة إلى أن   ®DSM IVوفى الدليل التشخيصى الرابع لالضطرابات العقليه
نفسيًا واضحًا، كما أنها تستهلك الوقت،  األعراض تكون شديدة بدرجة كافية؛ لتحدث ألماً 

 . وتشوش على الفرد، وتعطل أدائه الوظيفي وأنشطته، وعالقاته اإلجتماعيه مع اآلخرين
أن الوقت الراهن يشهد نموًا مطردًا في اإلنتاج LEAHY (5002 :)قول ليهي وي 

ين أنه عالج للوسواس القهري فقد تب COGNITIVE TREATMENTالبحثي للعالجات المعرفية 
فعال للوسواس القهري وال يقل كفاءة عن العالج السلوكي، وأن الجمع بين العالج السلوكي 
وبعض أساليب العالج المعرفي سيقلل جوهريًا تسرب المرضى من الجلسات العالجية ويمنع 

ي، ليه)   .االنتكاس، ويرفع النسبة المئوية للتحسن وفرص الشفاء وفاعلية هذا النمط العالجي
 (512،ص 5002مترجم ، 

والعالالالالج المعرفالالالى السالالاللوكى مالالالن االتجاهالالالات العالجيالالالة الحديثالالالة التالالالى تناسالالالب عالالالالج 
اضطراب العصاب القهرى، وتناسب فى الوقت ذاته ذوى صالعوبات الالتعلم؛ وذلالك لتركيالز هالذا 
كم االتجالاه العالجالالىل علالالى تعلالاليم الفالالرد طريقالالة التفكيالر السالالليمة، واختبالالار األفكالالار الخاطئالالة والالالتح

يجابيالالالة، والتللالالالب علالالالى التشالالالوهات المعرفيالالالة، وتعلالالاليم  فيهالالالا، وتبنالالالى مخططالالالات معرفيالالالة سالالالليمة واب
الفرد مهاراٍت جديدة، والتفكير اإليجابى؛ وغير ذلالك ممالا يهسالهم فالى عالالج اضالطراب الوسالواس 

َل دافعًا للباحث للقيام بهذه الدراسة عـ القهرى لدى الطالب ذوى صعوبات الالتعلم؛  : مما َمثَـّ
ليــة العــالج المعرفــو الســلوكو فــو تخفيــف أعــراض العصــاب القهــرى لــدى الطــالب ذوى فاع

 . صعوبات التعلم



 
 

إلى معرفة مدى فاعلية العالج المعرفالي الساللوكي فالي تخفيال  تهدف الدراسة ولذلك 
فالى أنهالا  أهميـة الدراسـةتبالدو و . ذوى صالعوبات الالتعلمطالب الأعراض العصاب القهري لدى 

ٍة حيويالالٍة واقعيالالٍة، هالالى اضالالطراب العهصالالاب القهالالرى، لالالدى إحالالدى الفئالالات تهسالالهم فالالى تنالالاول مشالالكل
الالعهوب ات الالتعلم وذلالالك مالن خالالالل العالالالج . الخاصالة المتميالالزة بقالدرات عقليالالٍة مناسالبة؛ وهالالى فئالة صه

 . المعرفىل السلوكىل للتخفي  من تلك المشكلة
، فتبالدو أهميالة الدرا سالة فالالى هالذا علالى المسالتوى النظالالرى، أمالا علالى المسالتوى التطبيقالالىل

أنها تمثل محاولة للتحقق اإلجرائى من فاعلية برنامج قائم على العالج المعرفى الساللوكى فالى 
تخفيالال  أعالالراض العصالالاب القهالالرى لالالدى عينالالة مالالن ذوى صالالعوبات الالالتعلم مالالن طالالالب المرحلالالٍة 
الجامعيالالة، ومسالالاهمًة فالالى األخالالذ بيالالد هالالؤالء الطالالالب الكتسالالاب بعالالض مهالالارات التوافالالق النفسالالى 

  .واالجتماعى
كأحالالالالد  -تظهالالالالر مشالالالالكلة الدراسالالالالة فالالالالي تالالالالأثير اضالالالالطراب الوسالالالالواس القهالالالالري : مشــــكلة الدراســــة

علالى توافالالق الفالرد، وتقييالد مجالالاله الحيالوى وحصالره فالالى  -األعصالبة واألمالراض النفسالالية الشالديدة 
نطاق ضيق، بل وشلل اإلرادة أحيانًا بشكل تام، مما يعوق توافالق الفالرد مالع مالن حولاله، فضالاًل 

