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وتقديركلمة شكر   

. ا يف إجناز هذا العملالشكر أوال وآخرا هلل تعاىل  توفيقه لن ـ   

.ـ احلمد هلل الذي سهل لنا طريقا إىل العلم ومشلنا بواضل نعمه  

على قبوهلا اإلشراف على   "مجيلة بوريشة"ــ نتقدم ابلشكر اجلزيل إىل االستاذة املشرفة 
وإمدادها لنا ابملعلومات القيمة ، وعدم خبلها جبهدها  مذكرتنا واعطائنا التوجيهات والنصائح 

، فأنيت أهل الشكر والتقدير فوجب علينا تقديرك فلك منا كل الثناء والتقدير ،فاسأل  ووقتها 
 هللا ان جيعل هذا يف ميزان حسناتك .

 ون يف إجناز املذكرة ، فالشكر هلا على تقدميها يد الع "محزاوي زهية"ـ وايضا إىل األستاذة 
 وألف شكر وتقدير وإمتنان .

م على منحهم لنا وإىل أساتذتنا الكراـ كما نتقدم جبزيل الشكر إىل كل اساتذة قسم علم النفس 
 الرصيد املعريف الكايف.

حة اجلوارية الطاقم الطيب العامل ابملؤسسة العمومية للصكما نتقدم جبزيل الشكر إىل كل 
.سيدي حممد بن علي والية غليزان  

   ـ    وإىل كل من ساهم من قريب وبعيد يف اجناز هذا العمل
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 مقدمة الدراسة :

ه، وذلك عن طريق االبتكار والعمل يره وتقدمو حبيث يلعب دورا كبريا يف تط ا العامل إن اإلنسان هو جزء مهم يف هذ 
ومير االنسان يف خمتلف مراحل عمره يف الطفولة واإلنتاج ، واي خلل يصيب اإلنسان قد يعيق هذا التطور والرقي ، 

واملراهقة والرشد والشيخوخة مبجموعة من األمور واألحداث والوقائع اليت من املمكن أن تؤثر على سلوكياته وقيمه 
على منط تفكريه وحىت على ذاته وقد تكون سببا يف ظهور اإلضطراابت النفسية الذي تعيق تكيفه مع بيئته والعامل و 
يط به ومن بينها إضطرا  الوسوا  القهري الذي هو مجموعة من األككار املتسلطة على الفرد والسلوكات ابجيرية احمل

اليت جتيره على القيام هبا وتسبب أملا وقلقا نفسيا اذا حاول مقاوهتا والتخلص منها ، وتوثر هذه السلوكيات واألككار 
 عه وكذلك توثر على نفسيته وعلى ذاته .منوه داخل بيئته وسلوكياته وسط أكراد مجتمعلى 

ـ ويعد تقدير الذات من املواضيع املهمة اليت القت اهتمام الباحثني  يف األونة االخرية ملا هلا امهية ودور يف السعي حنو 
ن أكثر تكيفا مع البيئة اليت يعيش كيها ، كتقدير الذات يؤثر على سلوك الفرد ليكو  تكامل واتساق شخصية الفرد

لى أسلو  تفكريه وعلى كفاءته يف إختاذ القرارات ، كما يسهم يف حتديد مدى قدرته على إستثمار طاقاته إلقتحام وع
 املواقف الصعبة ومواجهة الضغوط احلياة ،كيصبح أقل عرضة للشعور ابلقلق واقل معاانة من الضغوط النفسية .

ومن هذا املنطلق حاولنا يف دراستنا احلالية إىل معركة أتثري الوسوا  القهري على تقدير الذات ، وقد مت معابجة  
شكالية ل ، وقد مت يف الفصل األول الذي يعد مبثابة مدخل إىل الدراسة عرض اإلموضوع الدراسة من خالل ستة كصو 

 ضوع واخريا تعريف املفاهيم اإلجرائية للدراسة .مهية واسبا  إختيار املو ، الفرضية ،األهداف ، واأل

أما يف الفصل الثاين ككان موضوعه الوسوا  القهري الذي مت كيه تعريف الوسوا  القهري ، ومن مث تطرقنا إىل  
الفئات التصنيفية للوساو  واألكعال القهرية ومن مث التطرق إىل توضيح الفرق بني الوسوا  القهري والشخصية 

، مث أهم النظرايت املفسرة للوسوا  ، وكذا عومل ظهور الوسوا  القهري ، واعراض الوسوا  القهري  الوسواسية
و بعد ذلك عالج  icd 10و  dsm5القهري ،ليتم بعدها التطرق إىل املعايري التشخيصية للوسوا  القهري حسب 

  الوسوا  القهري ، واخريا مآل واملسار املرضي للوسوا  القهري.
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املفاهيم املتعلقة ابلذات و  هاتطور ركز الفصل الثالث على تقدير الذات ،كقد مت تناولنا أوال تعريف الذات و  يف حني  
رايت املفسرة لتقدير النظو  الفرق بني تقدير الذات و الذات مستوايت الذات و تعريف تقدير الذاتمث تطرقنا إىل 

ة.الذات والصحة النفسيتقدير  العوامل املؤثرة على تقدير الذاتو  الذات  

ا مث بعد ذلك خصائص مرحلة الرشد ومراحله أما الفصل الرابع كقد مت كيه التطرق اىل مرحلة الرشد ، حيث مت تعريف
الت هذه ومطالب مرحلة الرشد وكذلك سوف نتطرق إىل أهم النظرايت الفسرة ملرحلة الرشد ويف األخري مشك

   املرحلة.

، والدراسة   الدراسةعرض كيه منهجية إجراء الدراسة ، حيث مت توضيح املنهج املتبع يف كقد مت ام أما الفصل اخل  
 اإلستطالعية ، واإلطار الزماين للدراسة ،وعينة الدراسة ، وكذلك أدوات الدراسة .

 احملصل النتائج خيص الذي العام اإلستنتاج ويضم النتائج ومناقشة احلالت وحتليل لعرض خصص :ساد ال الفصل
 ،، واملقرتحات والتوصياتالبحث خامتة وضع مت األخري ويف الفرضية، من للتحقق البحث أدوات خالل من عليها
 .واملالحق جعراامل قائمة
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 : الدراسة  تقدمي مشكلةـ  1

لنفس وحتقيق التوازن تلعب الصحة النفسية دورا مهما يف حتسني حياة الفرد وتكيفه مع حميطه وتكوين الرضا عن ا   
ختالل ذلك التوازن يف الشخصية والتكيف مع العامل إىل إسباب تؤدي أهنا تتاثر بفعل عوامل و أال إيف الشخصية 

 .احمليط ومن بينها املرض النفسي الذي هو خلل يف توازن شخصية الفرد 

)حامد  .شكال املرض النفسي وهو الوسواس القهري الذي يعرفه أىل شكل من إوقد تطرقنا يف دراستنا احلالية     
والقهر هو السلوك اجلربي يظهر لدى املريض ويالزمه ،فكار تسلطية أنه وساوس وهي أعلى  (423:1999زهران

م فائدته ويشعر ابلقلق والتوتر  ويستحوذ عليه ويفرض نفسه عليه وال يستطيع مقاومته رغم وعيه بغرابته وسخفه وعد
  .ذا قام مبا توسوس له نفسه ويشعر ابحلاح داخلي للقيام بهإ

على حتقيق االتزان يف الذات وذلك ملا تراوده  عاين من سوء التوافق الذي يوثرفنجد املصاب ابلوسواس القهري ي    
ىل تقدير الذات الذي يعد من االبعاد املهمة يف الذات فهو الذي حيقق إر تكون متناقضة مع ذاته فسنتطرق فكاأمن 

ري واملشاعر اليت ميلكها جمموعة من القيم والتفك وه (207 :2011)حسني قطناين الثقة واالعتزاز ابلنفس ويعرفه 
 .ىل مقدار رؤية الشخص انفسه وكيف يشعر اجتاهها إل نفسه فيعود مصطلح تقدير الذات حو 

 ـ ومن بني الدراسات اليت تناولت موضوع الوسواس القهري نذكر منها :   

لدى  والوسواس القهريسري  الكشف عن العالقة بني العنف األىلإواليت هدفت (2014)سليم عودة الزبون دراسة 
 720ردنية وقد تكونت عينه الدراسة من ينة عشوائية من طلبة اجلامعات األختيار عإطلبة جامعات االردنية ، مت 

طالبا وطالبة ومت استخدام مقياس العنف االسري ومقياس الوسواس القهري، وكشفت نتائج الدراسة ان مستوى العنف 
سري عالقة دالة احصائيا بني العنف األالطالبات كان بدرجة متوسطة ووجود  االسري ومستوى الوسواس القهري عند

 .والوسواس القهري لدى الطلبة 

ىل حتديد املكوانت االساسية الضطراب إحيث هدفت الدراسة  (2004)امال عبد القادر جوده ـ وكذلك دراسة 
لباحثة مقياس العريب للوسواس القهري ستخدمت افإطالب وطالبة 600الوسواس القهري وتكونت عينة الدراسة من 
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لذكور للوسواس القهري ، كما ن االانث اكثر عرضة من اأوقد اسفرت نتائج الدراسة  (1992)امحد عبد اخلالق
 .هرت نتائج الدراسة عن فروق دالة احصائيا يف اضطراب الوسواس القهري وفقا ملتغري التخصصأظ

بعاد الشخصية كشف عن الوسواس القهري وعالقته أبىل الإت الدراسة هدف( 2014)عمر وامرية الرمياوي ـ دراسة 
ة ، السكن ( وقد مت تطبيق نبساطية لدى طلبة جامعة القدس يف ضوء متغريات مستقلة )اجلنس،الكليإلالعصابية و ا

طالبا وطالبة 231نبساطية ومقياس الوسواس القهري على عينة عشوائية بلغت بعاد الشخصية العصابية واإلأمقياس 
حصائيا بني الوسواس القهري وبعد إدراسة عن وجود عالقة عكسية دالة هرت نتائج الأظمن جامعة القدس وقد 

حصائية حصائيا بني الوسواس القهري وبعد العصابية وعدم وجود داللة اإنبساطية ووجود عالقة طردية دالة اال
 .للوسواس القهري وابعاد الشخصية العصابية والشخصية االنبساطية 

 ـ ومن جهة اخرى جند الدراسات اليت تناولت موضوع تقدير الذات وهي :

ن لورانس لتقدير الذات على عينة إستبيالقلق وطبقت اىل دراسة تقدير الذات و إهدفت ( 1987)اهلاميـ دراسة   
ىل عدم وجود فروق بني إابلقاهرة وتوصلت نتائج الدراسة  سون ابملدارس االعداديةطالب وطالبة يدر  300بلغت 

 .اجلنسني يف تقدير الذات 

بني صورة اجلسم هدفت الدراسة اىل التعرف على طبيعة العالقة )سامية حممد صابر حممد عبد الرىب ( ـ دراسة 
عرف على الفروق بني اجلنسني يف صورة اجلسم كتئاب لدى عينة طالب ذكور واانث وكذلك للتوتقدير الذات واإل 

ياس صورة اجلسم وتقدير طالبا وطالبة وقد مت تطبيق مق 287وتقدير الذات واالكتئاب وقد تكونت عينة الدراسة من 
كتئاب ووجود تباطية سالبة بني صورة اجلسم واإل ر إن هناك عالقة أت نتائج الدراسة وضحأكتئاب  وقد الذات واإل 

نسني يف مستوى االكتئاب لصاحل انث ووجود فروق بني اجل يف مستوى تقدير الذات لصاحل اإلنسنيفروق بني اجل
 انث األ

مناط التفكري وتقدير الذات لدى عينة من طلبة أهدفت اىل معرفة العالقة بني ( 2012)عبد العزيز حنان ـ دراسة 
جيايب مت بنائه من طرف الباحثة على مسيث ومقياس التفكري السليب واإل جامعة بشار وقد مت استخدام مقياس كوبر
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رتباطية بني منط التفكري االجيايب إن هناك عالقة أة بشار وقد اسفرت نتائج الدراسة طالبا من جامع 200عينة بلغت 
 .ة جامعة بشار وتقدير الذات املرتفع وعالقة ارتباطية بني التفكري السليب وتقدير الذات املنخفض لدى طلب

  :التعقيب على الدراسات السابقةـ 

ىل خمتلف الدراسات اليت تناولت متغريي الدراسة )الوسواس القهري ـ تقديرالذات ( فنجد الدراسات اليت إبعد التطرق ـ 
سري  الكشف عن العالقة بني العنف األهدافها فمنها اليت هدفت اىلأمت ابلوسواس القهري واليت تعددت هتإ

ىل إ 2014مال عبد القادر جودة أوكذلك هدفت دراسة  2014سليم عودة الزبونوالوسواس القهري يف دراسة 
اىل التعرف والكشف عن  2014دراسة عمر وامرية الرمياوي يضا أكوانت االساسية للوسواس القهري و حتديد امل

 .بعاد الشخصية لقهري وعالقته أبالوسواس ا

 .الدراسات يف العينة من حيث العدد والكنها كلها طبقت على اجلنسني )ذكورواانث(ـ وكذلك اختلفت 

سليم دوات الدراسة مقياس الوسواس القهري من اعداد الباحث ومقياس العنف االسري يف دراسة أستخدام إـ وقد مت 
 2014ادر جودة امال عبد القيف دراسة  1992واملقياس العريب للوسواس القهري لعبد اخلالق  2014عودة 

نبساطية بعاد الشخصية العصابية واإلأيضا مقياس أومت استخدام يف هذه االخرية  2014ودراسة عمر وامرية الرمياوي
. 

مستوى الوسواس القهري  نأوضحت أومتغرياهتا  ، ومن النتائج اليت هدافها أختلفت نتائج الدراسة وذلك لتعدد إـ و 
حصائيا بني العنف االسرس والوسواس القهري يف دراسة إبدرجة متوسطة ووجود عالقة دالة  سري كانوالعنف األ

رت النتائج عن وجود فروق دالة فسأ، فقد 2004مال عبد القادر جودة أما دراسة أ،  2014سليم عودة الزبون 
ما أذكور للوسواس القهري عرضة من ال كثرأانث ن اإلأواس القهري وفقا ملتغري التخصص و ضطراب الوسإحصائيا يف إ

نبساطية كسية بني الوسواس القهري وبعد اإلفقد كانت النتائج يف وجود عالقة ع 2014عمر وامرية الرمياوي دراسة 
بعاد الشخصية أالقهري و  وعالقة طردية بني الوسواس القهري وبعد العصابية وعدم وجود داللة احصائيا بني الوسواس

  .االنبساطية والعصابية 
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ىل دراسة إهدافها فمنها من هدفت أختلفت إت متغري تقدير الذات فقد تعددت و ما ابلنسبة للدراسات اليت تناولأ ـ
ىل التعرف على طبيعة العالقة إراسة سامية حممد صابر اليت هدفت ، ود (1987)تقدير الذات والقلق دراسة اهلامي 

اليت هدفت اىل معرفة العالقة بني  (2012)العزيز حنانكتئاب ، ودراسة عبد بني صورة اجلسم وتقدير الذات واإل 
 .امناط التفكري وتقدير الذات 

  .ختلفت عينة الدراسات من حيث العدد ولكنها كلها درست اجلنسني )ذكور واانث (إـ و 

ومقياس كوبر مسيث يف دراسة عبد العزيز حنان (1987)ستخدام مقياس لورانس يف دراسة اهلامي إـ وقد مت 
 .يف دراسة سامية حممد عبد الرىب  1983ومقياس حسني الدرين وحممد سالمة (2012)

سة اهلامي هدافها ، فنجد دراأات حبثها واختالف ختالف متغري تلفت نتائج الدراسات وذلك نظرا إلخإـ وقد 
امية حممد عبد الرىب اليت ىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف تقدير الذات ودراسة سإفقد توصلت نتائج (1987)

سة عبد العزيز حنان ما دراأانث ، يف مستوى تقدير  الذات لصاحل اإل ىل وجود فروق بني اجلنسنيإتوصلت 
رتباطية بني منط إيب وتقدير الذات املرتفع وعالقة جياقة ارتباطية بني منط التفكري اإلىل وجود عالإفتوصلت (2012)

 .ملنخفض التفكري السليب وتقدير الذات ا

يف  التطرقـ وبعد ما مت االتطرق ملا سبق والدراسات اليت تناولت موضوعي الوسواس القهري وتقدير الذات فقد مت   
 ىل طرح جمموعة من التساؤالت وهي :إدراستنا 

 اإلشكالية الرئيسية:ـ  2

 ؟ابلوسواس القهري  املصاب الراشدصابة ابلوسواس القهري على مستوى تقدير الذات لدى هل تؤثر درجة اإلـ   

  وتفرعت عن اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية كما يلي :

 على حسب احلالة امليزاجية والوجدانية ؟عند الراشد هل يؤثر الوسواس القهري على مستوى تقدير الذات ـ  أ

؟واالسرية  اإلجتماعية العالقات على حسب عند الراشد هل يؤثر الوسواس القهري على مستوى تقدير الذاتـ   ب  
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 ـ ولإلجابة املؤقتة عن هذه التساؤالت ، إقرتحنا الفرضيات التالية :

ـ الفرضية الرئيسية : 3  

.ابلوسواس القهري الراشد صابة ابلوسواس القهري على مستوى تقدير الذات لدى الشخصتؤثر درجة اإلـ   

  ـ الفرضيات الفرعية : 1ـ  3

 . على حسب احلالة امليزاجية والوجدانيةعند الراشد يؤثر الوسواس القهري على مستوى تقدير الذات ـ  أ

  .واالسرية اإلجتماعية  طبيعة العالقاتعلى حسب عند الراشد ـ يؤثر الوسواس القهري على مستوى تقدير الذات  ب

 هداف الدراسة :ـ أ 4

 ىل :إهتدف هذه الدراسة    

 .عند الراشدتقدير الذات  مستوى الوسواس القهري علىثري أت ـ معرفة 

 .لقاءالضوء على مفهوم الوسواس القهري و تقدير الذاتإـ 

 .لقاء الضوء واالهتمام بفئة املصابني ابلوسواس القهري إـ 

 مهية الدراسة ـ أ 5

 تتجلى امهية دراسنا احلالية :  

 .ـ املعاش النفسي املؤمل لفئة املصابني ابلوسواس القهري  

 .فراداأل بني منتشر نفسي رابكاضط القهري الوسواسراب اضط على الضوء تسليطـ 

 .ثري الوسواس القهري على تقدير الذات ضافة جديدة من خالل معرفة أتإـ الدراسة احلالية تقدم 

 .ساسية عن الوسواس  القهري وتقدير الذات أـ توفري معلومات 
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 .ـ تقييم معلومات اجلانب النظري من خالل تطبيقها يف اجلانب امليداين 

                  .يل تكون ذات فائدة للمهتمني ابالضطراابت النفسية  تاتضاف اىل الدراسات السابقة وابل ن هذه الدراسةإـ 

  .ائج الدراسة ـ تقدمي اقرتاحات واراء من خالل نت

 سباب ودوافع اختيار املوضوع ـ أ 6

 .قلة البحوث والدراسات امليدانية املتعلقة مبوضوع الوسواس القهري خاصة يف البيئة اجلزائرية ـ 

 .الكبري للوسواس القهري على  املريض خاصة على مستوى الذات  ثريأـالت

نتشار الكبري الضطراب الوسواس القهري وقد مت اختيار فئة من املصابني هبذا االضطراب هبدف معرفة اتثريه على ـ اإل
 .تقدير الذات 

 ـ املفاهيم االجرائية : 7

 ـ الوسواس القهري:  1ـ  7

وتكون هو اضطراب عصايب يكون على شكل وساوس كاخلوف من املرض واملوت او صور اقتحامية او افعال قهرية 
هو جمموع الدرجات املتحصل  عليها يف جربية على الشخص ويشعر املريض ابلقلق او التوتر اذا حاول مقاومتها ،

  لتشخيص الوسواس القهري. ( YBOCS) نمقياس بيل براو 

 ـ تقدير الذات : 2ـ  7

، وهو جمموعة من االفكار واملعتقدات اليت حيملها الفرد  ورؤيته لتقييم االخرين له  هو التقييم الذي يعطيه الفرد لذاته
هو جمموع الدرجات اليت يتحصل عليها املصاب عن نفسه وقد يكون هذا التقييم منخفظا او متوسطا او مرتفعا، 

 20 )إبضطراب الوسواس القهري يف مقياس كوبر مسيث لتقدير الذات ، حيكم على أن تقدير الذات املنخفض من
 درجة .( 80ـ  60 )درجة ومرتفعا من(60ـ  40 )، ويكون متوسطا مندرجة ( 40

 



 الفصل األول                                                                              مدخل إلى الدراسة 
 

 
12 

 ـ الراشد : 3ـ  7

هي مرحلة من املراحل العمرية اليت مير هبا الفرد ويكون فيها النضج واكتمال الشخصية ، حبيث يصبح الفرد يف هذه 
لدخول يف اجلانب املهين وتكوين املرحلة قادرا على حتمل املسؤوليات و تكوين اسرة واالشراف عليها ورعايتها وا

سنة ، الساكن بوالية  36ـــ  27هو الشخص املصاب إبضطراب الوسواس القهري الذي يرتاوح سنه مابني  مجاعات ،
 غليزان .
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 تمهيد:

ضطراابت النفسية اليت كثرها انتشارا وهو نوع من اإلأمراض النفسية شيوعا و كثر األأيعد  الوسواس القهري من   

ذا إة يف ذهن الفرد وقد يشعر ابلقلق فكار العقالنيأال او تسلط فعأا مصاب مرغما على تكرار سلوكات و يكون فيه

 ىل طلب املساعدة او العالج إن املعاانة طوال وقته مما يدفعه ماجيعله يف دوامة م او عدم فعلها وهذأحاول مقاومتها 

سبابه والنظرايت أو ىل تعريف الوسواس القهري إملام الوسع هبذا املوضوع وسوف نتطرق ىل اإلإيف فصلنا هذا  وسنحاول

 خرى .عراضه وكذلك العالج واملال وبعض العناصر األأاملفسرة له  و 

 الوسواس القهري :ـ تعريف  1

ليه ،وله ،ويف صدره وسوسة إهو الشيطان والفعل وسوس ،فيقال :وسوس الشيطان   الوسواس لغة :ـ  1ـ  1

 (1033:1985)جممع اللغة العربية،،وسواسا ، وهو حديث النفس مبا النفع فيه وال خري 

َوَلَقْد َخَلْقَنا )ليه نفسه وسوسة ووسواسا ،كما يف لسان العرب ،قال تعاىل إـ هو حديث النفس ،فيقال وسوست  
نَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه  َربُ  َوََنْنُ  ۖ  اْْلِ  (16( )ق: اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإَلْيهِ  َأقـْ

( الَِّذي 4ِمْن َشرِ  اْلَوْسَواِس اْْلَنَّاِس ))سم الشيطان ، كما يف القاموس احمليط ، قال تعاىل إوالوسواس ابلفتح هو     

  (6ـ  4)الناس: (6( ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاِس )5يـَُوْسِوُس ِف ُصُدوِر النَّاِس )

 (153:2000،) حممد شريف سامل
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 فعله و ، رضاهم غري من قهار أخذهم يقال و ، وقهار قاهر فهو غلبه قهار، قهره من العربية اللغة يفـ القهر لغة: 

 و اضطرار : قهرة فالان أخدت : يقال القاف بضم القهرة القهر أمره إىل صار ، الرجل وأقهر ، رضا بغري : قهار

 (12:2002اْلالق، )عبد  شيء  غلبته حتد ال الغالب القهار و ، احلسىن هللا أمساء من اسم القهار