ذا كان هذا هو الحال بالنسبة للفرد العادى، فإن تأثير العصالاب . فسهعن اعاقة توافقه مع ن واب
الوسواسى القهرى يكالون أشالد وطالأًة علالى الطالالب ذوى صالعوبات الالتعلم؛ إذ يهعهضالي  معانالاًة 

 . إلى معاناتهم األصلية من صعوبات التعلم الكائنٍة لديهم
 : ويمكن صياغة مشكلة الدراسة فى التساؤل اآلتي

ية العالج المعرفيل السلوكيل في تخالفي  أعالراض العهالالصاب القهالري لالدى الطالالب ما مدى فاعل
إلالالى  مالالا بعالالد  –إن وهجالالدت لالاله فاعليالالة  –ذوي صالالعوبات الالالتعلم ذ وكالالذلك مالالا مالالدى اسالالتمراريته  

 فترة المتابعةذ 
 

 :تبنى الباحث التعريفات التالية لمصطلحات الدراسة :مصطلحات الدراسة
 Cognitive Behavioural  Therapy: وكيّ العالج المعرفّي السل -1

العالالالالالالج : "حيالالالالالث أوضالالالالالح أن( 11، ص5000)يتبنالالالالالى الباحالالالالالث تعريالالالالال  عالالالالالادل عبالالالالالدا  
المعرفالالى السالاللوكى هالالو اتجالالاه عالجالالى حالالديث نسالالبيًا؛ يعمالالل علالالى الالالدمج بالالين العالالالج المعرفالالى 

فالالي معر : والعالالالج السالاللوكى، ويعمالالد إلالالى التعامالالل مالالع االضالالطرابات مالالن منظالالور ثالثالالى األبعالالاد
وانفعالي وسلوكي؛ بحيث يستخدم العديد من الفنيات سواء من المنظور المعرفالى أو االنفعالالى  



 
 

أو السالالاللوكي، كمالالالا يعتمالالالد علالالالى إقامالالالة عالقالالالة عالجيالالالة تعاونيالالالة بالالالين المعالالالالج والمالالالريض تحالالالدد 
 "مسؤولية كاًل منهما

المعرفالالى العالالج  علالىيسالالتند برنالامج الدراسالة الحالالى : برنـام  العـالج المعرفـو السـلوكو
السالالالاللوكى والالالالالذى يتعامالالالالل مالالالالع االضالالالالطرابات مالالالالن منظالالالالور معرفالالالالى وانفعالالالالالى وسالالالاللوكى ويتكالالالالون 

دقيقالة، متضالمنًا الفنيالات المسالتخدمة " 00"الالى " 00"جلسة تتراوح مدة كالل جلسالة مالن " 11"من
فنية إيقا  األفكار، وفنية الحوار السقراطى، وفنية إعادة البناء المعرفالى، : فى البرنامج، وهى

التعالالالريض ومنالالالع االسالالالتجابه، وفنيالالالة التحصالالالين التالالالدريجى، وفنيالالالة صالالالر  االنتبالالالاه، وفنيالالالة  وفنيالالالة
، وفنيالالالة (الالالالديالوج)االشالالالباو، وفنيالالالة لعالالالب الالالالدور، وفنيالالالة قلالالالب الالالالدور، وفنيالالالة المحادثالالالة الثنائيالالالة 

النمذجالالة، وفنيالالة االسالالترخاء والتالالدريب علالالى التالالنفس، وفنيالالة السالالهم الهالالابط أو المنحالالدر الرأسالالى، 
 .ة الثالثالالة، وفنيالالة التخيالالل، والتخيالالل االيجالالابى، وفنيالالة إعالالادة العالالزو، وفنيالالة التعزيالالزوفنيالالة األعمالالد

 . باالضافة الى أسلوب المحاضرة والمناقشة الجماعية، والواجب المنزلى
 

  Compulsive Neurosis(: الوساوس واألفعال القهرية)الُعـصاب القهري  -2

 Obsessions اوس العصاب القهرى هو ذلك اإلضطراب الذى يشمل الوس

نَّ  فى الدليل التشخيصيل واإلحصائيل الرابع  Compulsions واألفعال القهرية  والذى ٌيص 
ويتبنى الباحث تعري   .ضمن فئة اضطرابات القلق ®DSM-IVلالضطرابات العقلية 