 التعريف االصطالحي: ـ 2ـ  1

 ـ االفكار الوسواسية :

راوده وتالزمه مع عجزه عن فكار والصور املتواصلة واملتسلطة واملستمرة اليت تقتحم عقل املريض وتهي جمموعة من األ  

و طردها او التخلص منها ، ويعاين املريض كثريا منها لغرابتها وعدم فائدهتا وتسببها يف كثري من القلق واالزعاج أدفعها 

 (16:2002،) حممد شريف سامل ستمرار .سم معني يتكرر إبإوتلح على خاطره عبارات معينة او ، 

 ـ االفعال القهرية :

لقلقاو االزعاج الناتج عن تلك فكار وساسية لتخفف او متنع األ ستجابةإمال قهرية واعية وسلوكيات جربية عأهي   

فكار ، وال يستطيع املريض مقاومتها ،وهي تستوذ عليه لفرتة طويلة وهو غري راض عنها وال حيبها ،وخاصة وهو األ

 ستمرار عملها والقيام هبا .إء تكرارها ، لكنه مقهور على اليشعر بثمرة ورا

املريض ، مثل سوء احلظ  حداث املفزعة املتصورة  يف عقلو جتنب بعض األألقهرية ملنع  ساودائما ما اتيت الوساو   

 (16:)املرجع السابقو املرض.أو املوت أو احملن والبالاي ااملتوقع 

توازنه النفسي والسلوكي ، ختالالت العصبية الشديدة واحلادة اليت تسلب املصاب هو مجلة من اإل فالوسواس القهريـ 

وواضحة ، ختالل وفقدان التوازن له طبيعة علنية نسجامه مع حميطه ، وهذا اإلإىل مشاكل مجة حتول دون إ هوتعرض
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الشكوك والذي يتسم  و العجز يف التخلص منأوسواس يعد نوعا من النهك العصيب ن الأويرى بعض علماء النفس 

 .غري مالوفة  ن املصاب به تصرفاتضطراابت عاطفية ونفسية وذهنية خاصة ،وتصدر عإب

اجملتمع ، بغية الدفاع عن نفسه  ىل سلوك غري مقبول يفإاب النفسي الذي يلجا فيه املصاب وهو نوع من انواع العص

 (9:1996،)علي القامييمام االضطراب والقلق ا

 عليه ويستحوذ ويالزمه املريض لدى وقوة بتكرار يظهر ، اجباري وسلوك متسلطة فكرة " أبنه "حامد زهران "ويعرفه ـ 

 وعدم مضمونه معنوية وال ، وسخفه لغرابته وتبعده املريض وعي رغم مقاومته يستطيع وال ، عليه نفسه ويفرض ،

 (173:2002)جبل ،به  للقيام داخلي إبحلاح ، ويشعر نفسه به توسوس ما قاوم اذا والتوتر ابلقلق ويشعر فائدته

 Obessiveالقهرية  احلصارية االستجابة اسم القهري العصاب على  Angelchأجنلش يطلق وـ  

Compulsive reaction مرغوبة غري أبفكار ابالنشغال القلق يرتبط فيه عصايب سلوك أبنه يصفه و 

 طرازا أو واحدة زملة يشكالن والقهر الوسواس أن يصف و األخرى تلوى املرة معينة أفعال تكرار إىل عنيدة بدفعات و

 (77:2006)اْلالدي،سلوكيا واحدا 

الوسواس القهري هو إضطراب عصايب يكون على شكل أفكار أو أفعال او وجودمها معا ، وهو فكرة متسلطة أو ـ 

سلوك إجباري يراود الشخص املصاب واليستطيع التخلص منه ، رغم وعيه بغراية هذه األفكار والسلوكيات ويشعر 

 ات .ابلقلق والتوتر إذا حاول مقاومة هذه األفكار والسلوكي

 :القهرية األفعال و للوساوس التصنيفية الفئاتـ  2 
 تصنيف الوساوس: ـ  1ـ  2

 : إىل مضموهنا و أنواعها حيث من الوساوس تصنف    
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 صحيح،ويكون وجه على تتم ال هبا يقوم مهمة أي أبن اعتقاد الفرد لدى يكون حيث : الشك ـ وساوس 1ـ  1ـ  2

 . عنها ضار  غري

 األقل على أحدها تتصل و اإلجرتارية املتصلة األفكار من سلسلة عن عبارة هي و : التفكری وساوس ـ 2ـ 1ـ  2

 .مستقبلية أبحداث

 قد بسلوكيات القيام على حتمله قوية مطالب الفرد لدى يكون فيها و : القهرية)االندفاعات( ـ الوساوس 3ـ  1ـ  2

 عنها يرضى ال أبعمال للقيام اندفاع و قوية أو جاحمة رغبة لديه تكون و هبا متحكم وغري هجومي بشكل اتفهة تكون

 . مقاومتها وحياول

 اجتماعي موقف يف حمرج بشكل التصرف و ، التحكم فقدان من اخلوف هو و : اْلوف ـ وساوس4ـ  1ـ  2

 .جنازة( يف الضحك من )كاخلوف

 دائما حاضرة وتكون سابقا اإلنسان رآها اليت السلبية الصورة وجود استمرار هي و : الصور ـ وساوس 5 ـ 1ـ  2

 (36، 35 :2007 ، )البشر

 : القهرية األفعال ـ تصنيف 2ـ  2

 : هي و فئات مخس إىل القهرية األفعال تصنف

 : والنظافة االغتسال طقوس ـ فئة1ـ  2ـ  2

 حول الفرد يوسوس حيث ، انتشارا القهرية األفعال أنواع أكثر هي و ، ملوث أبنه يعتقدون مما املرضى هؤالء ينزعج

 لقيامهم يؤدي مما غريها و مجيعها أو الغائط، أو البول أو القذارة أو ، النفاايت أو اجلراثيم من ابلتلوث تتعلق أمور

 أو يوميا مرة ( 50 ) إيل يصل قد مفرط بشكل اليد كغسل ، متكرر و مستمر بشكل االغتسال و النظافة بطقوس

 .أكثر أو يوميا مرات (4 ) االستحمام



الوسواس القهري         الفصل الثاني                                                                       
 

 
19 

 : املراجعة طقوس ـ فئة 2ـ  2ـ  2

 وجه أكمل على للعمل إمتامهم عدم حول مضطربة مشاعر املراجعة بطقوس يقومون الذين األفراد لدى تكون ما عادة

 ابملراجعة مرات عدة يقومون فهم ، ذلك يفعلوا مل إذا ابلقلق يصابون و ، أدوها اليت األعمال مبراجعة يقومون حيث ،

 يفتحون قد أو أماكنها يف األشياء وضع من التأكد يكررون قد أو الكهرابئية األجهزة أو النوافذ أو األبواب لغلق

 نكبات أي حدوث ملنع الطقوس هبذه يقومون ما عادة و الظرف يف وضعوها قد أهنم من للتأكد مرات عدة الرسائل

 فاألفراد لديهم اخلوف بوساوس بشكل مباشر القهرية األفكار هذه ترتبط و ، ابآلخرين أو هبم يلحق قد أذى أو

 بشكل املراجعة طقوس بداية ترجع قد و حريق حدوث من خیافون الغاز أانبيب غلق من مرات عدة يتأكدون الذين

 لديهم األفراد الذين عكس على ، االضطراب هذا تطور ابرزا يف دورا تلعب حيث االجتماعية التنشئة إىل تدرجيي

 .(36 : 2007 )البشر فجأة لديهم املرض يبدأ فقد النظافة طقوس

 : املقنعة القهرية األفعال و األفكار وساوس ـ فئة 3ـ  2 ـ2

 راسات الد بعض أن غري إدراكية و مقنعة الوساوس بينما ، حركي و مكشوف القهري السلوك أبن عام افرتاض هناك

 فإنه السبب هلذا و . املقنع السلوك شكل أحياان أتخذ قد القهرية األفعال ألن صحيح غري االفرتاض هذا أن ذكرت

 منحى إىل التوجه و القهرية األفعال و الوساوس بني الوسائط نوع على القائم التمييز عن االبتعاد املفيد يبدو من

 مقنعا كان سواء ذاهتا النفسية الوظيفة خیدم و ، القهري اإلحلاح عن ينتج نشاط األفعال فيه تكون حمدد غري وظيفي

 و موجود غري هللا أبن يوسوس) الذي الشخص مثال فنرى ، سابقة لوساوس نتيجة يكون الراحة فعدم مكشوفا أو

 الشعور من ليتخلص ( مقنع قهري )سلوك احملددة األدعية بعض ترديد أو ابلصمت يقوم أبن مثال يعقبها ( ابهلل العياذ

 . الراحة بعدم

 : املكشوفة و املختلطة القهرية األفعال ـ فئة 4ـ  2ـ  2 
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 األشياء من التخلص يستطيعون ال الذين أو معني ترتيب يف األشياء وضع يف ينخرطون الذين االفراد لدى تالحظ و

 هلا حباجتهم العتقادهم البالية ابألشياء املنازل و الغرف مبلء هؤالء يقوم و لالكتناز احملبني أي الضرورية غري و القدمیة

  .ما يوما

 : األويل البطء وساوس ـ فئة 5ـ  2ـ  2

 غري ، ابلبطء يتصفون الوسواسيني املرضى منHodgson (1980 )وهودسون  Rachman  يري رامخان 

 و للوقت مستهلكة تصبح اليت و املتكررة وساوسهم يف أو القهري سلوكهم يف اثنوي عرض إال هو ما البطء هذا أن

 تستهلك اليومية البسيطة فاملهام لديهم أخرى صعوابت عن انتج غري بطىء هو و ، األويل ابلبطء املرضى هؤالء يتسم

 يتأثر الذي الرئيس اجملال و وسواسية و صحيحة بطريقة املختلفة األعمال يؤدون وهم ، الوقت من أكرب راقد منهم

 .(38 :2007 ، )البشر ابلذات العناية جمال هو البطء هبذا

 بني مرض الوسواس القهري والشخصية الوسواسية :الفرق ـ  3

فقط من مرضى  ن نسبة قليلةأال إهرية مسات من الشخصية الوسواسية ننا كثريا ماجند يف مرضى الوساوس القأمع  

 .صحاب الشخصية الوسواسية أالوسواس القهري هم 

 كادمیية ويف احلياة عموماواملهنية واألضطراب يف النواحي االجتماعية جة اإلساسي يكمن يف در ألفالفارق ا   

مبشاكله ، بل انه  ما مايشعر ابملعاانة ، واندرا مايطلب العون فيما يتعلقليتصف ابلشخصية الوسواسية فامنا قما من أ  

و يالحظون سلوكه اثرون به أو قريب ممن يتأو زميل أ ذا نبهه عليها صديقإال إن هناك اصال مشكلة أال يدري ايضا 

 امد والربود والتحفظ.اجل
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س الشخصية الوسواسية اليت تبدا ابلظهور يف البلوغ كله بداية يتذكرها املريض جيدا ع ـ ومرض الوسواس القهري  

 املبكر وببطء وابلتدرج .

 هنا البد لنا من سؤال ، هل كل من يتصف ابلصفات السابقة يعترب مريضا ؟  

 من العرض على الطبيب النفسي ليقرر احلالة.مر نسيب والبد هنا من االجابة هي ان األ

فرغ ملمارسة جتماعية )فتؤدي اىل العزلة والتد االضطراب يف احلياة اليومية اإلذا وصلت الوساوس اىل حإولكن  

و النشاط املهين ، فيمهل املريض عمله أاسي ( و النشاط االكادمیي، )فيكون سببا للفشل الدر أالضغوط الوسواسية ( 

 .(22 : 2003)حممد شريف سامل ، (  هنا البد من التدخل العالجيابلكلية 

 سباب الوسواس القهري :ـ أ 4

 ضطراب الوسواس القهري وهي كااليت : إاليت تلعب دورا رئيسيا يف  ظهور سباب يوجد جمموعة من العوامل او األ 

 ـ العوامل الوراثية :  1ـ  4

عية من دور تؤثر يف فينا يتعلق ابلوسواس هي الوراثة ، رغم ما للتنشئة االجتماليها إشارة حد اجلذور اليت میكن اإلأ    

 جداد . و األأبوين وراثية ومنها الوسواس عن طريق األن الشخص يكتسب بعض الصفات الأي أضا ، أيهذا اجملال 

لعوامل الرتبوية والبيئية نظرا مهال اتثريات اإال انه جيب عدم إمن عوامل الوسواس ن الوراثة تعد عامال مهما أومع   

 مهية دورها يف استفحاله .أل
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ني ابلوسواس القهري قد ورثوه من من املصاب %40ن حوايل أجراها بعض املتخصصني أثبتت التحقيقات اليت ألقد   

امل العصبية قد نتقال العو إن أوجود الطابع الوراثي فيه وقالو  لومحتأن فريقا اخر من احملققني قد أبويهم ، ابلرغم من أ

  .(71،72 :1996)علي القاميي ، سباب الوسواس أحد جذور و أون كي

 ، أابء ثلث أن وجدت القهريني العصابيني على أجريت دراسة ففي ، القهري الوسواس يف أساسي الوراثة عامل  

 ، توارثها يتم القهرية األعراض أن على قاطع بدليل قلة ذلك لكن ، القهرية الوساوس من يعانون املرضى أخوة مخس

 اآلابء مع األبناء توجد عن انتج ، املبكرة الطفولة خالل هذه املسالك أابئهم من األبناء تعليم إىل األمر يرجع فقد

 (180 :2002)جبل ، 

 ـ العوامل احليوية : 2ـ  4

ن هناك اضطراب أية ضدوية فر ت العالجية اليت استخدمت فيها األد دعمت احملاوالقـ النواقل العصبية :  1ـ  2ـ  4
 عراض يف الوسواس القهري  السريوتونني يف عملية تكوين األيف الناقل العصيب

مع  رىخليت تؤثر على النواقل العصبية األدوية اكثر  فاعلية من األأدوية السريوتينية ن األأحباث قد بينت ن األأكما    
 خرى .بعض النواقل العصبية األ لقهرية ومهية بيان العالقة بني الوساوس اأمالحظة 

نبعاث البوزتروين زايدة يف متت عن طريق التصوير الطبقي  ابإللقد بينت دراسات ـ دراسات تصوير املخ : 2ـ  2ـ  4
ي عطاء العالج الدوائإيف املخ وعند جزاء اخرى أ الفص اجلبهي والعقد القاعدية و تدفق الدم والتمثيل الغذائي يف

 .يضاأضطراابت وتتحسن حالة املريض تنعكس هذه اإلواملعريف السلوكي 

شعة ابلونني املغناطيسي صغر يف حجم النواة املذيلة على اجلانبني يف مرضى بينت دراسات االشعة املقطعية واألوقد    
 (2003،18،19:)حممد شريف سامل الوسواس القهري 

 ـ عوامل نفسية : 3ـ  4
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يف الفرد ، والصراع بني إرضاء الدوافع اجلنسية والعدوانية وبني اخلوف من العقاب كالصراع بني عناصر اخلري والشر  أ ـ 

الشعورية متصارعة جتد التعبري عنها يف صورة الفكر الوسواسي والسلوك القهري ،  وأتنيب الضمري ، ووجود رغبات

 وكذلك الصراع بني التمرد على مطالب الكبار وتقبلها .

 النفس والكبت .اخلوف ، وعدم الثقة يف  –ب 

ويعتقد أصحاب املدرسة السلوكية أن الوسواس میثل مثري شرطي للقلق ، ولتخفيف القلق يقوم الفرد بسلوك  –ج 

 معني خیفف القلق املرتبط ابلفكر الوسواسي .

ويرى فرويد أن بعض حاالت الوسواس والقهر ترجع إىل خربة جنسية مثلية سلبية ، تكبت وتظهر فيما بعد ،  –د 

 معربا عنها أبفكار تسلطية وسلوك قهري .

 .كما ويرى فرويد أن هذا املرض يرحع إىل اضطراب يف املرحلة الشرجية يف تكوين شخصية الفرد 

ويعترب التكوين العكسي من أهم احليل الدفاعية يف عصاب الوسواس والقهر ، مثال األم اليت حتاول التخلص من  –هـ 

دته ، وبعد والدهتا أصبحت تغسل يديها مرارا قبل ملسه وتغلي مالبسه وأدوات رضاعته جنينها مث متنت موته عند وال

 ابستمرار وال تسمح ألحد أن يلمسه ، خشية تعرضه للعدوى واملرض .

وتلعب حيلة اإللغاء أو اإلبطال دور هام يف عصاب الوسواس ، وفيه يلغي املريض ما قام به فعال من سلوك ،  –و 

 شخصيا أو اجتماعيا ، كاألم الذي تلغي عقاهبا لطفلها إبغراقة ابحلب .ألنه غري مقبول 

الشعور ابإلمث وعقدة الذنب ، وأتنيب الضمري ، وسعي املريض الشعوراي إىل عقاب ذاته ، ويكون السلوك  –ي 

النفس القهري مبثابة تكفري رمزي ، وإراحة للضمري ) فمثال میكن أن يكون غسيل األيدي القهري رمزا لغسيل 

 (145،146:2006،أنور محودة البنا)وتطهريها من اإلمث املتصل خبطيئة أو خبربة مكبوتة ( 

 ـ عوامل اجتماعية : 4ـ 4
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ن أ إالخرين وتقليدهم ، نالحظ بعض مظاهرها يف حماكاة األ جتماعيةإالت جذور اتكون للوسواس يف بعض احل  

هم قتداء بسلوكخرين واإلخالق األسي أبأن التأ أيمهات ، واأل ابءبناء عن األهذه احلالة ختتلف عما نتوارثه األ

نتقال العدوى من إقيتة ويساهم يف نعكاسات تربوية مإىل إشخاص املصابني يؤدي وتصرفاهتم اخلاطئة ومعاشرة األ

  .خرآىل إشخص 

ديهم قم لخر تتفاآي مرض نفسي أو أخیتلطون بشخص مصاب ابلوسواس  ن الذينأتبني من بعض التحقيقات   

)علي بة آو مبرض الكأوالشقيقات املصابني بنفس احلالة شقاء صله وجود األهذه احلالة كما ويساهم يف أت

 .(93،91:1996القاميي،

 اجتماعية و عامة بظروف بصفة القهري يرتبط العصاب ظهور أن (Laflen)الفلن  منهم و العلماء بعض يرى و  

 الطفولة فرتة يف خاصة احلماية و التقبل مشاعر و العاطفي الدفء و احلب من كاحلرمان األسرية ابحلياة تتعلق ثقافية

 يف كبري دور و عالية قيمة ذات األبناء تنشئة يف الوالدي ابالجتاه عليه يطلق ما أو الدية الو رت ا التأثی فإن املبكرة

 .(2006:218 )اْلالدي،الطفل  لدى القهرية األعراض تكوين

 

 الوسواس القهري:اعراض ـ  5

 ىل :إكن تصنيف اعراض الوسواس القهري می  

ــة أو عدوانيــة أو جنســية ) الشــك يف اخللــق والتفكــري يف  – 1 األفكــار املتســلطة ، ويكــون معظمهــا تشــككية أو اهتامي

 بسلوك قهري .املوت والبعث واالعتقاد يف اخليانة الزوجية ( واالنشغال بفكرة اثبتة تسلطية ، والتحريض على القيام 

 املعاودة الفكرية ، والتفكري االجرتاري كرتديد كلمات األغاين بطريقة شاذة . – 2
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ــة ، واألفكــار الســوداء ، والتشــا م ، وتوقــع الشــر ،  – 3 التفكــري اخلــرايف البــدائي واإلمیــان ابلســحر والشــعوذة واألحجب

 وتوقع أسوأ االحتماالت والكوارث .

ــــول االنطــــواء واالكتئــــاب واهلــــ – 4 ــــق االجتمــــاعي وقلــــة املي م وحرمــــان الــــنفس مــــن أشــــياء ومنــــع كثــــرية ، وســــوء التواف

 واالهتمامات نتيجة الرتكيز على األفكار املتسلطة والسلوك القهري .

وعـدم التسـامح والعنـاد واجلديـة املفرطـة ،  الضمري احلي الزائد عن احلد ، والشعور املبالغ فيه ابلـذنب ، واجلمـود ، – 5

 لزائدة .والدقة ا

 االستغراق يف أحالم اليقظة . – 6

 القلق إذا وقع يف احملظور ، وخرج عن القيود واحلدود ، والتحرمیات اليت فرضها على نفسه فكرا وسلوكا . – 7

السلوك القهري والطقوس احلركية كاملشي على اخلطوط البيضاء يف الشارع ، واملشي بطريقة معينة ، وملس حـدود  – 8

وعــد األشــياء الــيت ال يعــدها النــاس كطوابــق املنــازل والشــبابيك ودرجــات الســلم وأعمــدة الكهــرابء ، والتوقيــع األســوار ، 

 على أي ورقة عددا معينا من املرات .... إخل .

النظام والنظافة والتدقيق واألانقة وحب القيام بطقوس اثبتة وطويله يف النظافة وغسل اليدين املتكرر ونظـام اثبـت  – 9

 س املالبس وخلعها ، ويف ترتيب األاثث ، فلكل شيء مكان ووضع وكل شيء يف مكانة وموضعه ... وهكذا .يف لب

 التتابع القهري يف السلوك ، والبطء يف العمل ، والرتدد وعدم القدرة على اختاذ القرارات . – 10

جعة الكثرية ، وتكرار السلوك ) كتكرار الشك املتطرف يف الذات ، والتأكد املتكرر من األعمال ، والرتدد واملرا – 11

 قفل األبواب وحمابس املياه والغاز ... اخل ( .

اخلــواف خاصــة مــن اجلــراثيم وامليكــروابت والقــذارة والتلــوث والعــدوى ، ولــذلك يتجنــب مصــافحة النــاس ، أو  – 12

 تناول الطعام والشراب الذي يقدم له يف املناسبات ... إخل .
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  املضاد للمجتمع ، كهوس إشعال النار وهوس السرقة ، وهوس شرب اخلمر ، واهلوس اجلنسي.السلوك القهري  – 13

 (149،148،147 :2006)انور حممد البنا ،

 ـ النظرايت املفسرة للوسواس القهري : 6

 نظرية التحليل النفسي :ـ  1ـ  6

 قائم كمرض ، (1895،1894) عامي يف األمراض بقية عن القهري الوسواس عزل freud" فرويد " أن يذكر  

 يف لطائفة طقوس منطي بشكل اإلتقان املتكرر ، منوذجي حنو على ، فرويد لدى القهري السلوك ويتضمن بذاته

 . اخل .... املالبس ،وتغيري اليدين وغسل ، للسرير كالذهاب ، اليومي السلوك

 فرويد " وصف حيث ، القهري الوسواس ابضطراب ترتبط ميكانزمات هناك فإن النفسي التحليل نظرية ضوء ويف

 والتكوين ، واألبطال ، العزل يف متثلت واليت القهري الوسواس وكيفية شكل حتدد دفاعية ( حيل ) آليات ثالث

 . السرية الشرجية الدفاعات ضد للدفاع ضرورية امليكانزمات وهذه ، العكسي

 ، املنشأ داخلية نفسية لصراعات أعراض إال مها ما التحليلية النظرية لدى القهري والسلوك الوساوس أن يتضح وهكذا

 ، )جودة املكبوتة ومساعيه أفكاره للتعبري نسبيا   آمنة طريقة فيها الفرد جيد الشرجية املرحلة يف الفرد خربات نتيجة

2005: 25) 

 ـ النظرية السلوكية : 2ـ  6

 أن الفرد يكتشف عندما القهري السلوك ويتكون للقلق، شرطيا مثريا میثل الوسواس أن النظرية هذه أصحاب يرى   

 ويصبح ويثبته القهري السلوك يعزز الطريقة هبذه القلق وختفيف الوسواسي، ابلفكر املرتبط القلق خیفف معينا سلوكا

 .متعلما سلوكا منطا



الوسواس القهري         الفصل الثاني                                                                       
 

 
27 

 وعادات استجاابت يولد اخلارجية املثريات تالزم حيث مرضي،ط اشرتا عن انتج اإلضطراب هذا أن ابفلوف ويرى

 (1986،253:)عطوف حممد ايسني  مرضية

 ـ النظرية املعرفية : 3ـ  6

 فاضطراب ، القهري الوسواس اضطراب يف أساسية أمهية ذات املعرفية العوامل أن إىل املعرفية النظرية أصحاب يشري 

 الوسواس اضطراب ألسباب نظراي تصورا   1988 عام ابرلد قدم كما ، معني لنمط مظهر إال هو ما القهري الوسواس

 أفكار تراودهم األسوايء معظم أبن ابالعرتاف نظريته وتبدأ مهما   دورا   للسيطرة الشخص إدراك يلعب فيه القهري

 عوامل عدة تضافرت إذا القهري الوسواس اضطراب لنمو املسرح هتيء قد ولكنها ، مزعجة أو حلوحة تصبح متطفلة ال

 ، مشوشة أفكار أية على املعرفية النظرية ضوء يف القهري الوسواس اضطراب يشخص وابلتايل . نفسه الوقت يف

 علين سلوك فهو ، القهري السلوك أما وحقيقية طبيعية لتصبح حمرضة وتكون ، مصادفة وحتدث ومضخمة ، ومزعجة

 يقود والسلوك األفكار من التتابع وهذا ، املعريف السلوك من شكال   وأيخذ ، الفحص إعادة أو ، االغتسال تكرار ممثل

 من سلسلة وإىل ، االهنزامية األفكار إىل ، ابإلضافة املزعج السلوك إىل ويؤدي ، واضطراب ، وبؤس ، آالم إىل

 القرار اختاذ يف صعوبة يواجه القهري الوسواس مريض أن النظرية هذه قويدر يرى سبق ما إىل إضافة. املستمرة اخلسائر

 (52:2005،)جودة القهري  الوسواس عصاب صفات من وهي ،

 

 :املعايری التشخيصية الضطراب الوسواس القهريـ  7

 :DSM5حسب ـ  1ـ  7

A   كالمها أو قهرية أفعال أو وساوس إما وجودـ:  
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ترب واثبتة، متكررة صور أو اندفاعات أو ( أفكار1)  وغري متطفلة مقتحمة ابعتبارها االضطراب أثناء ما وقت يف ختخ

 .ملحوظا   إحباطا   أو قلقا   األفراد معظم عند وتسبب مرغوبة،

 أو أبفكار حتييدها أو الصور أو االندفاعات أو األفكار هذه مثل قمع أو جتاهل املصاب ( حياول2)

 .)قهري فعل أبداء أي( أخرى أفعال

 : (2) و (1) ب القهرية األفعال تخعرَّف

 الكلمات تكرار العد، الصالة، مثل،( عقلية أفعال أو )التحقُّق الرتتيب، اليدين، غسل مثل،( متكررة ( سلوكيات1)

 .بصرامة تطبيقها ينبغي لقواعد وفقا   أو لوسواس، استجابة   ألدائها مخساق   أنه املريض يشعر واليت )بصمت

 موقف أو حادث منع أو القلق، أو اإلحباط تقليل أو منع إىل العقلية األفعال أو السلوكيات ( هتدف2)

 مخصمَّمة هي مبا واقعية بطريقة مرتبطة ليست أهنا إما العقلية األفعال أو السلوكيات هذه أن بيد فظيع،

 .مخفرطة أهنا أو منعه أو لتحييده

 األفعال أو السلوكيات هذه أهداف عن التعبري على قادرين يكونون ال قد الصغار األطفال :مالحظة

 .العقلية

B إحباطا تسبب أو ، ) مثال يوميا   ساعة من أكثر تستغرق( للوقت مستهلكة القهرية واألفعال الوساوس ـ تكون 

  .األخرى اهلامة األداء جماالت من غريها أو واملهنية االجتماعية اجملاالت يف األداء ضعف أو هاما   سريراي  
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C  طبية حلالة أو )دواء/عقار استخدام إساءة مثال  ( ملادة الفيزيولوجية للتأثريات تخعزى ال القهري الوسواس أعراض ـ 

 .أخرى

D يف املفرطة،كما املخاوف املثال، سبيل على( آخر عقلي اضطراب أبعراض أفضل بشكل   االضطراب يخفسر ال ـ 

 املقتنيات، فراق أو التخلص وصعوبة اجلسم، شكل تشوه اضطراب يف كما ابملظهر، االنشغال املعمم، القلق اضطراب

 اجللد، نزع ،]الشعر نتف اضطراب[ األشعار نتف هوس يف كما الشعر، نتف االكتناز، اضطراب يف احلال هو كما

 األكل، سلوك طقوس النمطية، احلركة اضطراب يف احلال هو كما النمطية، ،]اجللد نزع اضطراب[ يف احلال هو كما

 وذات اإلدمانية االضطراابت يف احلال هو كما ابملقامرة، أو ابملواد االنشغال األكل، اضطراابت يف احلال هو كما

 اجلنسية، التخيالت أو االندفاعات املرض، قلق اضطراب يف احلال هو كما املرض، بوجود االنشغال ابملواد، الصلة

 على والسيطرة السلوك اضطراب يف احلال هو كما االندفاعات، اجلنسي، الولع اضطراابت يف احلال هو كما

 التومهية، االنشغاالت أو األفكار زرع اجلسيم، االكتئايب االضطراب يف احلال هو كما الذنب، واجرتار االنفعاالت،

 طيف اضطراب يف كما السلوك، من متكررة األمناط أو األخرى، الذهانية واالضطراابت الفصام طيف يف كما

 .)التوحد

 :كان إذا ما حتديد

 ليست القهري الوسواس معتقدات أن حمتمل بشكل   أو مؤكد بشكل   الفرد يدرك :مناسبة أو جيدة بصرية مع
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 .صحيحة تكون ال أو تكون قد أهنا أو صحيحة

 .األرجح على صحيحة القهري الوسواس معتقدات أن الفرد يظن :البصرية فقر مع

 .صحيحة القهري الوسواس معتقدات أبن متاما   مقتنعا   الفرد يكون :تومهية معتقدات/البصرية غياب مع

 :كان إذا ما حدد

 (102،103)انور احلمادي ، . العرة الضطراب سابق أو حايل اتريخ الفرد لدى :ابلعرات متعلقة

 :ICD10حسب ـ  2ـ  7

ية او كالمها يف اغلب االايم ملدة جل الوصول اىل تشخيص مؤكد جيب ان تتوفر اعراض وسواسية او افعال قهر أمن   

عراض الوسواسية نشطة املعتادة ،وتتميز االو لتشويش األأزعاج لإلن تكون مضدرا أاسبوعني مستمرين على االقل ، و 

 ابملميزات التالية ،

 .دراك اهنا افكار املريض او نزواته اخلاصةإجيب  (أ)

ن يكون هناك فكرة او فعل واحد على االقل اليزال املريض حياول مقاومته دون جناح ، حىت اذا  أ)ب( جيب 

 .املريض عن مقاومتها  كانت هناك افكار او افعال اخرى توقف

و تنفيذ الفعل يف حد ذاته مصدرا للمتعة )اليعترب جمرد ختفيف التوتر او القلق متعة أن التكون الفكرة أ)ج( جيب 
 .هبذا املعىن (

 .و التصورات او النزوات متكررة بشكل مزعج أفكار تكون األ أن)د( جيب 

 عصاب قهري ـ يشمل:   

 عصاب وسواسي ـ   
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 وسواسي قهريعصاب ـ  

ن نوعي ضطراب االكتئايب صعبا ،وذلك ألإلضطراب الوسواس القهري وبني اإوقد يكون التشخيص التفريقي بني 

يف التشخيص لالضطراب الذي ظهرت االعراض كثريا ماجيتمعان معا ويف نوبة حادة من االضطراب تعطى االولوية 

 عتبار االكتئاب هو التشخيص االويل .إما ، فمن املفضل ي منهأثنان دون غلبة ما اذا توفر اإلأوال . أعراضه أ

 خر .ضطراب اآلب اليت تستدمي اعراضه يف غياب اإلويف حالة االضطراابت املزمنة تعطى االولوية لالضطرا  

عراض وسواسية أستخدام هذا التشخيص .ولكن ظهور إعراض الرهاب اخلفيفة دون أضة وال حتول نوابت اهللع العار   

 ن يعترب جزءا من هذه احلاالت .أتو يت او اضطراب نفسي عضوي جيب  و متالزمةأد الفصام ، يف وجو 

ن میكن حتديد أد نه من املفيأال إفعال القهرية ية قد تتواجد يف نفس الوقت مع األفكار الوسواسن األأوابلرغم من 

 154، 1999 :)امحد عكاشة خمتلفة .هنما قد يستجيبان لعالجات كثر وضوحا يف بعض املرضى ، ذلك ألأيهما أ

 ،153) 

 

 جرتارات وسواسية :إفكار او أاضطراابت قهرية تتغلب عليها 

نفعل بعينه وهي تتباين كثريا يف مضموهنا  نتياو نزوات إلأنفسية  و صورأفكار اخذ هذه االضطراابت شكل قد أت  

ا قد تفشل يوما ما هنأة على سبيل املثال ابخلوف من رأعجة ابلنسبة للشخص ، فقد تعذب امولكنها دائما تقريبا مز 

متكررة ،  و بواسطة املضمون غري الئق والغريب عنها لصورة ذهنيةأندفاع لقتل طفلها الذي حتبه ،يف مقاومة اإل

حتماالت عسرية التقدير ، إتفكريا الهنائيا وشبه فلسفي يف  فكار الطائل من ورائها تتناولأفكار جمرد حياان تكون األأو 

خرى كثرية ، وعادة يصاحبه انعدام أجرتارات وسواسية إيف البدائل يعترب عنصرا هاما يف ن هذا التفكري غري احلاسم إ

 القدرة على اختاذ القرارات بسيطة ولكن ضرورية يف احلياة اليومية.
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ولوية لتشخيص اضطراب شكل خاص ،وتعطى األعالقة وثيقة ب كتئابإل اجرتارات الوسواسية وان العالقة بني اإلإ  

 و تستمر يف غياب اضطراب اكتئايب .أاالت اليت تظهر فيها االجرتارات وسواسي قهري فقط يف احل

 ضطراابت قهرية تغلب عليها افعال قسرية )طقوس وسواسية (إ

ن أمني وضع معني حيتمل من أتو التحقق املتكرر أحول النظافة )خاصة غسل اليدين ( فعال القهرية غلبية األأتدور 

ف يكون عادة من خطر ن النظام والرتتيب ، ووراء هذا السلوك الواضح يوجد خو مو التحقق أينجم عنه خطر ، 

فعال أوقد تستغرق  ،و رمزية ملنع هذا اخلطر أاوالت غري مؤثرة ومنه ، وتكون هذه الطقوس حمأيصدر ضد شخص 

تشيع بشكل متساو حياان تردد وبطئ شديدان ، وهي بصفة عامة أيصاحبها ية ساعات طويلة كل يوم و الطقوس القهر 

 كثر بني النساء يف يشيع البطء بدون التكرار اكثر بني الرجال .أن كانت طقوس غسل اليدين تشيع إبني اجلنسني ، و 

ستجابة للعالجات إ كثرأهنا تكون أفكار الوسواسية كما قل مع االكتئاب عنه مع األأفعال الطقوس بدرجة أوترتبط   

 .السلوكية 

 

 فكار وافعال وسواسية خمتلطة :أ

غلب مرضى الوسواس القهري من عناصر كل من التفكري الوسواسي والسلوك القهري ، وجيب استخدام هذه أيعاين   

حدامها فقط إفمن املفيد تسجيل ذا كانت الظاهراتن واضحتني ابلتساوي ، كما هي احلال خالبا ، ومع ذلك إة الفئ

 فعال قد تستجيب لعالجات خمتلفة .ن الفكار واألذا كانت ابرزة بشكل واضح ، ذلك ألإ

 ضطراابت وسواسية قهرية اخرى إ

 (155،154 :1999ضطراب وسواسي غری معني      )امحد عكاشة،إ
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 ـ عالج الوسواس القهري : 8

 العالج العضوي لعصاب الوسواس والقهر : ـ  1ـ  8

 ابلصدمات الكهرابئية والتنومي الكهرابئي ال سيما يف احلاالت املصحوبة ابالكتئاب .العالج  –

العالج ابلعقاقري : ويفيد يف ختفيف حدة التوتر املصاحب للوسواس والقهر ، ابستخدام األدوية املهدئة لتقليل  – 

ح يف القضاء على الفكرة الغريبة ذاهتا حدة االضطراب والتوتر املصاحب للوسواس والقهر ) مثل ليربيوم ( ، وإن مل ينج

، ويف بداية ظهور الوسواس قد يستجيب للعالج املكثف مبضادات االكتئاب مع املهدائت العظيمة . ويوصي بعض 

 املعاجلني ابستخدام عالج النوم املستمر يف بعض احلاالت 

التخلص من الوسواس والقهر الذي  العالج اجلراحي :) شق الفص اجلبهي ( كآخر حل أحياان يف حالة استحالة –

يعطل حياة املريض ، بقطع الفص األمامي يف املخ يف احلاالت املستعصية اليت تصل فيها الوساوس والقهر درجة 

يستحيل معها أي نشاط آخر لإلنسان ) مثل حالة وصلت ألن تغسل اخلبز ابملاء والصابون ، مث ال أتكله طبعا ، 

 (2006،150:حممد البنا  )انورحىت كادت هتلك هزاال.

 العالج ابلتحليل النفسي : ـ  2ـ  8

 و اجملتمع و الفرد بني متصارعة رموزالشعورية عن عبارة القهرية الوسواسية عراض األ أن النفسي التحليل نظرية ترى   

 هذه ملنع ذلك و ضبطه و القلق خلفض تستخدم قد األعراض هذه أن ترى هي و العدوان أو اجلنس تقبل لعدم ذلك

 حيث ، القهري الوسواس من تعاين حالة حول 1909 عام فرويد كتب لقد و ، الظهور من املتصارعة االندفاعات

 ساروا و النفسي ابلتحليل العالج على املتدربون أكمل و أساسها على االضطراب هذا حول العالجية نظريته وضع

 ، فرويد هنج على عاجلوها اليت اجلنسية االضطراابت من فرع إال هو ما االضطراب هذا أن راوا حيث هنجه على

 حول الكالم على املريض تشجيع طريق عن الالشعورية املناطق إىل الوصول هو النفسي ابلتحليل العالج فهدف
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 فهم حياول و ، املشكلة يف اخلفية العوامل ابستخراج النفسي احمللل يقوم و ، العالجية اجللسات يف مشاكله

 .(51:2007ر،)البشأسباهبا

 العالج السلوكي :ـ  3ـ  8

قة ان القلق عادة بعد مواجهة الشيئ املثري واملقلق واملخيف فرتة  يرض ومنع االستجابة ويعتمد على حقويشمل التع 

كافية ، وهكذا فاملرضى الذين لديهم وساوس متعلقة ابجلراثيم البد وان يبقوا يف مواجهة او مالمسة االشياء اليت 

الشيئ املخيف ويقل القلق يظنون اهنا ملوثة حىت خیتفي القلق املتعلق هبا ، ووبتكرار التعرض يتعود املريضعلى املثري او 

حىت يل اىل رجة ال خیاف فيها ابدجا من مواجهة املثري املسبب للوسواس ، ولكي يتم عمل تعرض انجح البد وان 

نساعد املريض لكي يتوقف عن الطقوس الوسواسية والسلوك التجنيب )اي جتنب القرب او ر ية او فعل او ملس اي 

ريض الذي خیاف اجلراثيم ال ينبغي فقط مالمسة االشياء اليت يظن اهنا ملوثة شيئ يثري القاقوالوساوس (،كمثال امل

)حممد شريف سامل ولكن البد ان ينتهي عن الطقوس املصاحبة كغسيل اليد عدة مرات حىت ينتهي القلق 

،78،77:2003) 

 للمثريات التعرض أمهها متعددة فنية طرائق وله ، التعلم يف االشراط نظرايت على العالج من النوع هذا يعتمد و  

 االستجابة منع أما ، الوسواسي الضيق من يقلل التعرض أن اتضح وقد , القهرية للطقوس احلازم واملنع , الوسواسية

 (324:2002، اْلالق عبد )ضروري بينهما اجلمع و ، الطقوس من ، فيقلل

 العالج املعرِف :ـ  4ـ  8

 عالجية طرق أو طريقة منه تنبع أن املتوقع من و القهري الوسواس برااضط أسباب لفهم مهم مدخل املعريف املنحى  

 ضطراباإل جوانب مع خمتلف تتعامل وحدة يف السلوكي العالج مع املعريف العالج اآلن يستخدم و حمددة معرفية

 تستخدم أن میكن املعرفية سرتاتيجياتاإل أن املعريف املنحى يف متخصص وهو "سالكوفسكس بول" يوضح حيث
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التعرض  ، عن منفصال املعريف العالج الستخدام ضيقا جماال هناك أن كما, االستجابة ومنع التعرض مع ابالشرتاك

 (342 :2002اْلالق، )عبد

 : الديين العالجـ  9ـ  8
ْيطَاِن نـَْزٌغ َفاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ  ﴿  :الكرمیة اآلية من املسلم للوسواسي املوجه الديين العالج ينطلق  ۖ  َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّ

 إليه ابالستماع سواء ، هللا ذكر إىل الفرد هذا توجيه فإن وعليه (،36سورة فصلت االية ) .﴾ اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ 

 ، والنفس والثوب البدن طهارة : كالطهارة خاصة آدااب تتطلب اليت اجملالس تلك ، الكرمي القرآن استماع جمالس يف

 إىل توجيهه أن كما . التالوة جمالس يف الكرمي القرآن تالوة أو ، كالمه معاين يف والتفكر هللا إىل والتوجه واخلشوع

 يدعوه حيث وتعاىل سبحانه هللا إىل مباشر توجه من حتمله ومبا ، وحركات وخشوع تالوة من فيها مبا الصالة أداء

 أن میكن اإلسالمية العبادات من ذلك وغري والزكاة الصيام إىل وتوجيهه . . . العون منه ويطلب املضطرب اإلنسان

 . وساوسه من التخلص يف له عوان يكون

 كثري من للتخلص الوسواسي توجيه إىل القرآنية الرتبية خالل من يتوجه إمنا ، احلد هذا عند يقف ال الديين العالج إن

)حممد  الشفاء سرعة يف أيضا يساعد مما ، واملغاالة املرونة وعدم كالصالبة عليها يشب اليت والعادات السمات من

،200:1990) 

 مآل الوسواس القهري :ـ  10

 من كثريا   أن عرفنا إذا خاصة ، الزمنية املدة حيث من طويل فمسار القهري الوسواس الضطراب املرضى املسار أما  

 معاانهتم من الشكوى من خیجلون وهم ، عديدة سنوات إىل تصل رمبا ، طويلة فرتة سرا   معاانهتم يف يستمدون املرضى

 أن میكن مرض هو منه يعانون ما أن يعرفون وال يعانون من أيضا   وهنالك ، الكفر أ، ابجلنون وصفهم من خیافون أو

 جمتمعاتنا يف اآلن يعتمد املرضى مسار إن ، األليم سره عن اإلنسان يتخلى أن بعد حيدث الذي ما ولكن ، يعاجل
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 البالد يف عليه هو عما خمتلف بد ال بالدان يف نفس ملرضى املرضي املسار عن الكالم إن ، كبري حد إىل العربية

 الناس معظم جيعل الذي ابلشكل ، فيه يعيشون الذي اجملتمع يفهما بطريقة النفسيون األطباء فيها يتكلم اليت األخرى

 احملاط املريض أن فيه شك ال الذي لكن ، الصحيح االجتاه إىل ابلتايل ويدلوانملريض ، القهري الوسواس هو ما يعرفون

                                         . األمر هناية يف النفسي الطبيب إىل يصل ما غري أو جمتمعاتنا يف سواء ، النفسية الناحية من أصحاء أبانس

 الصورة فإن واملعريف السلوكي النفسي العالج طرق تطوير ،وبعد املاسا جمموعة من العالج اكتشاف وبعد اآلن أما

 القهري الوسواس اضطراب على النفسي الطب انتصار يعين الذي ابلشكل كبريا   يكن مل وإن ، ما حد إىل اختلفت

 إىل يتحسنون أو متاما   يشنون % 80 حىت % 60 بني ما أن إىل تشري تفا ال   اآلن التقديرات فأكثر ، ساحقا   انتصارا  

  )ابو   أحواهلم تسوء أو ، هم كما يبقون % 40 حىت % 20 بني وما الطبيعية شبه ابحلياة هلم يسمع حد

 (.1:2003هنيدي،

 خالصة :

عراض والنظرايت أسباب و أضطراب الوسواس القهري من تعريف و اهم العناصر املتعلقة إب ىلإمت التطرق يف هذا الفصل 

عقد االمراض النفسية من حيث حماولة تفسري اسبابه ودوافع أاملال ويتضح ان هذا االضطراب من املفسرة له والعالج و 

 املصاب به وقد تعددت النظرايت مبختلف اجتاهاهتا  يف تفسريه و اعطاء اسباب تقف وراء ظهور اشكاله وانواعه . 
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 متهيد:

طرف الباحثني كثر املويولات دراس  من أوايع  املهة   ي لم  الفف  ومن يعد مفهوم الذات وتقديرها من امل  
لعومع  نسان يتغرض  ي حعاته اإلن اأملويوع  ي دراس  الشخصع  ، حبعث مهع  اليت يكتسعها هذا االففسانعني نظرا لأل

طراب الففسي مما قد يوثر لمى ياب ابإلصتؤثر لمى توافقه الففسي وقد يقد حداث اليت اىل جمةول  من الضغوط واأل
 .جوانب شخصعته ولعل مفها تقدير الذات 

ن نقدم  ي هذا الفصل تفاصعل  تقدير الذات كتعريف مفهوم الذات وتطورها  وبعض املفاهع  املرتبط  أرتئعفا إو هلذا   
كاملفهةوم واملستوايت والفظرايت والعوامل املوثرة لمى تقدير الذات هبا  مث سوف نتعةق  ي كل مايتعمق بتقدير الذات  

 مث تقدير الذات والصح  الففسع  .