فكر متسلط، والقهر : "هى Obsessionsالوساوس  ":حيث أوضح أن ( 1000)حامد زهران
Compulsion و سلوك جبرى يظهر بقوة لدى المريض، ويالزمه ويستحوذ عليه، ويفرض ه

ره بلرابته وسخفه وعدم فائدته، ويشعر  نفسه عليه، وال يستطيع مقاومته؛ رغم وعيه وتب صٌّ
حامد ." )بالقلق والتوتر إذا قاوم ما توسوس به نفسه ويشعر بإلحاح داخلي للقيام به

 ( 254، ص1000زهران،
 الدرجة التى يحصل عليها الفرد على قائمة مودزلى للعصاب الوسواسى القهرىهو : واجرائياً 

  Moudsley Obsessional Compulsive Inventory (MOCI)  ترجمالالة صالالفوت
                                                   (.                                                                                                                           5005) فرج وسعاد البشر،

    Students with Learning Disabilities: الُطـالب ذوو صعوبات التعلم -3

للطالالالالالب الجالالالالالامعيين ذوى ( 282، ص5001)ى الباحالالالالث تعريالالالال  تهالالالالانى منيالالالالب يتبنالالالال
الطالالالالب الالالالذين يتمتعالالالون بإمكانيالالالاٍت وقالالالدراٍت عقليالالالٍة عاليالالالة؛ وال "صالالعوبات الالالالتعلم بالالالأنهم أولئالالالك 



 
 

يستطيعون األداء األفضالل، أى أن لالديهم صالعوبات تعلالم تجعالل مالن بعالض مظالاهر التحصاليل 
وهالم ."  رون عالدم تالوازٍن أو تنالاقٍض بالين القالدرٍة واألداءاألكاديمى صعبًا لهم، أو هم الذين يهظهال

سالالنة لالالديهم عهصالالاب  52، و 18تتالالراوح أعمالالارهم بالالين " انالالاث 2ذكالالور، و 0"طهالالالب جالالامعيون 
 .قهري وصعوبات تعلم

هالالالو الدرجالالالة المرتفعالالالة التالالالى يحصالالالل عليهالالالا الطالالالالب علالالالى مقيالالالاس صالالالعوبات الالالالتعلم : واجرائيالالالاً 
، وتنطبالالالالق عليالالالاله محكالالالالات (5001)انى عثمالالالالان منيالالالالب النمائيالالالالة لطالالالالالب الجامعالالالالة، إعالالالالداد تهالالالال

 .تشخيص ذوى صعوبات التعلم
  : الدراسات السابقة

 . العصاب القهرى لدى الطالب ذوى صعوبات التعلمالدراسات التي  تناولت  : أوالً 
  .العالج المعرفي السلوكي الضطراب  العصاب القهريالدراسات التى تناولت  : ثانياً 

 

- : قام الباحث بصياغة فروض الدراسة علي النحو التالي  -: فروض الدراسة
يوجد فرقه داٌل إحصالائيًا، بالين متوسالطيل درجالات أفالراد المجمالوعتين التجريبيالة والضالابطة،  .7

فالالي قائمالالة مالالودزلى للعصالالاب الوسواسالالي القهالالرى، بعالالد تطبيالالق البرنالالامج العالجالالي المعرفالالي 
 . بيةالسلوكي مباشرة، وذلك فى اتجاه المجموعة التجري

يوجالالالالالد فالالالالالرٌق داٌل إحصالالالالالائيًا، بالالالالالين متوسالالالالالطىل درجالالالالالات القياسالالالالالين القبلالالالالالي والبعالالالالالدي، ألفالالالالالراد  .2
المجموعة التجريبية، فى قائمة مودزلى للعصاب الوسواسي القهرى، بعد تطبيالق البرنالامج 

 .العالجي المعرفي السلوكي مباشرة، وذلك فى اتجاه القياس البعدي

بالالين متوسالالطيل درجالالات أفالالراد المجموعالالة التجريبيالالة فالالى قائمالالة  ال يوجالالد فالالرٌق داٌل إحصالالائيًا، .3
مالالالودزلى للعصالالالاب الوسواسالالالي القهالالالرى بعالالالد تطبيالالالق البرنالالالامج العالجالالالى المعرفالالالى السالالاللوكى 

 " . كمتابعة"مباشرة وبعد مضى شهرين 

 : حدود الدراسة
لتحقالق مالن وأساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة ل ،تتحدد الدراسة الحالية بالعينة واألدوات

 :صحة الفروض، وبيانها كاآلتى



 
 