تعريف الذات :ـ  1  

و الشخص كةا أ( أاندراكات والقع  اليت متعز )اإلن الذات هي اليت تتكون من كل االفكار و أكارل روجرز : يعرفها   
ن أدراك الشخص لمعامل وسموكه و إثر هذه املدرك  بدورها  ي كل من و قدر لمعه ؟ وتأان؟ من الذي أتتضةن من 

يععف ولع  جيايب يرى العامل يشكل خمتمف لن شخص لديه مفهوم ذات إلشخص الذي ميتمك مفهوم ذات قوي و ا
د محدد امحنه فاشل )أخص قد يكون انجحا جدا ويرى نفسه ن الشإمفهوم الذات الواق  فن يعك  أمن الضروري 

 (470:2000،اخلالقعبد 

 كمة  الذات مبعى فكاره ومواهبه ورغباته وكةا هو شائ  اتيتأنسان مبا  ي ذلك من مشالره و ـ وهي كل مايشةل اإل  
 و داخمه . أذلك تعرب لن خصوصع  الفرد بالفف  ، وهي 

يعطي  ملعى وجوده مبان الذات لبارة لن كل اجلوانب الفرد اليت يعتربها خاص  به وجبوهره ألبورت( أ)ـ ويرى   
 متداد.شخصعته الوحدة والتةعز واإل
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يضا أا هي إمنع  لعست هي مركز الدائرة فحسب و ن الذات ابلفسب  لمشخصأ( يونغ ـ ويقول لامل الفف  الشهري )  
ي أن الذات حتوي الشعور واالشعور أبغ  االمجالع  لمشخصع  ،كةا يرى حمعطها ، فالذات مركز هذا الكل وهي الص

 (19:2000ثورت اسحاقالعقل الباطن )

 ـ الذات هي جمةول  من املكوانت واإلدراكات والقع  واملشالر اليت يستطع  من خالهلا الفرد التةععز بعفه وبني األخرين 

 وهي متثل خصائص الفرد املتعمق  بففسه وهبا تكون شخصعته .

 تطور الذات :ـ  2

حعاان أحعاان وسميب أرة مستةرة ويت  ذلك بشكل اجيايب سموك الطفل بصو ع  قعمهات وغريه  بتابء واأليقوم األ  
و غري أن يقوم هبا فعال اليت يراها جديرة أبفكار واالن ميعز بني األأن الطفل يتعم  بسرل  إخرى ، ونتعج  لذلك فأ

صادق  متاما  خربات ها قد تكونأد من مفهوم الذات لمى الرغ  من ان اخلربات الغري جديرة تستبعإف جديرة ومن مث
ذا مل تبول الطفل إابلفسب  لمطفل وم  ذلك فهناء التوتر الفعزيولوجي  ي املثان  يعد خربة سارة إوطبععع  ومثال ذلك 

طفل مبشالر هنا سعئ  ، وحىت حيتقظ الألادة يديفون هذه االنشط  ويرون  ابءكل خاص  ي املكان املفاسب فان األبش
 ن التبول يسبب  ي نوع من الريا ابلفسب  له .أب ان يذكر خربته اخلاص  تمك وهي جينه إالوالدين االجيابع  ف

مهات ال ابء واالهتةام هي مشالر طبععع  ، ولكن األخ صغري انتزع مركز اإلألر املفافس  والعدوانع  جتاه ن مشاإـ   
طفال نولا ما ن يقعع  االأن حدث ذلك وجيب إخته ، ولادة ما يعاقبونه او اخاه الصغري أن يضرب االخ أيوافقون 

 طفال غالبا لبارة من هذه العبارات الثالث  :لديه  ويقول األمن التكامل هذه اخلربة داخل صورة الذات 

    .ن يشعروا ابخلجل أـ اهن  سعئون وجيب  1  

 .ابئه  ال حيبوهن  ويشعرون برفضه  هل  آن أـ قد يقررون  2  

 .ن يضربو الريع  أالره  ويقررون اهن  ال يريدون مشـ قد يفكرون  3  

الطفل  سهل االحتةاالت ابلفسب  اىلأتعد العبارة الثالث  جتاه من هذه االجتاهات تشويهها لمحقعق  و إـ ويتضةن كل 
 فعتقبمه لكن لفدما يففذه امنا يفكر مشالره احلقعقع  اليت تصبح لفدئذ الشعوري  وكمةا وجب لمى الفاس ان يفكرو
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ق امحد محدد عبد اخلالمشالره  اخلاص  ويتقبمو قع  االخرين فاهن  سعشعرون ابلضعق ابلفسب  اىل انفسه  )
،471،470:2000) 

 ـ املفاهيم املتعلقة ابلذات  3

 صورة الذات : ـ  1ـ  3  

التوتر والقمق داخل الذات ة تستثري التفكري ويسالد  ي التعبري لن آىل املر إشبه ابلفظر أهنا تعرف صورة الذات أب    
خرين ؟ ماالذي   نظر اآلان من وجهأان من وجه  نظري ؟ من أالذات ابلتساؤالت التالع  : من  وميكن ان تصاغ فكرة

 (121:2001وي،)محدد الشنا كون لمعه  ي املستقبل ؟أس

 

 تقبل الذات :ـ  2ـ  3

دراكه حلدوده ، ويتكون هذا الريا من حال  التوافق إرد لن نفسه ،لن صفاته ، قدراته و تقبل الذات هو ريا الف   
 :1976)عبد املنعم احلنفي،هداف ألعه من إا يطةح مكانعات الفرد ومإي بني أالذات الواقعع  والذات املثالع  بني 

276) 

 حتقيق الذات :ـ   3ـ 3

خرين والعامل اخلارجي كةا نفسه واآلن يتقبل أن يكون لمفرد اجتاها واقععا و أن حتقعق الذات هو أاىل  ماسلوويشري   
ن )أ ادلرخرين ويرى يت لن اآلستقالل الذان يتس  ابإلأشاكل بدال من متركزه حول نفسه و ن يتةركز حول املأهو، و 

 (84:1997،ابراهيم امحد ابوزيد) (حتقعق الذات يعين السعي وراء حتقعق التفوق واالفضمع  والكةال التام

 اتكيد الذات :ـ  4ـ  3

هو قدرة الفرد لمى التعبري املالئ  لن مشالره وافكاره وارائه ومواقفه اجتاه االشخاص واالحداث بفاءا لمى رؤيته  
لتقدير كعد الذات وفقه هو ذلك الداف  الذي جيعل االنسان  ي حاج  اىل اأوتقععةه لتقدير االخرين له ، فت لففسه
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يضا تمك الرغب   ي السعطرة لمى االشعاء والسعي الدائ  حنو اجياد لتةاد لمى الفف  وهو اوااللرتاف واالستقالل واإل
 (59 :)نفس املرجع   املكان  والقعة  االجتةالع  

 تندية الذات :ـ  5ـ  3

هي حماول  يقوم هبا الفرد لكي يرتقي بذاته وذلك لن طريق التغمب لمى نقائصه ، ومقاوم  يعفاته والتخمص من   
)كراس لعوبه او التقمعل من اثرها ولكن كل هذا ال يت  اال اذا تقبل ذاته ، الن من يرفض ذاته ال يسعى اىل تطويرها 

 ( 36احملريف،د.س، 

 تعريف تقدير الذات :ـ  4

حرتام الفف  وجتفب اخلربات اليت إا لتولعد مشالر الفخر واالجناز و مهعته مما يشكل دافعديرالفرد الفرد لقعةته وألهو تق 
 .تسبب شعورا ابلفقص ويفبغي ان يفرض هذا الشعور  ي الطفل من قبل البعت واملدرس  

هفاك الكثري من و ين لديه  شعور جعد حول انفسه  ، نفا نقصد االشخاص الذإلفدما نتكم  لن التقدير الذايت فو  
التعريفات لتقدير الذات واليت تشرتك  ي طريق  معاممتك لففسك واحرتامها ، فهو جمةول  من القع  والتفكريات 

يشعر اجتاهها  فىل مقدار رؤيتك لففسك وكعإنفسفا فععود مصطمح التقدير الذات واملشالر اليت منمكها حول ا
 .(485 :2008بطرس ، )بطرس حافظ

 ـ وقد اختمف العمةاء  ي تقدير الذات فععرفه :

ابنه تقعع  الفرد لففسه ويعةل لمى احملافظ  لمعه حعث يتضةن تقدير الذات اجتاهات الفرد : 1967كوبر مسيثـ  
االجيابع  والسمبع  حنو ذاته ، كةا يويح التقاد الفرد ابنه قادر وهام وانجح وكفئ ، اي ان تقدير الذات هو حك  

و معتقداته وبذلك يكون تقديره مبثاب  الفرد لمى درج  كفائته الشخصع  ، كةا يعرب لن اجتاهات الفرد حنو نفسه ا
 (43:)حسن الدريين،د.سخربة ذاتع  يفقمها الفرد اىل االخرين ابستخدام االسالعب التعبريي  املستخدم  

الب  او موجب  حنو نفسه وهذا يعين تقدير الذات املرتف  هو ان سابنه اجتاهات الفرد الشامم  : 1978ـ روزنربوغ  
قعة  وامهع  ، بعفةا بعين تقدير الذات املفخفض لدم ريا الفرد لن ذاته ورفض الذات او  الفرد يعترب نفسه ذات
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)فولييت فؤاد احتقارالذات ان تقدير الفرد لذاته يعين الفكرة اليت يدركها الفرد لن كعفع  رؤي  وتقعع  االخرين له 
 (192:1998م،ابراهي

 .ءة قعة  الشخصع  اليت جتعمه متةاسكا كل مشالراملرء ابالهمع  والكفاـ اتس اتش سوليفان: 

اجتاه املرء حنو الشعور ابن ذاته مؤهم  وقادرة لمى التكعف م  التحدايت االساسع   ي احلعاة واالميان ـ انثنيال براندين: 
 . ابهنا جديرة ابلسعادة 

 .مدى حيب ذاته الطريق  اليت يشعر هبا املرء ازاء ذاته وحكةه العام لمعها واىل اي ـ دي سي برجيز : 

 .مس  تشري اىل درج  حمب  اوكراهع  املرء لذاته  ـ جويل بروكنر:

 .الرؤي  اليت حيةمها املرء لن قعة  ذاته ـ جيدس ابتل : 

 .الشعور الداخمي العةعق بقعة  الذات ـ دينس واتلي : 

ت سينغ ) راجني وتصوراته لن ذاتاملرء مبفاهعةه الشعور ابلقعة  والكفاءة الشخصع  الذي يربطه ـ ايه ابندورا : 
 (2:2005،ماهلي، روبرت ديليو ريزنر

لشعور ابنه يستحق نه شعور الفرد ابلقدرة لمى التعامل م  حتدايت احلعاة واأ: اجمللس الوطين االمريكي يعرفه ـ 
(2008:5،اللطيف بن يوسف املقرن  )عبدالسعادة   

ذا التقعع   ي جمةول  من تقدير الذات هو ذلك التقعع  الذي يعطعه الفرد لذاته، ورؤي  تقعع  األخرين له ، ويتةثل هـ 
 االفكار واملعتقدات الشخص لن نفسه ، وقد يكون هذا التقعع  إما إجيابعا أو سمبعا . 
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 الفرق بني مفهوم الذات وتقدير الذات :ـ  5

ةفهوم الذات عمومات لن صفات الذات بعفةا تقدير الذات تقعع  هلذه الصفات ، فمفهوم الذات لبارة لن م  

)عبد و معرفعا لمذات ، بعفةا تقدير الذات فه  اجيايب يعك  الثق  ابلفف  أيتضةن فهةا مويولعا 

 (6:1982احلافظ،

ن مفهوم الذات يشةل مفهوم الشخص وارائه لن نفسه ، بعفةا تقدير الذات يتضةن التقعع  إكوبر مسيث : ويرى   

اه القبول ن تقدير الذات يعرب لن اجتإلديه مه التباره لذاته ، وهلذا فالذي يصفعه وما يتةسك به من لادات مالوف  

هو احلك  لمى مدى صالحعته معربا ختصار يكون تقدير الذات ىل معتقدات الفرد جتاه ذاته وإبإو الرفض ويشري أ

لفها بواسط  االجتاه الذي حيةمه حنو ذاته ، فهو خربة ذاتع  يفقمها لالخرين لن طريق التقارير المفظع  ، ويعرب لفها 

 (8:)نفس املرجعابلسموك الظاهر 

 مستوايت تقدير الذات :ـ  6

 ـ تقدير الذات املرتفع : 1ـ  6

هن  أحداث الضاغظ  بطرق ذاتع  وقائع  ير ذات لال يستطعون االستجاب  لألتقدفراد الذين لديه  ه  األ      
  حيافظون ويفةون لالقاهت  م  هنأن الذين لديه  تقدير ذات مفخفض و كثر مأقائع  و سالعب تعزيز أيستخدمون 

اسرتاتعجعات التجفب قصى مدى بدال من املواجه  املركزة حول املشكم  أل سرتاتعجعاتإء ويستخدمون طرق و صدقااأل
سالعب املواجه  املركزة لمى التفكري االجيايب  ي حني ان ذوي أب ذوي تقدير ذات لا ي يستخدمون ، كةا ان الطال

)جناة سالعب املواجه  أفبؤ بتقدير الذات من تقدير الذات املفخفض اليستخدمون هذه االسالعب ، وقد امكن الت
 (271:1999موسى، مدحية عبد الفاضل ،

 كثر تقديرا لذواهت  :ـ فصفات االشخاص األ
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 .شخاص حمرتمون لذواهت  وسريعني  ي االندماج واالنتةاء  ي اي  مكان كانو اـ  

 .ـ لديه  الكفاءة  ي الشعور بقعةته  الذاتع  وقدرهت  لمى مواجه  التحدي  

و التحك   ي حعاهت  من أنفسه  أاص االكثر قدرة لمى السعطرة لمى ـ ولقد اظهرت الدراسات ان هؤالء االشخ 
مالئك  ولعسو  فضل ، فه  لعسو هن  األا ان يعتقدو اة وريى حبعاهت  ، ولع  ابلضرورة كثر سعادأكثر انتاجع  ،و أ

  .قوايء  ي مواجه  لثرات الفف أنفسه  و أم   ونععونداة سحري  لذلك متفائمون وواقأكاممني وال ميمكون 

حداث ه  واستجاابهت  جتاه القضااي واألفه  يتحكةون  ي مشالر مكل شعئ و   يتحكةون  ي  هنأـ من البديهي  
 (488،489 :2008)بطرس حافط بطرس، ن تكون مستةرة أيشرتط هلذه االستجاب  ولكن البد وال

 تقدير الذات املنخفض:ـ  2ـ  6

قدراته ،  الثق   يىل إنه ذلك الشخص الذي يفتقر ن نصفه أبأالذي لديه تقدير ذات مفخفض ميكن الشخص    
ولذلك شعر  معظ  حماوالته تسود ابلفشل نن جيد حال ملشاكمه ، ويعتقد اأنه اليستطع  وهو الذي يكون ايئسا أل

فضل من ذكائه  ن ذكاء االخرين اأون قل ويعتقدأن حتصعمه  أاملفخفض لمذات ابالحباط ويشعرون صحاب التقدير أ
خرين ،كةا يبدون لدم رياه  لن مظهره  العام ووزهن  حنو التعامل م  اآلابلعجز والقمق حساس ، لذلك يفتاهب  اإل

 (489،488:2008)عبد هللا ابراهيم ،،ويشعرون ابخلجل وابهن  فاشمني 

 ومسات هؤالء االفراد هي :ـ 

 .الذات او لدم معرف  االجاب  لفد حصول االطراء والثفاء  حتقارإـ   

 .ومل يكن هفاك لالق  ابخلطا ىتـ الشعور ابلذنب دائةا ح  

 .لتذار املستةر لن كل شعئـ اإل  

 .ـ االلتقاد بعدم االستحقاق هلذه املكان  اوالعةل وان كان االخرين يرون ذلك  

 .ـ لدم الشعور ابلكفاءة  ي دور االبوة او  ي دور الزوجع    
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 .ـ ميعمون اىل سحب وتعديل رايه  خوفا من سخري  ورفض االخرين   

 (490:2008،)بطرس حافظ بطرس         

 النظرايت املفسرة لتقدير الذات :ـ  7

 ـ نظرية روزنبورغ:  1ـ  7

دة  ي لةال روزنبورغ حول حماولته دراس  منو وارتقاء سموك تقعع  الفرد لذاته ، وذلك من خالل املعايري السائأتدور    
جتةالي احملعط به وقد اهت  بصف  خاص  بتقعع  املراهقعني لذواهت  واويح انه لفدما نتحدث لن التقدير الوسط اإل

املرتف  لمذات ففحن نعين ان الفرد حيرتم ذاته ويقعةها بشكل مرتف  بعفةا تقديرالذات املفخفض او املتدين يعين رفض 
 .(1992:89)سليدان عبد الرمحن سيد ،الذات او لدم الريا لفها 

 ـ نظرية كوبر مسيث : 2ـ  7

ن تقدير الذات يتضةن  أال ماقبل املدرس  الثانوي  ويرى طفأ ي دراس  تقدير الذات لفد لةال كوبر مسعث أمتثمت   
ستجاابت الدفالع  ، ولمى لك  روزنبورغ مل حياول كوبر مسعث ان فعال واإلن لةمعات التقعع  الذات وردود األكال م

كرب واكثر مشوال ، ولكفه ذهب اىل تقدير الذات مفهوم الذات متعدد اجلوانب أبط الةاله  ي تقديرالذات بفظري  ير 
و مدخل معني لدراسته بل ان لمعفا ان نستفعد مفها مفها مجععا لتفسري أمعفا ان ال تعتةد لمى مفهج واحد ولذا فان ل

دة لمى امهع  جتفب فرض الفروض الغري الضروري  ، وتقعع  تعبري اوجه املتعددة هلذا املفهوم ، ويؤكد كوبر مسعث بش
 الفرد لن تقديره لذاته اىل قسةني :

 .ول هو التعبري الذايت وهو ادراك الفرد لذاته ووصفها ـ األ

ـ الثاين هو التعبري السموكي ويشري اىل االسالعب السموكع  اليت تفصح لن تقدير الفرد لذاته، واليت تكون متاح  
 (127 :2001)محدد الشناوي،      مةالحظ  اخلارجع  ل

 



تقدير الذات                   الفصل الثالث                                                                      
 

 
47 

 ـ نظرية كارل روجرز : 3ـ  7

ىل الشعور الفرد ابلريا حني يتحسفه وبعدم الريا حني إالذات مبفزل  حاج  انسانع  تشري يرى روجرز ان تقدير    
يستهجفها وهي حاج  مكتسب  تظهر نتعج  االقرتان بني خربات الذات وارياء واحباط احلاج  لمتقدير ، ويشري 
 روجرز اىل ان التقدير الذات العا ي ومفهوم الذات االجيايب ايتعان من خالل قبول الوالدين لالبفاء وتقديره  تقديرا
اجيابعا غري مشروط ويعين التقدير االجيايب الغري مشروط قبول الطفل واحرتامه كةا هو دون شرط،كةا ان التقدير 
االجيايب  يؤدي اىل الفةو وارتفاع تقدير الذات لالبفاء لع  معى التقدير االجيايب غري مشروط هو غعاب الظوابط 

يهعئان اجلو الففسي لمطفل الذي يت  من خالله قبول الطفل املفروي  لمى الطفل ولكن هذا يعين ان االب واالم 
 (.45:1998،)هاين غريسوتقديره كةاهو دون شروط مما يتعح له تقديره لذاته وحتقعقه هلا 

 العوامل املهددة لتقدير الذات :ـ  8

 : وهي األفراد، لدى مفخفض أو مرتف  ذات تقدير ىلإ تؤدي اليت و الذات،  ي تؤثر اليت العوامل من جمةول  هفاك

 عوامل متعلقة ابلفرد نفسه :ـ  1ـ  8

 كان إذا أنه لففسي مبعىاىاالستقرار  لدم أو القمق من خموه بقدر تتحدد الفرد لدى الذات تقدير درجه أن ثبت فمقد

 من الفرد كان إذا أما مرتفعا لذاته ويكون تقديره طبعععا منوا منوه لمى ذلك سالد .جعدة نفسع  بصح  متةتعا الفرد

 لذاته. تقديره يفخفض وابلتا ي مفخفض  تكون ذاته لن فكرته فإن املستقر غري القمق الفوع

اته وقدراته والفرص اليت ان العوامل اليت تؤثر  ي تقدير الفرد لذاته كثرية مفها مايتعمق ابلفرد نفسه مثل استعداد   

ن يستغمها مبا حيقق له الفائدة لكفه يتاثر بعوامل دائة  مثل ذكاء الفرد وقدراته العقمع  ومسات شخصعته أيستطع  

 (21 :1987)فاروق عبد الفتاح ،واملرحم  العةري  والتعمعةع  اليت مير هبا 
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 :ـ عوامل تتعلق ابلبيئة اخلارجية  2ـ  8

 ـ البيئة االسرية :

  الطفول  ثفاء مرحمأوجه لام لمى ان التجارب املبكرة املعالد نويتفق لمةاء الفف  ب مفذ أمنو تقدير الذات يبد    

جتةالع  ن فهي تزود ساسي  ي التفشئ  اإلمل األسرة هي العاري كبري  ي منو تقدير الذات واألثواملراهق  يكون هلا أت

و غري جدير أو غري حمبوب ، جديرا ابلثق  أو غري مقبول ، حمبواب أذا كان مقعوال إلطفل مبؤشرات املبدئع  خبصوص ما ا

)تقدير الذات هو شان اسري ذلك الن االسرة هي املكان االول الذي نقرر فيه  يمسمي كالرك :إهبا ويقول جني 

رر ذاتنا ونالحظ ونتدرب على الكيفية اليت ميكن هبا ان نكون على النحو الذي قررانه النفسنا ، وبقدر مانق

 مدى اهليتنا الن حنظى حبب االخرين وبقدر مانقرر مدى اقتداران ، نبين تقديرا اجيابيا للذات (

الصورة املبدئع  لذاتفا حتدد معاملها بتعمعقات اابئفا لفا معفدما كفا صغارا ،كفا نرى انفسفا بفف  الطريق  اليت يراان هبا  

ا من تعليقات واراء خبصوص ابنائنا يصبح اساسا لصورهتم ما يصدر عناابؤان ، وكةا يقول ستعفاين مارستون )

( لقد توصل الباحثون اىل ان االحكام اليت تصدر اابئفا يظل الذاتية ،واليت تؤثر بدورها على مجيع اجلوانب حياهتم 

 اتثريها ساري املفعول حىت بعد ان نصبح كبارا .

لطفل هبا تؤثر بشكل كبري لمى تقدير الذات فاالابء الذين كذلك اشارت االحباث اىل ان الطريق  اليت يت  تربع  ا   

)راجنيت سينغ يتةتعون بقدر لال من تقدير الذات يقومون  ي الغالب بتفشئ  اطفال ذوي تقدير مفخفض لمذات 

 (17:2005ميلهي،روبرت ديبلو ريزنر ،

 ـ اراءاالخرين:

عاممته  ابحرتام واهتةام االخرون فاالفراد الذين متت م ثر مستوى تقدير الذات ابلكعفع  اليت يعاممفا هباأكذلك يت  

ف  م نتقدير الذات ،لقد شخاص مهةني  ي حعاهت  كةعمةعه  زمالئه  ، غالبا ما يكون لديه  قدر مرتأمن قبل 
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كفاء أخلرين ،خصوصا من نعتربه  مهةني و راء وتقععةات ان مستوى تقدير الذات يرتبط آباث اىل حبااشارت األ

يقمل غالبا مفه ،حنن غالبا نرى  والتقعع  السميب،رف  غالبا من مستوى تقدير الذات واقوايء، والتقعع  االجيايب ي وجذابني

 (18:)نفس املرجع خرون ،هذا يطمق لمعه الثفاء املفعك  او مرآة الفف  سفا  ابلطريق  اليت يراان هبا اآلنفأ

 ـ عوامل تتعلق ابملواقف : 3ـ  8

يضا ، فقد يقدر أمفا لذاتفا  ي املواقف املختمف  تقديران لذاتفا يتغري  ي املواقف املختمف  كتغري مفهو ن امن املعموم   

 اءاذك بج  مفخفظ   ي املواقف اليت تتطمخرين ويقدر نفسه بدر ج  كبرية  ي لالقاته الشخصع  ابآلالفرد نفسه بدر 

مر فان الفاس حياولون  ي كل املواقف بصرف ان األ،ومهةا كوتفكريا ، ويقجر نفسه بدرج  متوسط   ي اداء لةمه 

د يكون حتقعق ذلك صعبا  ي نفسه  ام يسمكا بطرق تدل  تقدير الذات وقن القعة  املبدئع  اليت قدروها ألالفظر ل

حعان حعث ان حوافزان وارائفا لن الواق  تؤدي اىل نوع من الصراع فعةا بعفها مبا يهدد تقدير الذات ،ويبدو بعض األ

انه السبعل اىل اخلروج من هذا الصراع بدون لدم اشباع)رفض متطمبات اهلو( او الوقوع  ي اخلطا)رفض متطمبات 

الذات العمعا( او االصاب  ابلضرر)رفش متطمبات الذات( وتكون الفتعج  هي القمق والشعور ابخلوف ،وميكن القول 

حتاول احداث توازن بني احلاجات املتصارل  ، وال  ات اليتبمغ  التحمعل الففسي ،ان هتديد تقدير الذات هو هتديد لمذ

 من القمق الذي حيدثه الصراع افعمه الذات هو حماول  وقاي  نفسهتوجد طريق  سهم  لمتخمص من الصراع لكن كل مات

 (20:1987)فاروق عبد الفتاح ،

 :ـ تقدير الذات والصحة النفسية 9

ة السعكولوجع   فراد فاالشخاص الذين يمتةسون املسالدالوظعفي الفعال لألداء تقدير الذات يرتبط بشكل كبري ابأل  

وجزها كارل روجرز كةا يمي : لو طمب أع  ةلدم المباق  ، وهذه احلقعق  هن  يعانون من مشالر الدونكثريا مايعرتفون أب

  العظةى من احلاالت اليت بعنه موجود  ي الغالأنسان بواق  خربيت معه  لقمت حتديد اساس الثق  اليت جيدها اإل مين
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ىل يعف تقدير الذات إن حتب تشري االحباث هنا لعست اهال ألأفعة  و صحاهبا انفسه  ويعتربوهنا غري ذات أحيتقر 

 ىل العدوانع  واخلجل وقم  الشعور ابلريا  ي احلعاة إلقمق والتوتر والعصبع  و الفزوع و اأكتئاب ل ممحوظ ابإل :يرتبط بش

الكحولعات وتعاطي املخدرات ، ارتباط بني يعف تقدير الذات والسموكعات املدمرة كتفاول ـ كذلك هفاك   

نتحار  ي الواق  بعد يعف تقدير الذت سببا نسبعا ملعظ  العمل واملشكالت االجتةالع  اإلو يطراابت الغذائع  واإل

 ( 10:2005،،روبرت ديبلو ريزنر)راجنيت سينغ ميلهي     .والشخصع  اليت تعاين مفها حالعا كثريا من الدول

 خالصة :

فراد احملعطني به ويستةد األبريا  ي تكعف الفرد م  بعئته و مور املهة  اليت تمعب دورا كن شعور بتقدير الذات من األإ  

ق  لمى رف  ه و حساس بتقدير االخرين له  ابالجياب يكون لإالل تفالل الفرد م  االخرين وان تقدير الذات من خ

  .قدير الذاتذا طان تقدير االخرين له ابلسمب فسوف يؤدي اىل خفض مستوى تإما أمستوى تقديره لذاته  

تة  او  ي املدرس  او ذن فتقدير الفرد لذاته يفةو ويتححق من خالل اتصال الفرد م  االخرين سواء  ي االسرة او اجملـ إ

الذات او اخنفايه. العةل كل هذا له اثر  ي رف  مستوى  تقدير   
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 متهيد :

 حياته تنظيم خالهلا من للفرد واالستقالليةميكن النضج مرحلة فهي ، الفرد حياة يف حلااملر  أهم من الرشد مرحلة تعترب

 عن مسؤوال رشدا ا فيصبح للفرد واجتماعية ونفسية فيزيولوجية اتتغي  املرحلة هذه يف وحيدث ، ومسؤول فعال بشكل

 يف تظهر واألزمات الضغوطات من جمموعة تصحبه العمر تقدم ومع املرحلة هذه يف أنه إال يفعله ما وعن يقوله ما

: تعريف مرحلة الرشد ومراحلها مث بعد ذلك خصائص ومطالب مرحلة إىل الفصل هذا يف وسنتطرق الرشد مرحلة

 ويف األخي مشكالت هذه املرحلة  نتطرق إىل أهم النظرايت الفسرة ملرحلة الرشدالرشد وكذلك سوف 

 :تعريف مرحلة الرشد ـ  1
 حاالت من الراشد ان األ وحالة النضج مرحلة يف الشخصية على يطلق الوصف هذا Adulte راشد: ةلغـ  1ـ  1

 (20 :2001 الشربيين، لطفي) " .  Irek bernبرن أريك " وصفها اليت العاملي التحليل
 االخنراط يف والبدء الرمسي، التعلم استكمال يتم وفيها الشخصية، واكتمال النضج مرحلة هي :إصطالحاـ  2ـ  1

 مسؤوليات وبدء توجيهها، على واإلشراف ورعايتها أسرة معه،وتكوين املعيشة وتعلم احلياة شريك واختيار املهين،
 .(140:2001اخلري، أبو قاسم الكرمي عبد) .اجتماعية مجاعات أو مجاعة تكوين مع الوظيفة

  :الرشد مراحلـ  2
 :مها جزئيتني مرحلتني إىل النفسية البيولوجية الناحية من تنقسم الرشد مرحلة

 اليت املرحلة هذه مييز ما وأهم العمر، من األربعني إىل والعشرين احلادية سن من ومتتد :املبكر الرشد مرحلةـ  1ـ 2
 حالة يف أما االجتماعية، عالقاته جناح حالة يف اآلخرين مع املودة أواصر بتكوين الفرد اهتمام هو املراهقة مرحلة تلي
 .للعزلة فريسة يقع فانه العالقات هذه جناح عدم
 حسنة عالقات وإلنشاء للتفتح استعدادا أكثر يكونون اهلوية تبلور مرحلة خالل اجيابية جتارب عاشوا الذين األفراد إن
 االهتمام عدم وإىل العزلة، إىل مييلون هويتهم ويف أنفسهم يف يثقون ال الذين األفراد فان وابلعكس اآلخرين، مع

 االنفعاالت حتمل ومن جهد، بذل من تتطلبه ملا اجلديدة املواقف يتحاشون ما غالبا أهنم كما  هبم، العناية أو ابآلخرين
 (5 : 2003 عشوي، مصطفى) .اآلخرين من التقرب يتطلبها اليت
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 الصراعات تستمر وفيها العمر، من الستني إىل األربعني من ومتتد :العمر أواسط)املتأخر الرشد مرحلةـ  2ـ  2
 إىل ليشي اإلنتاجية مصطلح "أريكسون" وضع وقد ابلذات، واالنشغال اإلنتاجية بني خيتار أن الراشد على ويكون

 أفضل مكاان العامل جعل وحماولة ورفاهيتهم النشط الناس اهتمام ن أ يعتقد إنه اجلديد، وللجيل للمستقبل االستسالم
 بني

 شاذيل، حممد عبداحلميد )الركود إىل فيؤدي ابلذات الكامل االنشغال أما الذات، تضخم أو تعظم اليت األمور
2001 : 4) 

 خصائص مرحلة الرشد :ـ  3
 اإلنساين النمو مراحل من غيها عن متيزها اليت الرئيسية اخلصائص من بعدد اإلنسان حياة من املرحلة هذه وتتمّيز  

 :يف وتتمثل
 الوالدية و الزواج بعملية ترتبط وأهنا خاصة املرء حياة يف أمهية األدوار أكثر املبكر الرشد مرحلة متثل :اإلجناب
 .واإلجناب

 منطا يتبع فهو حياته معظم يؤّديه يظل عمل يف وينخرط وينجب يتزوج العمر من املرحلة هذه يف الفرد :ـ االستقرار
 .احلياة جماالت يف السلوك من نسبيا اثبتا

 عن ويستقل به خاصة عائلة يكّون حيث االستقاللية من نوع وحيقق مشاكله حلل نفسه على يعتمد :ـ اإلستقاللية
 .والديه

 .املستقبلية حياته مسية حتدد صعبة قرارات يتخذ :اهلامة القرارات اختاذ ـ 
 وسن العشرينات أوائل بني ما وح ترتا اليت الزمنية ابلفرتة منها يتعلق ما وخاصة الرشد مرحلة يف :اجلسمي النمو ـ 

 .والفسيولوجي البيولوجي منوه قمة إىل وصل قد الفرد يكون الثالثينات
 اجلسمية قّوته قمة إىل الفرد ويصل اجلنسني، بني فروقا نالحظ املرحلة هذه يف اجلسمي النمو يف :العضوي ـ التغري

 السن، هذه مثل يف والتحمل والنشاط القوة يف التآزر قمة إىل يصل كما للطول، األقصى احلد إىل وصوله عند عادة
 (397:2004سامي حممد ملحم ،).هلا مستوى أعلى إىل والعصبية احلسية جسمه وظائف ووصول
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 : الرشد مرحلة مطالبـ  4
 :أمهها نذكر املطالب هذه أهم ومن املطالب ومتعددة الفرد حياة يف حامسة الرشد مرحلة تعترب
 . معها والتوافق اجلسمية تاالتغي  تقبل -
 .املعرفية العقلية تارب اخل توسيع -
 .الزواجي التوافق وحتقيق الزوجة - الزوج إختيار -
 . األسري التوافق وحتقيق األسرة تكوين -
 .هقنياواملر  األطفال تربية -
 . اإلجتماعية املسؤولية و اإلجتماعي التطبيع بعملية االهتمام -
 . املهين التوافق وحتقيق املهنة ممارسة -
 . مناسب ومادي إقتصادي مستوى تكوين -
 . والشيوخ الوالدين تقبل -
 . احلاجات واشباع اهلواايت تنمية -
 . احلياة فلسفة تكوين -
 (5 : 2008 ، عجاج( اإلنفعايل ناز تاإل حتقيق -
 : الرشد ملرحلة املفسرة النظرايتـ  5
 اهلدف ومتثل ، البلوغ وتلي النمو يف األخية وهي التناسلية املرحلة متثل الرشد مرحلة :النفسي التحليل نظريةـ  1ـ  5
 ، ابآلخرين اإلهتمام إىل النرجسيني أسلوب يتغي املرحلة هذه ويف ، احلقيقي النضج متثل كما ، الطبيعي النمو من

 وتكوين اجلنسني، بني اإلختالف مواضع ملعرفة النفسية الطاقة وتكتمل ، أقصاها إىل اجلنسية اللذة تصل وكذلك
 من الطفل يتحول وهكذا ، اجلنسية الرغبة أساس يف الناس بني املودة أن "فرويد" الحظ وقد مشبعة جنسية عالقات

 لديه ، اآلخرين إسعاد سبيل يف رحته ا ب يضحي إجتماعي واقعي شدى راإلى اللذة عن البحث ومن الطفولة أاننية
 حيث ، اجلنسية منو من األخية الفرتة حىت املرحلة هذه وتستمر .األطفال ورعاية للزواج تدفعه غيية جنسية ميول
 عبد( .املخالف اجلنس صوب وتتجه وتتضح اجلنسية رئز ا الغ منو توحد واكتمال بظهور "فرويد" هااير  كما تتميز

 .(112: 2001 ، الرمحان
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 ويف احلياة دورة من والثاين األول النصف خالل خمتلفة خطوات عرب الشخصية تتطور :ليونغ النمو نظريةـ  2ـ  5
 األان منو توجه النضج قوى ، اخلارج إىل واإلمتداد التوسع عمليةسنة يكون الفرد يف 40ـــ 35 سن حىت األول النصف
 من ميكنهم ما أكثر كسب وحياولون ، اآلخرين حنو التوجه الشباب يتعلم ، اخلارجي العامل مع للتعامل هتاار دق وتنطلق
 املرحلة هذه خالل ، النجاح سهم إىل وا ويرتق ليتقدموا وسعهم يف ما ويفعلون ا وأسر  أعماال يؤسسون ، اجملتمع تدعيم
 السيطرة على نفسه يدرب أن إىل حيتاج فالشاب ، ضرورية تعترب الواحد اجلانب من معينة درجة فإن "ليونغ" وطبقا
 داخلهم يف مبا جدا منشغلني يكونوا أن للشباب ابلنسبة اخلصوص وجه على املفيد من وليس ، اخلارجي العامل على
 عن اخلارجية البيئة مبطالب تعىن أن هو املهم ألن ، الداخلية بطبيعتهم منشغلني يكونوا أن أو وخياالت شكوك من
 يستطيعون مما أيسر بوقت وقتهم قضاء فرصة لديهم تكون اإلنبساطيني رد ا األف أن املتوقع ومن أتكيد، و ثقة

 (454 : 2002 ، سليم(.الفرتة هذه يف اإلنطوائيون
 اليت والطموحات األهداف أبن الفرد يشعر حيث للتحول النفس تتعرض األربعني سن حوايل :األوسط العمر أزمة -

 كان لو كما أو مكتمل، غي ركد ا كشيء حمبط أبنه أيضا الفرد يشعر ما ا وكثي  ، معناها فقدت قد أبدية بدت
 النجاح منا كبي  راقد حققوا الذين األشخاص مع حىت حيدث ذلك أن "يونغ" والحظ ينقصه، حيوي شيء هناك

 .شخصيته ضياع حساب على متت قد اجملتمع عليه كافئها اليت تااإلجناز  ألن اإلجتماعي
 ويفحص خيترب كي اخللف إىل يرجع أن إىل الفرد تدفع إهنا . الكارثة هذه من اخلالص طريق تقدم اليت هي والنفس

 غي واجلوانب املكبواتت كل فيها توجد اليت املنطقة ، الالوعي يستعجله الداخل إىل الرجوع وهذا ، حياته معىن
 النفسي التوازن حتقق لكي هبا فالإلعرت  الباطن العقل تدعو ، األنواع هذه كربت فد تكون واليت الذات من املعاشة

 .األحالم خالل مبدئي بشكل إلينا يتحدث الباطن والعقل ، واإلنسجام
 إن ، الداخلية ذواتنا على الرتكيز ونبدأ اخلارجي العامل على السيطرة عن بعيدا طاقاتنا توجيه لنبدأ مدفوعني نكون إذ

 ويف اخلارجية، مواقفه يف رت ا تغي حيدث أن من متكنه اليت واملصادر الطاقة لديه لاتز  ال العمر منتصف يف الشخص
 2002 سليم،(.مفهومة غي تتبدواتغي  على يقدم وقد بل طويال أملها مشروعات الفرد يتعهد ما غالبا العمر منتصف

:454) 
 السيكولوجي النمو اإلعتبار يف النظرية هذه أتخذ )اإلجتماعية النفسية النظرية( : إريكسون أريك نظريةـ  3ـ  5

 السليمة للشخصية خصائص ثالث هناك أن "إريكسون" ويرى ، فيه يعيش الذي اإلجتماعي ابحمليط عالقته يف للفرد
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راكا إد والعامل الذات كراإد على والقدرة ، الشخصية وحدة من قدر إلظهار البيئة على واإلجيابية الفعالة السيطرة : هي
 .صحيحا

 الشخصية تلك حتقيق وأن ذاته حتقيق على راقاد الفرد جتعل السوية أو السليمة الشخصية تنمية أن "إيركسون" ويرى
 املتابعة األساسية اإلجتماعية النفسية املشكالت أو األزمات من لعدد مقبولة حلول إىل الوصول بعد إال يتم ال السوية
 حللها احلامسة اللحظة إىل الوصول قبل آخر أو حنو على منها كل ويوجد األزمات من بغيها أزمة كل ترتبط حيث
 ، النامية للشخصية النهائي والنشاط القصوى القوة يف يسهم ذلك فإن منها لكل إجيابية حلول إىل الفرد يتوصل وحني
 : هي الرشد مبرحلة املتعلقة واألزمات ، املختلفة النمو ملراحل أزمات مثاين "إيركسون " وضع وقد
 مالمح وتتضح هقةراامل مرحلة جيتاز أن بعد ، املبكر الرشد مرحلة يف األزمة هبذه اإلنسان مير : العزلة مقابل األلفة -

 على القدرة لديه كانت ما إذ األزمة هذه ختطي يف الفرد وينجح ، بعد تتثبت أو تستقر مل لو حىت ، الذاتية اهلواية
 هوية يف تذوب أن ميكن ،اليت هويته بعض عن التخلي دون ذلك يستطيع لن ابلطبع وهو ، احلميمية العالقات تكوين
 أن ميكن حىت اآلخرين وتقبل استيعاب على الفرد مقدرة يؤكد الذي األمر "األان" حمل "النحن" فيها حيل ، مجاعية
 محيمية عالقات معهم مكوان اآلخرين على ينفتح أن من الفرد يتمكن مث ومن النحن يف واآلخرين األان من كل تذوب
 تكوين يف الفشل وعند ، انجحة وصداقات مشبعة أسرية عالقات يف تتجلى والتضامن والتكامل العطاء يف تتمثل
 مبضامينه العزلة إىل املوقف هذا يقود فسوف ، اآلخرين تقبل وعدم الذات على اإلنفالق حال يف العالقات هذه مثل

 ( 11 : 2011 صغري، بن(.التوافق سوء حاالت من باواإلقرت  النفسية
 ، واإلبتكارية اإلنتاج تتضمن اليت لإلنتاجية مثالية مرحلة وهي املتأخر الرشد مرحلة تسمى :الركود مقابل اإلنتاج-

 من ألبعد واإلتساع التمدد يف أتخذ رشد ا ال إهتمام فإن ابأللفة واإلحساس إجيابية هوية تطوير يف شداالر  جنح فإذا
 الركود مقابل اإلنتاجية من مرحلة يدخل فهو "إريكسون" وبلغة ، الالحقة األجيال إبنتاج مهتم ويصبح ذاته جمرد

 إىل ولكن فحسب األطفال ورعاية اإلجناب إىل اليشي فهو ، وشامال عريضا مفهوما اإلنتاجية ومفهوم ، والكساد
 بصورة ذلك على "أريكسون" ركز فقد حال أية وعلى ، الالحقة األجيال ختدم اليت واألفكار واألشياء األدوات إنتاج

 أبكثر يقوموا أن الوالدين على ولكن ، ابألطفال رشد ا ال يرزق أن جملرد إنتاجية حدوث يضمن ال ريه أ ففي ، أفضل
 .انمية بصورة ويرشدوهنم األطفال يرعوا أن وعليهم اإلجناب من
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 ويف ، والسليمة الشخصية القدرة إىل واإلفتقار والركود ابلكساد فيتصف اإلنتاجية حتقيق يف يفشل الذي الشخص أما
 يف قاواإلستغر  لنفسه العنان إطالق يف يبدأ أو ، ئفةلزاا األلفة من نوع إىل ينكص ما عادة احلاالت هذه مثل

 وتغلب اإلنتاجية صاحل يف النمو كان إذا الوحيد اإلبن هو األلفة عالقة يف الثاين الطرف كان لو كما اإلحساس
 شخصا هناك أبن مفاده إحساس وهو ابلرعاية إحساسا إكتسبت لديه األان أن يعين والركود الكساد أزمة على لراشدا

 2001 الرمحان، عبد(.األخية للمرحلة اإلنتقال إىل أفضل فرصة لديه تكون مث ومن ، اإلهتمام يستحق شيئا أو
:194  ،195) 
 الشخصية، منو واكتمال النضج متثل اليت الرشد مرحلة عن الكثي "سوليفان" لدى يكن مل : سوليفان نظريةـ  4ـ  5

 اليت احلالة وهي ، احلقيقي احلب على والقدرة شخصية البني التفاعالت من فاضحة ذخية وجود على يدل والرشد
 عند التناسلية للمرحلة األخية الفرتة هذه وتشي ، متاما الفرد كذات أمهيتهم وهلم واضحني اآلخرين الناس يكون عندما

 املتاحة الفرصة خبصوص متفائل غي كان "سوليفان" أن غي "فروم" عند الفعال أو املنتج التوجه مرحلة أو "فرويد"
 ،تعد الناس ألغلب ابلنسبة أنه أعتقد أان : يقول ولذلك ، اجملتمع يف الفعال التوجه هذا يبلغوا لكي رشدين ا ال هلؤالء
 ينعم اليت حلااملر  أكثر أو البشر حياة يف رابت ا إضط على حتتوي اليت رحل ا امل أكثر هي رهقة ا امل قبل ما مرحلة
 أدىن يف كاريكاتورية صورة إىل حتوهلم اليت ومطالبها احلياة تراتوت تبدأ بعدها ومن ، مستقرة إنسانية حبياة الفرد فيها
 (147، 146: 2001 ، الرمحان عبد( .مستقبال عليه سيكون ملا مرتبة

 :الرشد مرحلة مشكالتـ  6
 : أمهها من نذكر الرشد مرحلة يف تظهر اليت املشكالت أهم من
 : يف وتتمثل : معرفية نفسية مشكالت ـ  1ـ 6
 : كار داإل ابتاإضطر  *
 والشمية والبصرية السمعية اهللوسات مثل اخلارجي الواقع يف موجود حسي ملثي خاطئ كدراإ وهي : اهللوسات -

 .واللمسية والذوقية
 .واللمس والتذوق والشم والبصر السمع طريق عن اخلداع ويوجد ، حسي مثي وجود مع خاطئ كاإدر  هو : اخلداع -
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 :التفكري ابتار طإض *
 غريبة أبفكار التفكي تشويه) والسفسطة الفكرية والبالدة والوساوس التفكي بطئ أو وأتخر واألوهام التشتت مثل

 .)فلسفية شبه غامضة
 : الكالم ابتاإضطر  *

 .الكالم راوتكر  والرتدد واإلبدال الكالم وسرعة الكالم وقلة واللجلجة الكالم وأتخر الكالم احتباس مثل
 : سيكوابتية ابتاإضطر  *

 .إخل ... املرور تاإشار  ماإحرت  موعد ئدةاالز  والسرعة اإلرهابية والعمليات والقتل والسرقة اإلدمان مثل
 : التوافق سوء *

 . الصحي التوافق وسوء املهين التوافق وسوء األسري التوافق وسوء الزواجي التوافق وسوء اإلجتماعي التوافق سوء مثل
 :جنسية مشكالتـ  2ـ  6

 والربود احملارم ومجاع الذات وحنو املومسات وحنو مادية موضوعات حنو فاتار واالحن املثلية اجلنسية مثل
 (786:2008 عجاج،(.اجلنسي

 خالصة :
 يف حيدث كالذي الدائم ابلتطور تتصف ال لكنها وتغيات متطلبات لديها العمرية املراحل ابقي مثل الرشد مرحلة

 اجلسمي النضج إىل وصل قد يكون املرحلة هذه خالل فالراشد النسيب، ابالستقرار تتسم فهي واملراهقة، الطفولة

 يتجاوزها اليت األزمات من ختلو ال املرحلة هذه لكن الشخصية، خصائص مستوى على استقرار تكوين يف والنجاح

 حتقيق على تساعده واليت للنمو، السابقة املراحل خالل اكتسبها اليت جتماعية واال العاطفية خرباته بفضل الراشد

 .الشيخوخة سن صعوابت وخصوصا املستقبل يف الصعوابت ومواجهة التوافق
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 ـ متهيد :

فصول ،فتمثل الفصل االول كمدخل إىل الدراسة أما الفصل  أربعة بعد التطرق إىل اجلانب النظري الذي كان يف 

 . ،والفصل الرابع تناول متغري الراشد الثاين فتناول متغري الوسواس القهري أما الفصل الثالت فتناول متغري تقدير الذات

األجراءات املنهجية يف الدراسة واليت تعترب جد مهمة يف أي حبث علمي وهي الوسيلة ويف هذا الفصل مت التطرق إىل 

اليت يستطيع هبا الباحث اإلجابة عن إشكاليات الدراسة وكذلك إثبات أو نفي الفرضيات املتعلقة ابلدراسة ،ومن بني 

عينة الدراسة وخصائصها واالطار الدراسة األستطالعية والدراسة االساسية اليت مت فيها عرض  هذه اإلجراءات جند

منهج الدراسة وكذلك أدوات الدراسة املتمثلة يف املقابلة النصف موجهة واملالحظة العيادية الزماين واملكاين للدراسة و 

 وإختبار بقع احلرب وكذلك مقياس بيل براون للوسواس القهري ومقياس كوبر مسيث لتقدير الذات .