 :عينة الدراسة
ممن  ذوى صعوبات التعلم؛طالب المن " 20"عينة الدراسة من عدد  تتكون 

  ،المجموعة التجريبية: تم تقسيمهم الى مجموعتينقد و  .يعانون من العصاب القهرى
 .والمجموعة الضابطة

 :توشمل ؛أدوات الدراسة
 Obsessionalللعصالالالالاب الوسواسالالالالى القهالالالالرى  Moudsleyقائمالالالالة مالالالالودزلى  -7

Compulsive Inventory (MOCI) ( ،ترجمالالة صالالفوت فالالرج وسالالعاد البشالالر
2002 ) 

 (2002ترجمة صفوت فرج وسعاد البشر، )براون للعصاب القهري  -مقياس يل  -2
إعالالالداد تهالالالانى . )اختبالالالار تشالالالخيص صالالالعوبات الالالالتعلم النمائيالالالة لالالالدى طالالالالب الجامعالالالة - 3

 ( 2001منيب، 
تعريالالالب وتقنالالالين محمالالالد عمالالالاد . )بلفيالالالو لالالالذكاء الراشالالالدين والمالالالراهقين –مقيالالالاس وكسالالاللر – 4

 (7776الدين ولويس مليكه،
إعداد لوريا بندر، تعريالب مصالطفى فهمالى . )اختبار بندر جشطلت البصرى الحركى - 5    

 (. وسيد غنيم، بدون تاريخ

 (7771ان فضه،حمد: إعداد. )مقياس المستوى االجتماعى اإلقتصادى والثقافى - 6
 (إعداد الباحث. )برنامج العالج المعرفىل السلوكىل  -1

 :متغيرات الدراسة
 .المعرفى السلوكى ىبرنامج العالجالهو : المتلير المستقل *
 .هو العصاب القهرى :المتلير التابع  *
المسالالالالالالتوى القبلالالالالالى للعصالالالالالالاب القهالالالالالرى ، والمسالالالالالالتوى االجتمالالالالالالاعى : هالالالالالى ؛المتليالالالالالرات الدخيلالالالالالالة*

تجالانس عينالة أثنالاء ذلالك روعى تم عزل أثر هذه المتليرات و  قدو . والسن ى والثقافى،االقتصاد
 .الدراسة

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة تشمل
 . تحليل التباين البسيط فى اتجاه واحد -7
 . للداللة اإلحصائية" ت"إختبار  -2



 
 

 :الحاليةالدراسة  اتبع الباحث الخطوات اآلتية: الخطوات اإلجرائية للدراسة
قام الباحث بالتحقق من صدق وثبات قائمة مودزلى للعصاب الوسواسي القهرى،   .7

 .بإعتبارها من أدوات الدراسة الرئيسية لتشخيص العينة

قالالام الباحالالث بتحديالالد مقيالالاس صالالعوبات الالالتعلم النمائيالالة لالالدى طالالالب الجامعالالة، ومقيالالاس  .2
يصالالية للطالالالب ذوى صالالعوبات وكسالاللر بلفيالالو لالالذكاء الراشالالدين والمالالراهقين كالالأدوات تشخ
 .التعلم مع مراعاة محكات تشخيص ذوى صعوبات التعلم

 .قام الباحث بإعداد برنامج العالج المعرفى السلوكى .3

قالالام الباحالالث بتحديالالد عينالالة الدراسالالة، ومجانسالالة مجموعتيهالالا التجريبيالالة والضالالابطة، وقالالوام  .4
 (.اناث 4ذكور، و 6)طالب " 70"كل مجموعة 

 .تطبيق البرنامج العالجى على أفراد المجموعة التجريبيةقام الباحث ب .5

قائمة مودزلى للعصاب الوسواسالي القهالرى  –قام الباحث بإعادة تطبيق أدوات الدراسة  .6
 .، علي المجموعتين التجريبية والضابطة(التطبيق البعدى) -

اسالالالالي قائمالالالالة مالالالالودزلى للعصالالالالاب الوسو  –قالالالالام الباحالالالالث بإعالالالالادة تطبيالالالالق أدوات الدراسالالالالة   .1
 (.كمتابعة)بعد مضى شهرين من انتهاء تطبيق البرنامج العالجى  -القهرى 

 .قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة للوصول إلى نتائج الدراسة .8

 .قام الباحث بتفسير نتائج الدراسة، فى ضوء اإلطار النظرى والدراسات السابقة .7
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