: الدراسة اإلستطالعية : 1  

تمع وعلى مكان جم يتم من خالهلا التعرف على وهي صورة مصغرة للدراسة  تعد الدراسة االستطالعية كدراسة اولية 
 اجراء الدراسة وذلك من اجل تطبيق ادوات املستخدمة يف الدراسة االساسية .

 اهدافها:

وحتديد الظروف اليت جترى فيها الدراسة  ـــ  

 ن اجراء الدراسة وكذلك حاالت الدراسةومجع املعلومات الكافية عن مكاــ 

 حتديد حاالت الدراسة االساسية . ـــ 

مبؤسسة العمومية للصحة اجلوارية سيدي حممد بن علي   متت الدراسة اإلستطالعية ـ اإلطار الزماين واملكاين : 1ـ  1
  .19/01/2017إىل  09/01/2017عيادة متعددة اخلدمات أبوالد مزاين والية غليزان ، من الفرتة املمتدة مابني 
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وكان االت القادمة إىل العيادة النفسية لقد مت إختيار عينة الدراسة من خالل احلـ عينة وحاالت الدراسة :  2ـ 1
عن طريق  حاالت الدراسة بغية التكفل النفسي وقد مت حتديد  سنة  36ـ  22حاالت يرتاوح سنهم مابني  6عددهم 

     حتديد اضطراهبا وهو الوسواس القهري. 

 ـ إسنتاج عام حول الدراسة اإلستطالعية : 3ـ  1

من خالل إجراء املالحظة واملقابالت العيادية مع احلاالت فقد الحظنا  أن حاالت الدراسة قد ابدت معاانة نفسية     
نفسيا أليما ، وقد أثثر خمتلف جوانب احلياة كبرية بسبب اضطراب الوسواس القهري حبيث اصبحت تعيش معاشا 

ذكور و انثى  2وقد مت حتديد حاالت الدراسة ثالثة حاالت للحاالت ، وقد ابدو اتثر ذواهتم خاصة تقديرهم لذاهتم . 
 واحدة ، ومت إختيارها عن طريق الشروط التالية :

 ــ أن تكون مصابة إبضطراب الوسواس القهري .

 لعمرية الراشدة .ـ ان تكون من الفئة ا

 ـ أن تكون كال اجلنسني ذكور واانث .

 ـ وقد مت حتديد منهج وسائل البحث اليت سوف نتبعها يف :

                                          : الدراسة األساسية  2

 ـ منهج الدراسة : 1ـ  2

املناهج العلمية املستعملة يف دراسة احلاالت الفردية لقد مت يف دراستنا احلالية استخدام  املنهج العيادي الذي يعد من   

 .وذلك وفق ماخيدم الظاهرة املراد دراستها  وفهم اعمق وامشل للحاالت املدروسة
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 إليه ابلنسبة العيادي للمنهج كان" Witmer ويتمر" هو النفس علم يف العيادي املنهج تعبري استعمل من وأول  

 الذين ابألطفال خاصة بصورة إهتم مث األفراد لدى الفعلية واإلختالالت للضعف معاجلة مث استباق هي عملية غاايت

 (98:2004،)مرمي سليم.عادية غري مدرسية مصاعب جيدون

 من السلوكعلى انه طريقة تنظر اىل : maurice reuchlin ريوشلني موريس ريعد املنهج العيادي يف نظـ 

 وسلوكاته، هبا يشعر اليت والطريقة الفرد كينونة عن الذاتية عن وبعيدا ثقة بكل الكشف حتاول فهي خاص، منظور

 إظهار مع النفسية الصراعات أسباب عن والكشف السلوك ملدلول معىن إجياد عن تبحث كما ما، موقف يف وذلك

 (23 :1990)فيصل عباس ،منها  للتخلص سلوكات من الصراعات هذه إزاء الفرد جيسده وما وسريورهتا، دوافعها

زمة الويقوم هذا املنهج على دراسة احلالة ابعتبارها الطريقة االنسب لفهم اعمق للحالة وجلمع املعلومات الكافية وال  

 .من احلاالت 

دراسة احلالة على اهنا جتميع لكل املعلومات املرتاكمة حول الفرد حبيث اهنا  (hadley 1958)ويعرف هاديل   

ات التارخيية اليت تسرد عنه ، على معلومات االختبار اليت اجريت له ، معلومات املقابالت حتتوي ،ابالضافة اىل املعلوم

اليت متت معه ، معلومات الفحوصات واملالحظات اليت تتعلق به لذا تشتمل طريقة دراسة احلالة على املعلومات 

شرتزر عات يف املستقبل ، اشار املتحصلة عن املسرتشد فيما يتعلق مباضيه وحاضره وما ميكن التنبؤ به من مشرو 

اىل ان دراسة احلالة ميكن ان تعرف على اهنا تقرير شامل متميز ابلتحقيقات التشخيصية والتحليلية  1979وليندن 

املكثفة حول الفرد او حول اية وحدة اجتماعية ، حيث يركز االنتباه على العوامل املسامهة يف تنمية ابعاد معينة يف 

 (210:1978،)ماهر حممود عمر .الشخصية او تطوير مشكالت خاصة متعلقة هبا 
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 ـ مقاربة حتليلية : 2ـ  2

األعراض العصابية هي أن ا وتقوم املقاربة التحليلية وأسباهبا وكيفية عالجه النفسية  تصورات خاصة لالضطراابتـ 

تعبري عن صراعات نفسية ال يستطيع الفرد أن يعيها ، فهي متثل عودة للمكبواتت يف شكل تسوية أو تكوين 

 .ارتدادي

 ـ حاالت الدراسة : 3ـ 2
بطريقة قصدية وغري عشوائية ، حيث متثلت يف إختيار كال اجلنسني ، ويف نفس املرحلة   دراسةال حاالتمت اختيار 

 العمرية الرشد ، ويشرتكون يف إصابتهم إبضطراب الوسواس القهري .
 ـ مواصفات حاالت الدراسة  : 4ـ  2
العينة من خالل اجلدول التايل : سوف  نذكر أهم اخلصائص -ـ   

( يوضح خصائص العينة10جدول رقم)  

ممستوى التعلي احلالة االجتماعية  احلالة اجلنس السن املرض النفسي 
سنة36 الوسواس القهري اثنية اثنوي مطلق (ج. ح) ذكر   

ةمتزوج اثنوي اثلثة  سنة72 الوسواس القهري  .س(ح) أنثى   

القهريالوسواس  اثنية متوسط أعزب سنة36  (ب)ب . ذكر   

 
 ـ  اإلطار الزماين واملكاين للدراسة : 5ـ  2
وذلك مبؤسسة من الفئة الراشدة  حاالت ،حالتني ذكور وحالة واحدة أنثى ، 3مت إجراء الدراسة األساسية على    

غليزان ، من الفرتة املمتدة العمومية للصحة اجلوارية سيدي حممد بن علي عيادة متعددة اخلدمات أبوالد مزاين والية 

 30/04/2017إىل  12/02/2017مابني 
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 دوات الدراسة :ـ أ 3

كرب قدر من املعلومات املراد احلصول عليها أجل مجع أستخدامها من إيتم دوات اليت هي جمموعة من الوسائل واأل  

 اهلدف املرجو من الدراسة وهي : ىلإجل الوصول أدراسة ومن شكالية وفرضية الإوذلك وفق ماخيدم طبيعة املوضوع و 

 ـ املقابلة العيادية :  1ـ  3

خصائي واملفحوص بقصد احلصول منه على معلومات حمددة ومساعدته على ابملقابلة التحدث املباشر بني األيقصد   

االته ومعرفة و فرع دراسي معني وهي تتيح اجملال ملالحظة حركات الفرد وانفعأكلته او لتوجيهه حنو مهنة معينة حل مش

ة تعابري الوجه ونربات الصوت خصائي من متباعوخرباته الشخصية وييتمكن فيها األفكاره أاجتاهاته النفسية و 

 (123:2001)ربيع حممود القاسم ، شارات وغري ذلك مما يساعد على فهم حالة املفحوصواإل

دراستنا احلالية املقابلة النصف موجهة الهنا  وتنقسم املقابلة اىل مقابلة موجهة ونصف موجهة ، وقد مت استخدام يف 

 .مناسبة ملوضوع دراستنا 

 النفسية العمليات دينامية إىل للوصول املوجهة نصف كنليكيةاإل  املقابلة تسمحـ املقابلة النصف موجهة :   2ـ  3

 مع حيثنا موضوع حول املعلومات بتبادل املقابالت من النوع هذا يسمح كما حديثه، تنظيم العميل يستطيع حيث

 (69 :2001 عياد، أمحد )التعبري حدية احملافظةعلى مع واضح اجتاه يف والسري العام إطاره من اخلروج دون العميل

 ـ املالحظة العيادية : 3ـ  3

دوات البحث العلمي ابلنظر لرتكيزها على الوصف الدقيق لسلوك الفرد كما هو أساسيا من أتشكل املالحظة عنصرا   

بطريقة ميكن االعتماد قائم وهي هتتم ابلعالقات بني الفرد وغريه وبني الفرد وبيئته ، وهي تقتضي تسجيل مشاهدات 

تلقائيا يف  ظروفه كن حتديد قطاعات معينة من السلوك ملالحظتها ، وهي تستخدم ملشاهدة السلوك عليها ، ومي

الطبيعية مثل دراسة لغة االطفال والعاهبم واالنفعاالت اليت يتعرضون هلا ، ويف دراسة الصور النختلفة للتفاعل 
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 :2001)ربيع حممود القاسم ، االجتماعي بني االفراد ويف دراسة الظروف والعوامل االجتماعية املختلفة وغريها 

139) 

 (03لق  رقم ) امل ـ إختبارالروشاخ :4ـ  3

 تعريف اإلختبار:  ـ 1ـ  4ـ  3

 صممه،اإلسقاط عملية أساس على تشخيصها و الشخصية، لدراسة يهدف اسقاطيا، اختبارا الرورشاخ يعد   
 .1920سنة ( Herman Rorschach ) رورشاخ هرمان السويسري السيكاتري

 ذات األلوان، متعددة أو سوداء األشكال، خمتلفة "حرب بقع " منها آل على لوحات عشرة من االختبار هذا يتكون  
 السابعة و والسادسة اخلامسة و الرابعة األمحر، و ابألسود الثالثة و الثانية سوداء، األوىل اللوحة .الطرف ثنائي تناظر
 هذه أن إىل اإلشارة مع .خمتلفة ألوان ذات لوحات هي األخرية، الثالثة اللوحات أن حني يف الرمادي و األسود ابللون

) رفيقة بلهوشات . ألخرى لوحة من املساحة و العدد يف تتفاوت بيضاء فراغات على تشمل اللوحات
،17:2008) 
 ـ كيفية التطبي  : 2ـ  4ـ  3

 يطبق إختبار الروشاخ على األطفال واملواهقني والراشدين ويتم ذلك خالل مرحلتني أو ثالثة يف بعض األحيان.  

التطبيق وتتمثل يف تقدمي لوحات اإلختبار للمفحوص الواحدة تلوى األخرى للمفحوص أو تلك  ـ األوىل وهي مرحلة

اليت حيتاج فيها إىل توضيحات معينة هبدف حتديد العناصر ذات األمهية يف التنقيط وحتليل الربوتوكول ، إذ يساعد 

 اإلستجاابت . التحقيق على حصر الدينامية النفسية للشخصية اليت دفعت الفرد إلعطاء تلك

أما املرحلة الثالثة للتطبيق فهي إختبار احلدود و اليت ينتقا إليها الفاحص عندما ينعدم او ينقص منط معني من 

اإلجاابت يف الربوتوكول كقلة اإلجاابت الشائعة وإنعدام التصورات البشرية أوإنعدام منط معني من الطرق التناول أو 

 اللوحات الثالث األخرية .حىت غياب اإلستجاابت اللونية ي 
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إن تطبيق إختبار الروشاخ عملية متواصلة وليست متقطعة فالفاحص منشغل منذ البداية التطبيق ابإلنصات 

للمفحوص وتدوين إستجاابته وتسجيل زمن الرجع وزمن اللوحة والزمن الكلي للربوتوكول ، كما انه يالحظ سلوك 

هي مرحلة حىت تبدأ املرحلة اليت تليها دون أن يكون هناك حاجز زمين وإمياءات املفحوص إبستمرار فال تكاد تنت

 (45،44:2002)ع سي موسى ،ر زقار ،يفصل بني مرحلة وأخرى .

 تعليمة اإلختبار : ـ  3ـ  4ـ  3

تقدم تعليمة إختبار الروشاخ تبعا لكل مرحلة من مراحل التطبيق املذكرة سالفا وهي على إختالف أنواعها تنبه   

 حوص لإلدالء مبا يراه يف لوحات اإلختبار .املف

وهناك عدة تعليمات نذكر منها تعليمة الباحثة ك.شابري اليت تقدم كاآليت ) سوف أريك عشر لوحات ن عليك أن   

)ع سي موسى ،ر زقار . تقول فيما جتعلك تفكر فيه ، وما الذي ميكن أن تتخليه إنطالقا من هذه اللوحات.

،46:2002) 

 ـ التنقيط :4ـ  4ـ  3

 ـ التقييم الكمي :أ

 كل إجابة على لوحات الروشاخ جيب أن تقيم حسب ثالث معايري تصنيف رئيسية وذلك على أساس األسئلة التالية:  

 ـ ماهو منط إدراك البقعة ؟ هل أدركت كلها أو جزء منها ؟

 ـ ماهو احملدد الذي أاثر اإلجابة ؟ الشكل ،اللون،احلركة ؟

جابة ؟إنساين،حيواين ، تشرحيي،جغرايف...؟هل هي إجابة شائعة أم أصلية ـ ماهوحمتوى اإل

((C.Beizman.1982.p32 . 
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يقوم الفاحص يف هذه املرحلة برتمجة إستجاابت املفحوص إىل رموز وضع مايقوله هذا األخري يف صورة خمتصرة متفق   ـ

بنفسه ومعظم هذه الرموز  تشكل احلرف هارمان روشاخ مل تدخل تعديالت كبرية على الرموز اليت وضعها لو عليها 

 األول أو جمموعة من األحرف األوىل من الكلمة اليت تصنف منط اإلستجابة واليت متثل مكون من مكوانت اإلختبار.

 التقييم الكيفي:ب ـ 

بعد اإلنتهاء من تقييم اإلستجاابت يقوم املصحح جبمع عدد من اإلجاابت املتعلقة بكل معيار مث يعد خمتلف   

النسب املئوية وينشأ جمموعة العالقات خمتصرة يف صيغة خاصة للمفحوص اليت جند منها منط اإلدراك ، منط الرجع 

ييمات العددية واليت تضاف إليها جمموعة معايري دالة غري الداخلي ، النسب املئوية لإلجاابت احليوانية ، كل هذه التق

رقمية )الصدمة،الرفض،املثابرة،املالحظات الوصفية(تكتب على جدول من خالله يقوم الفاحص يتكوين املخطط 

    ( C.Beizman.1982.p72)النفسي 

 (02) امللق  رقم  ـ مقياس كوبر مسيث لتقدير الذات : 5ـ  3

 حنو للفرد الشخصي احلكم وهو العائلية، االجتماعية الذات حنو اإلجتاه لقياس 1967 سنة صمم أمريكي مقياس هو

 أربعة على املقياس وحيتوي لذاته تقديره على األوىل ابلدرجة تعتمد نفسه الفرد يكوهنا اليت الصادقة الصورة وأن نفسه

 :هي فرعية مقاييس

  .العامة الذات

  .االجتماعية الذات

  .العمل

  .والوالدان املنزل



اإلجراءات المنهجية                                                                         الخامسالفصل   
 

 
71 

 ابلكبار اخلاصة الصورة وهي الذات تقدير لقياس معدة .فقرة 25 فقراته عدد تنطبق، وال تنطبق مها بعدين على حيتوي

 .)سنة 16 (عشر السادسة سن يتجاوزون الذين

 :ألرقام ذات السالبة العبارات منها

. 25. 24. 23. 22. 21. 18. 17. 16. 15. 13. 12. 10. 7. 6. 3. 2 

  20.19.14.11.9.8.5.4.1والعبارات املوجبة ذات االرقام :

 :االختبار تطبي  تعليمةـ  1ـ 5ـ  3

 :التالية التعليمة ويعطي للحالة االختبار ورقة الفاحص يقدم

 حتب ما معرفة يف تساعدين سوف عليها إجابتك العبارات، من جمموعة يلي فيما املقياس، هذا ملء نقوم سوف اليوم

 اذا اما ،"تنطبق " خانة يف املربع داخل ( x) فضع عالمة عادة به تشعر ما تصف العبارات كانت اذا حتب ال وما

  تنطبق ال" خانة يف املربع داخل (x عالمة)  به فضع تشعر ما تصف ال العبارات كانت

 .احلقيقي شعورك عن هبا تعرب اليت هي الصحيحة االجابة وامنا خاطئة، وأخرى صحيحة إجاابت توجد ال

 :التصقيح طريقةـ  2ـ  5ـ  3

 :التالية اخلطوات ابتباع مسيث كوبر مقياس درجات على احلصول ميكن

ـــ اذا  (0مننحه) "تنطبق" إجابته كانت إذا أما (،1مننحه) السالبة العبارات على "تنطبق ال" االجابة كانت ـ

 (0مننحه) "تنطبق ال " االجابة كانت إذا أما (،1مننحه) "تنطبق" املوجبة العبارات على اإلجابة كانت ـــ إذا

  4  يف الكلي التقدير وضرب الصحيحة العبارات عدد جبمع للمقياس الكلية الدرجة على احلصول ميكن

 :الذات تقدير مستوايتـ  3ـ  5ـ  3

 :التايل النحو غلى الذات تقدير ملستوايت فئات ثالث "مسيث لكوبر " الذات تقدير مقياس يظهر
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 ت تقدير الذات( يوضح مستواي02)جدول رقم

 الرقم  املستوى  الفئة 

 01 درجة منخفضة     40 - 20

 02 درجة متوسطة  60 – 40

 03 درجة مرتفعة  80 – 60

 :التايل اجلدول يف املتمثلة فرعية، مقاييس أربعة على "مسيث لكوبر " الذات تقدير رائز حيتوي كما

 يوضح مقاييس الفرعية لتقدير الذات (03)جدول رقم 

 اخلام الدرجات العبارات أرقام الفرعية املقاييس

 12 25.24.19.18.15.13.12.10.7.4.3.1 العامة الذات

 04 21.14.8.5 االجتماعية الذات

 06 22.20.16.11.9.6 والوالدين املنزل

 03 23.7.2 العمل

 :املقياس وثبات صدق

 أي الطرفية املقارنة بطريقة حساب مت الذي املقياس صدق مبغ حيث مسيث، لكوبر الذات تقدير مقياس تطبيق مت

 وقد الذات تقدير مقياس عمى املنخفضة الدرجات ذوي من % 27 و املرتفعة الدرجات ذوي من % 27 مقارنة

 (21)املرتفع الذات تقدير درجات متوسط مبغ
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 حساب ومت (0.01مستوى الداللة ) عند إحصائية دالة وهي ،12 ) ،4املنخفض) الذات تقدير درجات ومتوسط

( 0.93 الثبات) معامل (وبلغ0.88) تقدير مقياس عمى الثبات نسبة مبغت حيث النصفية التجزئة طريق عن الثبات

 (155. 2009جعفر )

 (01)امللق  رقم  ـ مقياس بيل براون لتشخيص الوسواس القهري : 6ـ  3

م كأداة مالحظة تستخدم بشكل متكرر  1989وضعه جودمان وآخرون عام   القهريةيل براون للوساوس بمقياس    

يف الدراسات العالجية للوساوس القهرية, وهي تساعد كثريا يف استخراج مامل يذكره املريض, ومامل يعتقد أنه ذو عالقة 

شدة األعراض وكذلك لتقييم ابألمر يف حياته؛ ويهدف تطبيقه على املريض ابلوساوس القهرية إىل التحديد الكمي ل

االستجابة لطرق العالج املختلفة, وذلك من خالل تقييم الطبيب النفسي أو االختصاصي النفسي لعدة متغريات يف 

 . حالة املريض وإعطائها درجة تقديرية ختتلف من صفر حىت أربعة حسب شدة األعراض

دراسة هبدف التحقق من الثبات  1993عاموقد أجرى كل من كيم, وديسكن, وكسكويسكي, وهوفر, وكاسلني, 
يعانون من الوساوس القهرية, وأظهرت النتائج انه  102والصدق هلذا املقياس من خالل تطبيقه على عينة مكونة من 

 بدرجة مرتفعة من الثبات والصدق يف تقييم أعراض الوسواس القهري. يتمتع
جبامعة عني مشس يف القاهرة،كما استخدم يف دراسة قام هبا ابحثون وقد ترجم هذا املقياس مبعرفة مركز الطب النفسي 

م لدراسة أعراض الوساوس القهرية على عينه من املصريني،  1994من قسم الطب النفسي ابجلامعة نفسها عام 
م  0120ومقارنتها بنتائج مماثلة يف أحناء شىت من العامل ،واستخدم أمحد عكاشة هذا ملقياس يف دراسة حديثة عام 

مث عرضت الفقرات على ، ( فقرة 74( مريضاً, ويتكون املقياس من)  90على عينة من العرب املصريني مشلت) 
جمموعة من األساتذة يف علم النفس إلبداء آرائهم يف صالحيتها لقياس الوساوس القهرية يف البيئة اليمنية. وقد أسفرت 

 لى احلسيين ، اكادميية علم النفس(لي).( فقرة44هذه العملية عن اختصار الفقرات إىل)

 وقد اتضح لنا أن بنود هذا املقياس تتناسب مع البيئة اجلزائرية وهلذا مت تطبيق هذا املقياس على حاالت الدراسة .

 تعليمة تطبي  اإلختبار:ـ  1ـ  6ـ  3
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قراءة كل عبارة بدقة بني أيديكم استبيان يتضمن جمموعة من العبارات حول جوانب خمتلفة يف حياتكم, أرجو 
وموضوعية مث اإلجابة عنها بوضع عالمة صح جبانبها وحتت البديل املناسب الذي ينطبق عليك, وال داعي لكتابة 

   امسك, علما أبن إجابتك سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي الذي هو سبيلنا األساسي حلل مشكالتنا املختلفة
 ليلى احلسيين ، اكادميية علم النفس().مة امام العبارة املناسبة العال وتكون اإلجابة على الفقرات بـوضع

 طريقة التصقيح:ـ  2ـ  6ـ  3

 يتم مجع عدد اإلجاابت التحصل عليها من طرف املفحوص املفحوص .

 يوضح تصنيف شدة الوسواس القهري 04جدول رقم

 شدة اضطراب الوسواس القهري املعدل يف مقياس بيل براون للوسواس القهري

ـــ  0  7ـ

ــــ 8  15ـ

 23ـــــ  16

 31ــــ  24

 40ــــ  32

 

 خفيف جدا

 خفيف

 متوسط

 ملحوظ

 شديد

 ـالتعلي  على اجلدول:

ــ 0  : أعراض الوسواس قهري خفيفة جدا يف الغالب الحتتاج إىل العالج إال إذا كان معدال قليال ألنك تتجنب  7ــ

 مواقف كثرية أو لديك أفعال قهرية فقط أو وساوس فقط 

ـــ  8  ذافه أوأفكار وسواس لديك آان ملحوظة إذا بطرق حياتك يف تتعارض أن احملتمل من واليت: أعراض خفيفة  15ــ
 متوسطة شدة يعين
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 اضطراب عالج دراسات لدخول املطلوب األدىن احلد هو نقطة 16 إحراز ، متوسطة أعراض:  23ـــ  16
 .القهري الوسواس

 .ريةكب ورةتفسد نوعية حياتك بص أن احملتمل من واليت ملحوظة أعراض:  31ـــــ  24
 اختصاصي به يقوم عالج إىل حتتاج قدعجزا ابلغا ،  تسبب أن احملتمل من واليت شديدة أعراض : 40ــــ  32
  .القهري الوسواس اضطراب يف

 خالصة :
الدراسة  لقد مت التطرق يف هذا الفصل إىل اإلجرءات املستعملة يف الدراسة واليت مت من خالهلا التطرق إىل  

دراسة وهو املنهج لم يف ادج املستخهاملن اإلستطالعية مث اثنيا الدراسة االساسية اليت مت من خالهلا التطرق إىل تعريف
مت بعدها ذكر حاالت الدراسة وخصائصها وكذلك اإلطار الزماين واملكاين م على دراسة حالة كما القائالعيادي 
مت بعدها ذكر أدوات الدراسة واملتمثلة يف املقابلة النصف موجهة واملالحظة العيادية وإختبار بقع احلرب للدراسة 

 براون للوسواس القهري ومقياس كوبر مسيث لتقدير الذات.ومقياس بيل 
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 الفصل السادس :عرض النتائج ومناقشتها

 متهيد

 أوال ـ عرض النتائج )دراسة احلاالت (:

.ـ دراسة احلالة األوىل  1              

  .ـ دراسة احلالة الثانية 2            

  .ـ دراسة احلالة الثالثة 3         

النتائج على ضوء الفرضيات:اثنيا : مناقشة   

.الرئيسية الفرضية نتائج ـ مناقشة 1            

  .الفرعية االوىلالفرضية  نتائج  ـ مناقشة 2          

 الفرضية الفرعية الثانية نتائج ـ مناقشة 3          

 .الثالثةالفرعية  الفرضية  نتائج مناقشة .ـ 4           

 خالصة
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 متهيد :ـ 

ـ، من خالل هذا الفصل سوف نقوم بعرض احلاالت الدراسة واليت مت بتحديد سري إجراء املقابالت العيادية      
وعرض املقابالت من خالل عرض املعلومات الضرورية عن اضطراب الوسواس القهري وتقدير الذات  وحتليلها وحتليل 
إختبار بقع احلرب لروشاخ للحاالت ومقياس بيل براون للوسواس القهري ومقياس كوبر مسيث لتقدير الذات ، وكذلك 

أجل إثبات  نتائج دراسة احلاالت واملقاييس املستعملة منلى قم مت يف هذا الفصل مناقشة فرضيات الدراسة إستنادا ع
 صحة أو نفي الفرضيات

 أوال: عرض النتائج )دراسة احلاالت(

ـ احلالة األوىل: 1  

  :املعلومات االولية للحالة

جاالسم:   

ح اللقب:  

ذكر اجلنس:   

سنة 36السن :   

منطقة حضريةمكان االقامة :   

مسكن عائلي كبرينوعية السكن :   

  اانث 02ذكور  05اخوة  07عدد االخوة: 

االخريرتبة بني االخوة :   

اثنية اثنوي املستوى الدراسي :   
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مطلق احلالة املدنية :   

حالق املهنة :   

متوسط املستوى املعيشي:   

 سبب قدوم احلالة لالخصائي النفسي :

 رغبة من احلالة وحبثا عن العالج والتخلص ووضع حد للمعاانة النفسية 

لتحاليل( تبني قيام ابرغبة من احلالة بعد القيام ابلرقية وزايرة االطباء ) القلب ، املعدة ، طب عام وال الطلب :حتليل 
 له ان املشكل نفسي

: للحالة األوىل املقابالت سري ( يوضح05)رقم جدول  

 املقابالت اتريخ االجراء مكان االجراء مدهتا اهلدف منها
عريف والت ـ التعرف على احلالة1

  بدوران وكسب ثقة احلالة 
ـ مجع البياانت االولية  3  

د 30 عيادة متعددة  
وىلاملقابلة األ 02.12. ; 2017  اخلدمات اوالد مزاين  

فويل ـ التعرف على اتريخ الط 1
 والتعليمي للحالة 

ـ التعرف على الوضع 2
 االجتماعي للحالة 

د 45  املقابلة الثانية 2017.02.27 ع.م.خ 

القة ـ التطرق اىل طبيعة الع 1
لة ) اليت تربط احلالة مع العائ

 االخوة والوالدين (
د 45  املقابلة الثالثة 2017.03.6 ع.م.خ 

ية ـ احلياة اجلنسية والعاطف1  
جية ـ التعرف على احلالة الزو  2

 للحالة 
د 50  املقابلة الرابعة 2017.03.13 ع.م.خ 
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حية ـ التعرف على احلالة الص 1
املعاش النفسي   الراهنة  

اون تطبيق مقياس بيل بر ـ 2
 للوسواس القهري 

د 55  املقابلة اخلامسة 2017.03.20 ع.م.خ 

ملرض) ا اتثرياتعلى  التعرفـ 1
على ذات الوسواس القهري (

دير ـ تطبيق مقياس تق 2 .احلالة
 الذات 

د 55  املقابلة السادسة 2017.03.27 ع.م.خ 

الروشاخـ تطبيق اختبار 1 د 30  2017ـ03ـ 30 ع.م.خ   املقابلة السابعة 
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 السميائية العامة للحالة :

لسنه  سود عيناه بنيتان ،هندامه مالئمأطويل القامة حنيف اجلسم شعره  سنة36احلالة )ح.ج( يبلغ من العمر   
ما من أطبيعي ، تواصله البصري فهوما ،أونظيف فهو سليم من الناحية اجلسمية مالمح وجهه معربة عن املواقف 

كرة قوية يف ك لديه ذا حداث ابلتفاصيل وكذلعلى الرتكيز والتدقيق يف شرح األ انحية القدرات العقلية فله القدرة
ووجود حركات سريعة ،  ناء الكالمثأة يقوم كثريا بتحريك يديه كثريا ما التعبري اجلسدي فاحلالأحداث ، سرتجاع األإ
ن احلالة يقوم أال إعره تطيع التعبري عن افكاره ومشاذ يسإاحلالة يتكلم بكالم مفهوم وواضح اللغوي فما التعبري أ

عليه طابع احلزن واملعاانة  ىل االكتئاب ويغلبإما ميزاج احلالة فهو مييل أحداث ل لألابلتدقيق يف الكالم والشرح املفص
 من املرض ويظهر ذلك يف وجه شاحب

:املقابالت عرض  

عرف عليه وعن سبب ومت الت مت استقبال احلالة )ح.ج( مبكتب االخصائي النفساين ابلعيادة املتعددة اخلدمات لقد 
ها املعاانة وحرمته من لبت عليىل املصلحة الذي كان مبحض ارادته حبثا منه عن العالج حلالته الراهنة اليت غإقدومه 

.ستمتاع ابحلياة اإل  

جراء إيف  )ح.ج( وتشجيعه على املواصلة ول لقاء حاولنا كذلك كسب الثقةأ هي من خالل هذة املقابلة اليت  
خيص وعالج هلذه االزمة ىل تشإى حالته واترخيه املرضي والوصول اجللسات النفسية اليت يتم من خالهلا التعرف عل

مل أية واليت دلت على رحيأكل ولية عن احلالة اليت وافاان هبا بها كما مت كذلك مجع املعلومات األالنفسية اليت يعيش
.احلالة يف العالج النفسي وثقته فيه  

 اتريخ احلالة :

ذكور  5لسبعة اخوة  خأحداث فهو ال بعض األإنه اليتذكر الشيئ الكثري أذ يقول إمت التطرق اىل طفولة احلالة  لقد 
سنوات وهذا  8يف سن  دخوله  يومذ يتذكر انه كان يرعى الغنم ويلعب يف احلي حىتإختان ، فطفولته كانت عادية أو 

صبح حيس بنوع من أذ إنفصال عن  البيت حس بنوع من اخلوف واإلأ حبيثىل عدم تسجيله يف احلالة املدنية إراجع 
ة املتوسطة وقد واجه حلىل مر إنتقل إوىل ، مث م األألايما صعب مهمة التكيف معهم يف ا احلرج بسبب بنيته اجلسدية 
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نحة ، مث انتقل ابحلرمان من امل قامة املؤسسة وقد عوقبإىل اهلروب من إدى به أهله مما أعن بتعاده إمشاكل بسبب 
حسب  تهاة بسب صعوبدى به اىل التوقف عن الدراسأ يا عنها مماضيكن را ملىل شعبة إالثانوية ومت توجيهه  ىل مرحلةإ

ل يف والية وهران ملدة ىل العمإليذهب بعدها وقساوة  صعوبةفيها واجه  اليتلعمل مع والده يف الفالحة و وجلأ لقوله 
ىل الداير ليعمل حالق .  إيعود بعد ذلك و سنتني يف املطاعم واعمال البناء   

ن ال يفكر يف .ج( اآلن احلالة )حأعالقة مضطربة بدليل كانت سرته  أفراد أطبيعة العالقة بني احلالة و أما فيما خيص 
كله فهو يف أما أت فقط جل املبيأىل البيت من إال التحية وهو يدخل إخوته إيعد بينه وبني ذ مل إ هل والعائلة زايرة اال

  ة.ثقيل ىل زايرهتا مرة على مرة ولكن كما يقول خبطىإخيه فهو يذهب أمه مريضة وهي عند أن أاملطاعم كما 

ين كان تلميذا ارسة ات كثرية يف املدنه كانت تربطه عالقأذ يقول إاحلالة )ح.ج( عن حياته العاطفية حتدث  وقد  
تنجح ولعل  درسة ولكنها كذلك ملولكنها كانت سطحية وعفوية كما كان له عالقات مع بنات بعد اخلروج من امل

سنة حبيث بدا حيس  29برزها كما يقول مع املراة اليت تزوجها اليت كان معها يف عالقة حوال سنة حيث كان سنه ا
  .يفكر كثريا يف اختاذ قرار الزواج فلم واج بضغط عامل السن يف الز 

ن ارايت زواجه ابعتبار دم توقعه جملنه قد عاىن كثريا يف زواجه  بسبب عأ فهو يقول الزوجية  أما فيما خيص حياته 
ه الزوجة بنوبة فيصيبت أضافة اىل يوم الزفاف الذي إم من كانو ميونون مصاريف الزفاف الوالد واالخوة الكبار ه

رفت هاذ  ) ملي عذ يقول إثر على احلالة أسها كل هذا ابمنها ومن لستهزاء بعض املدعويني إغضب وحزن جراء 
احلجارة يف الغرفة  صواتأ  اسيس غريبة ويسمعححيس احلالة أب أوبعد مرور فرتة من الزواج بد املرا واان فاملشاكل (

 مرت املشاكلستإعمال السحر والشعوذة ، أمتارس  اليتو خيه الذي يسكن ابجلوار أسباهبا اىل زوجة أرجع أاليت 
هنما اى الرغم من وجها وطبعها اخلشن علىل ذروهتا بسبب عدم امتثاهلا لطاعة ز إواخلصامات مع الزوجة واخلالفات 

ليستمر  الطالق ىلإالزوجان  و توصل ،ن التواصل بينهما كان منعدما ومع استمرار احلالة على حاهلاأال إرزقا بطفلة 
خوفه من فقدان احلضانة . وبنتهما مما سبب له ضغطا وقلقا كبريا إبعدها الصراع على حضانة   
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  التاريخ املرضي للحالة: ـ

صبح حيلل كل أحبيث   احلالة )ح.ج( تفكرييف زايدة  إن الضغوط النفسية واملشاكل العائلية اليت عاشها كان هلا وقعـ 
ذ إعنها والتحرر منها  قالعفكار ومل يستطيع اإلأصبح كثري الشك وتسلطت عليه احداث والوقائع و االمور واألجمرايت 

و أفالت منها رية ال يستطيع اإلبر فيها بصفة قهفكار يقوم بتحليلها والتداس وتسيطر عليه أ يف الر أملصداع و نه أيقول 
لطبا وعطاوين راين روحت عند اذ يقول )إابالمراض اخلطرية  ملوت واالصابةتراوده شكوك ابملرض واو التحرر منها 

  طبيب وخداخر ( الدواء ودرت التحاليل بصح غي يفوت هنار وال زوج يعاود يرجعلي املرض ومن بعد نروح عند
فاعي االنه حيلم أوم كما يقاظ لعدة مرات اثناء النستجيد صعوبة يف النوم واإل ونه الجيد رغبة وال شهية يف الطعام أكما 

ب ويظن انه رابت القلليه يقول احلالة  كذلك انه حيس بتزايد ضإشخاص املقربني حداث اليت يعيشها واألألاالسوداء و 
على ذا املرض كد له انه اليعاين من هأالطبيب وعمل له فحوصات وحتاليل و نه زار أمصاب مبرض القلب حىت 

ة يف دوامة من حلالقية ومرة القولون العصيب  كل هذا جعل انه مصاب مبرض تضخم الغدة الدر أطالق ومرة يقول اإل
   .ذه االفكارصبح يعاين منها جراء تسلط هأالشرعية نتيجة هذة الضغوط اليت  ىل الرقيةإ أالشكوك حيث جل

 اتثريات املرض على تقدير الذات للحالة :ـ

من أفكار ووسواس أصبحت تسبب له  لقد حتدث احلالة )ح.ج( أتثري املرض على ذاته حيث أن مايعيشه احلالة
املعاانة فهو مل يعد مبقدوره إختاذ القرارات وحتمل املسؤولية فاملرض قد قضى على حياته حسب قوله فلم يعد يتحكم يف 
إرادته وغرب متفائل وينظر للحياة نظرة تشائمية منشغال مبحاولته إقناع ذاته والتحرر من تسلط األفكار اليت مل يقدر 

بها والسيطرة عليها فهو يشعر ابليأس واإلستياء والضيق والقلق من حني آلخر كما فقد ثقته بنفسه وأصبح على جتن
اذا كنت هندر يف مجاعة وكي يسكتو قاع ابش يسمعوين هندر مانطيقش نكمل اهلدرة وننسى خيجل إذ يقول )

وأفكاره وأفعاله بسبب الوساوس ،إذ يقول فاحلالة ) ح،ج( مل يعد مبقدوره السيطرة على نفسه شاكنت ابغي هندر( 
وليت نشك بلي راين مريض يف جسمي وحنس طلعتلي احلمى والسطر فالراس وقليب يضرب ابخلفوحنس روحي )

راهي جتيين افكار راين  وجيد صعوبة يف النطق والكالم ويعاين من اإلمساك وعدم القدرة على الرتكيز إذ يقول )عيان( 
  يب راه ينقيين غري ابه منوت (نقول على هذا املرض ر 

 اتثري املرض على اجلانب االجتماعي للحالة :ـ 
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لقد كان للمرض أتثري على املكانة االجتماعية للحالة حبيث أنه اصبح يعاين من اخلجل عند مواجهة اآلخرين من  
اجهة والرتكيز أثناء احملاداثت األصدقاء والزابئن فأصبح يتجنب املواقف اليت تسبب له احلرج بسبب عدم قدرته على املو 

 مع االصدقاء والزابئن. 

ال وغلق حمله إفكار ته هذه الوساوس واألءذ كلما جاإيع العمل بصفة مستمرة صبح اليستطأثناء عمله كحالق أفهو   
 مل يعد مبقدوره املقاومة هلذه( فهو وليت نقول للمشتاراي ماجتونيش الصباح رواحو لعشية ذ يقول ) إنصرف إو 

لوكان غي منوت خري من هذي املعاانة اللي حرمنيت حيث يقول )لت منه شخصا شخصا كئيبا فكار اليت  جعاأل
 (من لذة احلياة 

كما أنه اليدخل البيت اال يف ساعات متاخرة من املساء بسب العالقة األسرية السيئة اليت اصبحت تشعره ابلقلق    
 واخلوف إذ يقول أنه بدال من وقوف افراد العائلة اىل جانبه وتشجيعه على جتاوز حمنته زادت اخلالفات معهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حتليل املقابالت 
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بقع وتطبيق إختبار   يت مت إجراؤها مع احلالة )ح.ج( والتعرف على اترخيها الصحي واملرضيمن خالل املقابالت ال   
 روشاخ وكانت ننتائجه كالتايل:احلرب ل

بروتوكول الروشاخ يوضح  06جدول رقمـ   

زمن  اللوحة 
 الكمون 

 الرتميز التحقيق اإلستجاابت

 شكل حيوان ،ايدي إنسان اث 40 01
 اث1.40

 )كل اللوحة( ـ كامل شكل لوحة
ـ هاذو من فوق يدين اتع إنسان 

 )جزء صغري(
 ـ الصورة كامل زخرفة ) كل اللوحة(

GF+A Banale 
Dd F Ad 

 
G F Art 

 راس حيوان  اث10 02
 فراشة محراء

 اث45

ـ هاذو لزوج ايشبهو للراس اتع 
 حيوان  )جزء كبري(

 ـ هاذي هنا فراشة محراء )جزءكبري(

DF+Ad 
Banale 
D Fc A 

 حيوان  اث10 03
 

 أرجل حيوان 
 اغصان اتع الشجرة 

 رئتني اتع إنسان 
 غزالة فوق الشجرة 

 د1.50

ـ احليوان هنا من هاذ اجلهة )جزء  
 كبري(

 ـ هاذو أرجل حيوان )جزء كبري(
 ـ هاذوأغصان اتع شجرة )جزء كبري(

 ـ هنا رية اتع بنادم )جزء كبري(
ـ هنا غزالة راكبة فوق الشجرة )جزء  

 كبري(

D F A 
 
D F Ad 
D F Bat 
D F Anat 
D Kan A Bat  

 شكل حيوان  اث22 04
 شكل جزمة 

 اث49
 

 ـ ايبان كامل حيوان ) كل اللوحة (
ـ راين نشوف فيه كيما الصباط)جزء  

 كبري(

G F A 
D F Obj 

 

 خفاش اث10 05
 راس متساح 

 ـ كامل خفاش هذا ) كل اللوحة (
ـ من فوق راس اتع متساح )جزء  

Gf+ A Banale 
D F Ad 
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 كبري( اث 28
 هاذي قيتارة  اث11 06

 هاذي تبان فراشة 
 هنا راس حيوان 

 اث42

 ـ الشكل نتاعها قيتارة )كل اللوحة (
 ـ هنا شكل فراشة )جزء كبري(

 ـ هذا راس حيوان )جزء صغري(
 

G F Obj 
D F A 
Dd F Ad  

 راس اتع بنادم  اث15 07
 

 راس حيوان 
 اث 40

بنادم )جزء  ـ شت هذا راس اتع
 صغري (

 ـ هذا من التحت حيوان )جزء كبري(

D F Hd 
 
D F Ad 

 حيوان امحر  اث18 08
 

 فراشة محراء 
 يدين اتع إنسان 

 اث45

ـ هاذو يف زوج يبانويل زوج حيواانت 
 محرين )جزء كبري(

 ـ هاذي فراشة محرا وبنية )جزء كبري(
 ـ هاذو يدين اتع إنسان)جزء صغري( 

D F C A 
Banale 
D Fc A 
Dd F Hd 

 زخرفة هاذي  اث18 09
 اث35

ـ قاع راين نشوف فيها زخرفة ملونة 
 )كل اللوحة(

G Fc art 
 

 زخرفة اث10 10
 هذا سبع هنا

 هاذي كيما السرطان 
 هذا جذع شجرة 

 هاذي غزالة 
 د1.12

ـ هاذي كامل زخرفة حيوانية)كل 
 اللوحة (

 ـ هاذي هنا سبع )جزء كبري(
 السرطان )جزء كبري(ـ وهذا كيما 

 ـ هذا جذع اتع الشجرة )جزء كبري(
ـ وهنا تبان شكل حيوان عزال )جزء 

 كبري(

G F- A 
 
D F A 
 D FA Banale 
D F Bat 
D F A 

 10،  9ـ اللوحات املفضلة : 

 املخطط النفسييوضح  07جدول رقم
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 اخلالصة أمناط اإلدراك احملددات  احملتوايت 
Hd= 10.71% 
A= 46.42% 
Ad= 17.85% 
Obj=7.14% 
Ant= 3.57% 
Bat= 10.71% 
Art=7.14% 

F+ = 17.85% 
F= 68.69% 
F- = 3.57% 
Kan= 3.57% 
Fc = 10.71% 

 

G= 25% 
D= 64.28% 
Dd= 10.71% 

 

- R=28 
-T.total= 
11.36min  

ـــ ـ متوسط زمن الكمون  ــ
 اث 15.6:
متوسط الزمن يف كل  ــــ

 اث 68.2لوحة: 
-TRI= K/C 
=K<C = 1>3 
-R.C= 8.92% 
-F.C=K/E= 
K>E= 3>0 
-Hass= 14.28% 
-INT= 10.71% 
- FMA=1.5=1.5 
-A%= 64.28% 
-H%= 7.14% 
-F%= 100% 
-F+%= 17.85% 
-F% elarg= 
114.28 
-F+elarg= 114.28 
-
Banale=117.85% 

 حتليل بروتوكول الروشاخ 
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 ـ اإلنطباع العام حول الربوتوكول

واليت تدل على مستوى عقلي مرتفع والقدرة على   R= 28معتربة من الناحية الكميةنتاجية إبقدم املفحوص    
التعبري الشفهي واخليال الواسع والذي يبني حماولة احلالة جلب اإلنتباه واحلاجة إىل اإلهتمام ، قدر زمن اإلجابة يف كل 

عاليق اليت تعترب دفاعية ذات وجهة حتكمية اثنية وهو زمن مرتفع عن املعيار النموذجي وهذا يعود لكثرة الت68لوحة بـ 
دقيقة ،ووقت كمون 30و 20دقيقة مقارنة ابملعيار العادي الذي يرتاوح مابني  11وهي موزعة على زمن كلي قدر بـ 

كان الزمن مرتفع وعدد اإلستجاابت   9و 4و 1اثنية وهو يقارب املعيار العادي إال أنه يف اللوحتني رقم 15قدر بـ 
كان زمن الكمون عادي وعدد اإلستجاابت كبري وهذا يدل على الرتدد   10، 7، 3 ان اللوحات رقم قليل يف حني

إستجاابت  5وصعوبة اإلختيار على حسب اللوحات ، مل يسجل يف هذا الربوتوكول رفض للوحات ومن جهة سجلنا 
لوك واحلاجة امللحة واليت تدل من اخلوف عن اإلحنراف من احلدود املألوفة للس Banale=17.85%شائعة 

 .للتفكبري يف حدود مألوفة 

 السياقات املعرفية :

اليت تتوافق مع املعيار  G=25%فيما خيص طرق التناول ابلنسبة هلذا املفحوص فقد اإلستجاابت الكلية        
 D=64.28%وهي تدل على إستعمال التفكري اجملرد ، وكانت اإلستجاابت اجلزئية   %30ـــ   %20ذجي النمو 

على اإلفراط يف إستعمال التفكري امللموس واحملسوس  لوتد %68ـــ  %61وهي تتوافق مع املعيار النموذجي 
وهي تتوافق مع املعيار  Dd=10.71ستجاابت اجلزئية الصغرية فاصيل الصغرية ، أما فيما خيص اإلواإلهتمام ابلت

وهي مؤشر على السلوك القهري الوسوسة وشدة التدقيق وقد غلب على احملددات الطابع  %10ـــ  %6النموذجي 
ن احلياة اإلنفعالية لدى الشخص حتددها العمليات يف كل االستجاابت اليت تدل على أ F=100%الشكلي حيث 

هي مؤشر مرضي  %80عن  Fرونة واألفكار الثابتة ،إن إرتفاع نسبة الفكرية اليت يسودها اجلمود والتعصب وعدم امل
وهي نسبة ضئيلة جدا  F%=17.85%على التعقيد واإلفقتار إىل التلقائية واإلكتئاب والسلوك القهري ،كما أن 

 تؤكد على إنزالقات حادة يف إدراك الشكل .

 الدينامية الصراعية :
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توكول وقلة التصورات اإلنسانية كانتا طريقتني للسيطرة ومواجهة العامل الداخلي سيطرة اجلانب الواقعي يف هذا الربو    
وهي نسبة منخفضة تدل على العدوانية  Hd=7.14%والتحكم يف العامل النزوي بقطبيه العدواين واللبيدي حبيث 

 TRIضمونه ، و يدل على سرعة التفكري وفقر م A=64.28%والكراهية أما إرتفاع نسبة اإلستجاابت احليوانية 
كانت   F.Cوهي تشري إىل الطابع املنبسط للسري النفسي ، يف حني  K<Cالذي ميثل منط الصراع الداخلي كانت 

K>E  وهي تدل على وجود الرقابة على العامل الداخلي والوجداانت ، وكانتRC=8.92%  وهي منخفضة عند
ى ضعف اإلستجابة للمنبهات اخلارجية ، معادلة وتدل أن الشخص إنطوائي وهو مؤشر عل %30املعيار النموذجي 

وهي تدل أن الشخص ليس لديه نضج وجداين ، معادلة الشك الداخلي FMA=(CF+C=FC النضج الوجداين
INT=10.71%  حبيث  قلقا كبريا اعات وشك داخلي ، كما أن احلالة أبدىوهي تدل على ان لديه صر

HASS=14.28%  للمعيار النموذجي.  %12وهي نسبة أكرب من 

 احملتوى:

( يف حني  A Hd Obj antom pot artجند تنوعا نسبيا يف بروتوكول املفحوص يشري إىل تنوع إهتماماته )  
وهي نسبة عالية تدل على أن احلالة لديه تفكري  A%=64.28%شكلت احملتوايت احليوانية أغلبية املواضيع املدركة 

وكانت هذا راس اتع بنادم ( ) 7ري يف مضمونه ،إن ظهور أول إستجابة ذات حمتوى إنساين يف اللوحة رقم سريع وفق
يف حمتوى إنساين جزئي ، فالتصور اإلنساين لدى احلالة ملخص يف عضو التفكري ومصدر األفكار وإنشغال املفحوص 

بسبب انشغال احلالة وتركيزه على حالته هذا ذراع اتع إنسان( ) 8و1لتظهر استجابة اخرى يف البطاقتني رقم 
و  F%elargترجع إىل الكبت والقلق والعدوان ، لقد جاءت  H%=10.71الصحية فقلة اإلستجاابت اإلنسانية 

F+elarg  عن نوع ابإلهتمام ابلواقع ، ابلنسبة إلختبار اإلختيارات اللوحات  وهي تدل 144.28بنفس القيمة
 .هاذو معجبونيش( ) 9،4والغري مفضلة وهي ( هاذو عجبوين) 3،7املفضلة وهي 

 

 

 الفرضية التشخيصية للروشاخ :ـ 
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ــــ يظهر إختبار الروشاخ أن احلالة )ح.ج( هلا مستوى عقلي مرتفع وتستعمل التفكري اجملرد واإلفراط يف التفكري  ـ
 امللموس واحملسوس 

ـــ اإلهتمام ابلتفاصيل الصغرية وشدة التدقيق الذي يدل على ــ  السلوك القهري . ـ

ــــ الرتدد وصعوبة اإلختيار .  ـ

ـــ النظام واإللتزام واخلوف من اإلحنراف عن احلدود.  ـ

ـــ حتكم العمليات الفكرية يف حتديد احلياة  اإلنفعالية اليت تتميز ابلتعصب وعدم املرونة واليت تظهر من خالل النسبة  ــ ـ
 %fاملرتفعة 

ـــ ظهور مؤشرات مرضية تدل على اإلفتقار إىل التلقائية والسلوك القهري عندما تكون  ، كما  %80أكثر من  %+Fـ
 تدل كذلك على وجود بني الرغبة يف التحكم والرضوخ للمحيط .

ــــ سيطرة اجلانب الواقعي على العامل الداخلي النزوي بقطبيه العدواين والليبدي .  ـ

ـــ حماولة جلب   اإلنتباه وجلب اإلهتمام .ـ

 .F.Cـــ وجود رقابة على العامل الداخلي من خالل 

ـــ عدم وجود نضج وجداين من خالل معادلة   . FMAـ

ـــ شخص إنطوائي من خالل   .%30أقل من  RCـ

ـــ وجود قلق مرتفع من خالل    HASS=13.79ـ

ـــ وجود شك داخلي  اخلارجي مع القدرة على معاجلة ت العام نتيجة احلساسية الكبرية ملثريا INT=28.57ـ
 غوط.الض

ــــ وجود القلق والكبت والعدوان عند احلالة.   ـ
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ـــ القدرة على التكيف وإقامة عالقات إجتماعية من خالل  وإمكانية اإلتصال البشري ، لكن من الواضح  F+elargـ
 ان هذه العالقات متتاز ابلسطحية من خالل نقص اإلستجاابت احلركية .

ـــ يظهر حتليل إجاابت املفحوص على اللوحات اليت تعود إشكاليتها الضمنية إىل مفهوم الذات م ن خالل اللوحة رقم ـ
لى متثيل الذات أمام املشايه له واليت ترمز إىل مشكلة سريورة التقمص وإىل الصعوبة اليت يواجهها يف اليت ترمز ع 03

اإلستجاابت اإلنسانية وعوضها احلالة إبستجاابت احليوانية ، فاخلوف التحكم يف القلق والشك املرتفع أين تنعدم 
اليت هلا معاين ذاتية واليت تنعدم فيها  10والقلق يكون إجتاه العالقات واإلتصال البشري ، ومن خالل البطاقة رقم 

 نفعالية .اإلستجاابت اللونية وأعطت إستجابة شاملة وإستجابة شائعة ،وهذا دليل على جتنب اإلاثرة اإل

القهري  للمقابالت اليت تتوافق مع بنود الدليل التشخيصي للوسواس األعراض اإلكلينيكيةـ وإنطالقا من 
 :   DSM5حسب

فكار متعلقة ابملرض واخلوف من املوت وهي متكررة وبصفة اثبتة وهي مقتحمة وغري مرغوبة وتسبب قلقا وجود أـ 
 وإحباطا .

 هذه األفكار وتقييدها وقمعها .ـ حياول احلالة )ح.ج( جتاهل 

خذ هذه االفكار حيزا كبريا من وقت احلالة يف التفكري فيها وتسبب له ضعفا يف االداء االجتماعي واملهين ـ أت
 )حالق(.

 ـ عدم وجود أتثريات فيزيولوجية كتناول دواء او حالة طبية اخرى  .

 .ن املوتفكار تتمثل يف الشك ابملرض واخلوف موساوس : وساوس األـ 

 ـ أفكار تسلطية متمثلة يف الشك يف املرض اجلسمي.

توقع أسوأ االحتماالت ، و واألفكار السوداء ، والتشاؤم .ميان ابلسحر والشعوذة واألحجبة التفكري اخلرايف البدائي واإلـ 

  والكوارث .
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 .ـ التفكري الدائم واملستمر

 .ـ احملاوالت املستمرة للتحكم والسيطرة على االفكار 

 .ــ  حتليل الوقائع واالحداث وعدم القدرة على جتاوزها 

 .ـ اجرتار االفكار )املرض واملوت (

 .ـ  التحسس ابملرض ) مرض القلب ، القولون ، الغدة الدرقية (

 .ـ اضطراب النوم 

 .ـ فقدان الشهية 

 ـ اتنيب الضمري وعدم القدرة على التحرر من السيطرة االان االعلى 

 .لتزام ابلقوانني والنظم االجتماعية ـ اإل

 .حداث املاضية ـ الندم على األ

 .فكار والشعور ابلتوتر والقلق عند مقاومتها ـ تصلب األ

 .حداث والوقائع  ـ التدقيق والشرح اململ لأل

 .الشياء ـ الدقة والنظام يف ترتيب ا

وانطالقا من األعراض اإلكلينكية واليت مت إثباهتا من خالل إختبار روشاخ استنادا للتوظيف العصايب للوسواس القهري 
: 

 تدل على مستوى عقلي مرتفع . R=28ـ 

 مرتفع تدل أن اجلياة االنفعالية لدى الفرد حتدها العمليات الفكرية اليت يسودها اجلمود والتعصب. F%=85%ـ 
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 .RC<30ــ وجود إنطوائية لدى احلالة 

  Hass=13.79ـــ قلق مرتفع 

 يدل على التكوبن العكسي . FC>CFـ 

 .kيف اللوحات الثالث األخرية أكثر من عدد اإلستجاابت احلركية  fـ عدد اإلستجاابت الشكلية 

  منخفض والذي يدل على اإلستجابة لعامل اخليال. k  ــ

 :DSM4من  GAFحسب سلم  للحالةالوظيفي ـ تقييم االداء 

عراض متوسطة ) وجود افكار وسواسية يف الشك ابملرض واخلوف من املوت واجرتار هذه االفكار أـ  51ـ 60  
وصعوبة مقاومتها( صعوبة متوسطة يف االداء الوظيفي املهين واالجتماعي ) صعوبة يف ممارسة العمل كحالق بسبب 

 .يف التحدث مع جمموعة االخرين(وجود االفكار الوسواسية ، صعوبة 

 حتليل وتفسري االليات الدفاعية :

 العزل :

كل افكار لية العزل من خالل عزل مشاعر الذنب واتنيب الضمري عن حمتواها الوجداين واختاذها يف شآتظهر  
.وسواسية متمثلة يف الشك يف املرض واخلوف من املوت   

 النكوص:

افة والنظام والعناد ان االعلى بدرجة كبريةحبيث تظهر ردود افعال يف صورة استقامة والنظيظهر من خالل قساوة اال   

.لتزامه يف اداء الصلوات واحرتام املواعيد إتظهر لدى احلالة من خالل االستقامة :   

.شياء رص احلالة على نظافة املالبس واألالنظافة : حي  

.وقاهتا احملددة أ يفولوايت وتناول الوجبات الغذائية الصحية واعطاء األشياء يعمد احلالة على ترتيب األ النظام:  



ات الفصل السادس                                                        عرض النتائج ومناقشة الفرضي  
 

 
94 

خرى أسها من جهة عادة ملإشياء مث بلمس األمتمثلة  فكار بطقوسهبدف حمو األيتم استخدام هذا امليكانيزم  احملو :

والتعديل وطقوس  راربقصد خمتلف كما انه يفضل االرقام الزوجية على االرقام الفردية ويظهر ذلك يف طقوس التك

.اللمس واالعداد   

 التكوين العكسي :

ن أال إوت  افكار وسواسية واخلوف من امليظهر من خالل خوف وقلق احلالة من االصابة ابالمرض عن طريق وجود 

سرته أفراد أوعالقته مع  ها مع زوجتههاحلالة لديه الرغبة يف املوت حبكم الضغوط اليت يتعرض هلا واملشاكل اليت واج

ين من البنة اتع لوكان غي منوت خري من هاذي املعاانة اللي حرمتواملعاانة اليت حرمته من لذة احلياة  حيث يقول)

   العيشة (

 ـ حتليل املقاييس املستعملة :

 ـ مقياس بيل براون للوسواس القهري : 

 16ملفحوص علىقد حتصل اف على احلالة )ح.ج(لتحديد درجة الوسواس القهري تطبيق مقياس بيل براون وبعد 
الكلي وقد كانت درجة  من جمموع الدرجات  72فعال القهرية مبجموع  درجات لال 11فكار الوسواسية و درجة لأل

  .ية بصورة كبرية بدرجة ملحوظة اي ميكن ان يفسد احلياة اليومن احلالة يعاين من وسواس قهري نتيجة االختبار أب

الذات :مقياس كوبر مسيث لتقدير ـ    

مسيث لتقدير الذات كانت  وبعد التعرف على املعاش النفسي للحالة بعد االصابة ابملرض وقد مت تطبيق مقياس كوبر  
 النتائج كااليت :
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يوضح نتائج املقياس 08جدول رقم  

ة النتيج   العبارات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 الدرجات  0 0 0 0  0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10

 

لتكون النتيجة  4درجة ومت ضرب الدرجة املتحصل عليها يف  25من جمموع   10حتصل احلالة )ح ـ ج( على درجة  
.وهذا مابيني ان للحالة تقدير ذات متوسط  40  

ما فيما يتعلق ابملقاييس الفرعية فكانت النتائج كااليت :اـ   

بنود الذات العامة :ـ   

 ن الذات العامة للمفحوص منخفضة وذلك ما يظهر يفأدرجة وهذا يبني  12من  4الدرجة  حتصل احلالة على 

شياء من نفسه أغيري شياء عادة ويريد تن املفحوص تضايقه األا( حبصوله على نتائج سلبية حبيث 4،  3، 1البنود )

.وعدم تقبله هلا  يف ظل معاانته مع املرض وكذلك وجود صعوابت يف اختاذ القرارات   

ستسالم بسهولة إ( وهذا من خالل 10،12،13،15،24) وكذلك حصول املفحوص على نتائج سلبية يف البنود   

يضا عدم تقدير نفسه أو  وتشويشهاه مور عليه يف حياتختالط األإعوبة تغيري الوضع احلايل وكذلك وعدم املقاومة  وص

.عطائه قيمة هلا وعدم الرضا عن نفسه إعدم و   

 ـ بنود الذات االجتماعية :
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ن احلالة لديه عالقات أجيابية وهذا مايبني إدرجات  4املة  حبيث حتصل على كل حتصل احلالة على درجة ك  

جتماعية جد إلات اتمعه ،وبذلك يكون تقدير الذخرين وحيتل مكانة مرموقة يف وسط جمجتماعية جيدة وقوية مع اآلإ

 مرتفع .

بنود ذات املنزل والوالدين :ـ   

ن ذات املنزل والوالدين للحالة جد أدرجات وهذا مايؤكد  6ة من جمموع جيابيإحتصل احلالة على درجة واحدة    

ربطه املفحوص التن ا( حبصوله على نتائج سلبية ،حبيث 6،9،11،16،20منخفضة وهذا مايظهر يف البنود )

ن املفحوص يتضايق اختبار وذلك جابة على بنود اإلاإلفراد عائلته وهذا مايتضح يف املقابالت  و اعالقات جيدة مع 

تتوقع منه الكثري ووجود  عائلته ناتراعي مشاعره وهتتم به وال يرى  ن عائلتهاابلتواجد داخل املنزل و ال يرى  وينزعج

عب ماهو عليه .ن عائلته ال تتفهمه والتستو أترك املنزل ومغادرته وكذلك يرى  يففكار للحالة يف الرغبة أ  

 ـ بنود ذات العمل :

ر درجات وهذا ما يبني ان ذات العمل للمفحوص متوسطة ويظه 3حتصل احلالة على درجتني اجيابيتني من   

عتياد ويل يف اإلتاج لوقت طملفحوص ال حين اأصوله على نتائج اجيابية ، حبيث ( حب7،23هذا يف البنود )

ل وتلقيه شياء اجلديدة وسرعته يف التاقلم مع ظروف العمل  وذلك حبكم عمله كحالق للرجاألعلى ا

(الذي جيد 2 البند )التشجيع من طرف االخرين فيما يقوم به )مهنة احلالقة ( ، وحصوله على درجة سلبية يف

ه الالعقالنية حول ار نشغال تفكريه الدائم ابفكإىل إجع اخرين وذلك ر وبة يف التحدث امام جمموعة مع اآلصع

مراض وهذا مااتضح من خالل املقابالت .صابته ابألإ  
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ـ فرضية التشخيص : 6  

خ الصحي للحالة زمة والكافية عن التاريبالت العيادية ومجع املعلومات االبعد دراسة معمقة للحالة عن طريق املقا 

حدثته هذه األخرية املعاانة اليومية من الوساوس واالفعال القهرية والتعارض الذي أواملعاش النفسي فقد اتضح لنا ان 

 دات املقومة والسيطرةمع النشاطات اإلجتماعية والعملية ومقدار التوتر والقلق املصاحب هلا دفع احلالة إىل بذل اجملهو 

 واإلستسالم يف بعض االحيان. 

  فكل هذا سيكون له وقعه واثره يف التأثري على مستوى تقدير الذات لدى احلالة .

 ـ التشخيص :

نه يعاين من بعد تطبيق مقياس بيل براون لتحديد درجة الوسواس القهري فقد شخص احلالة )ح.ج( على أ    

جة.در  23اضطراب الوسواس القهري متوسط الشدة بدرجة   

ر ذات متوسط بدرجة ـ وبعد تطبيق مقياس كوبر مسيث لتقدير الذات فإن مستوى تقدير الذات للحالة )ح.ج( تقدي 

40 .  

 االستنتاج العام :

وحتليل إختبار روشاخ ان احلالة )ح.ج(  DSM5من خالل األعراض اإلكلينيكية للحالة قد مت تشخيصها وفق   
وفق مقياس بيل براون للوسواس القهري وكان مستوى تقدير الذات 27مصابة ابلوسواس القهري وحتديدا بدرجة 

وتسلط  درجات وهذا يعود إىل أتثري درجة الوسواس  4، فكانت درجة الذات العامة منخفضة  40متوسط بدرجة 
وأتنيب الضمري والشك املستمر وعدم القدرة على السيطرة على األفكار التسلطية كل األفكار وحالة الضيق والقلق 

هذا أثر على التفاعل الديناميكي للحالة ،والذي كان ظاهرا من خالل املقابالت العيادية ومت إثباثه من خالل إختبار 
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تتحمل اإلضطراب وما أن الشخص منطوي فاحلالة مل  RCودلت نتيجة  %13.79روشاخ إذ كانت درجة القلق 
قليل  Banaleسببه هلا من أمل نفسي ، فالعملية اإلنفعالية سيطرة على احلركات الفكرية وعدد اإلستجاابت الشائعة 

 مايدل على التكيف الغري السليم مع الواقع .

يتقدير ذات جيد ومرتفع كون أن احلالة يتواصل جيدا مع أفراد جمتمعه بشكل جيد وهذا ماذكره ـ الذات اإلجتماعية 
أثناء املقابالت فهو ميارس الرايضة بشكل جيد ويزور والدته بشكل مستمر ، إال أن هذا التواصل راجع إىل تفكري 

على التعبري الشفهي ، كما تشري إىل تدل على مستوى عقلي مرتفع والقدرة  R=28احلالة وقدراته العقلية اجليدة 
 Bot Anatm Obj Art Hdحماولة احلالة إىل جلب اإلنتباه ، مث إن وجود إسيتجاابت متنوعة للمحتوايت )

Ad A  واليت تدل على إهتمامات املفحوص ، فالذات اإلجتماعية كانت مرتفعة كون أن له عالقات إجتماعية من )
 حية .وعملية اإلتصال والتواصل سطقبل 

وهذا يعود إىل مشاكل والصراعات اليت عاشها احلالة مع إخوته من قبل وعد  6من  1ـ ذات املنزل والوالدين منخفضة 
وجود تواصل فعال وجيد داخل املنزل الذي يقول احلالة أنه كان يدخله من أجل النوم فقط ، كما أن مشاكل الطالق 

جود الوالدة عند اإلخوة والوالدة عند اخل األكرب كل هذا كان له وزنه وأثره مع الزوجة وبقائه وحيدا دون إعادة الزواج وو 
على ذاتية احلالة فمن خالل إختبار الروشاخ تبني لنا أن احلالة يعاين من صعوبة تقمص الصور اإلنسانية نتيجة إنعدام 

H  ووجودHd  أفراد العائلة والزوجة وكذلك منخفضة واليت تدل على العدوانية والكراهية اليت أصبح احلالة إجتاه
واليت أثرت على التواصل الفعال والديناميكي مع  %30أصغر من  RCتها نطوائية اليت يعيشها واليت أثبتاحلالة اإل

 أفراد األسرة .

درجات احلالة ميارس نشاطه العملي بشكل مستمر غري أن تسلط االفكار  3من  2ــ ذات العمل كانت متوسطة 
وحالة اخلوف والقلق  اليت درجة جعلت احلالة يستغرق وقتا يف مقاومة هذه األفكار  27الوسواسية وبدرجة ملحوظة 

الرتكيز يف عمله وإخنفاض اجلانب املعنوي الذي أثر أصبحت تنتابه زايدة على امليزاج املكتئب جعلته جيد صعوبة يف 
واليت تدل على التعقيد واإلكتئاب  %80اليت كانت مرتفعة عن  %Fعلى نشاطه وديناميكيته وهذا مادلت عليه 

 والسلوك القهري واإلفتقار إىل التلقائية.
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ـ عرض احلالة الثانية : 2  

 املعلومات االولية للحالة:

 حاالسم: 

 س اللقب:

 انثى اجلنس: 

 سنة 27السن : 

  ذكور  02 عدد االخوة: 

 الثالثة رتبة بني االخوة : 

 متزوجة احلالة املدنية : 

 اثلثة اثنوي املستوى الدراسي : 

 متوسط املستوى املعيشي : 

 ماكثة ابلبيت املهنة : 

 عامل مهين مهنة الزوج : 

 السابعة متوسط  املستوى التعليمي للزوج :

 لى قيد احلياة عالوالدين :

  معلم مهنة االب: 

 ماكثة ابلبيت مهنة االم : 
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 سبب قدوم احلالة لالخصائي النفسي :

 رغبة من احلالة وحبثا عن العالج والتخلص ووضع حد للمعاانة النفسية

 من قام ابلطلب :

جاءت احلالة مع زوجها تبحث عن اخصائي نفسي لتلقي العالجات النفسية وجتنب العالج الدوائي الذي وصفه 
 .احد االطباء 

 املقابالت : يوضح سري09 رقم جدول

 املقابالت اتريخ االجراء مكان االجراء مدهتا اهلدف منها
عريف والت ـ التعرف على احلالة1

  بدوران وكسب ثقة احلالة 
ـ مجع البياانت االولية  3  

د 30 عيادة متعددة  
 املقابلة االوىل 03.06. ; 2017  اخلدمات اوالد مزاين

فويل ـ التعرف على اتريخ الط 1
 والتعليمي للحالة 

ـ التعرف على الوضع 2
 االجتماعي للحالة 

د 45  املقابلة الثانية 2017.03.13 ع.م.خ 

القة ـ التطرق اىل طبيعة الع 1
لة ) تربط احلالة مع العائاليت 

 االخوة والوالدين (
د 45  املقابلة الثالثة 2017.03.20 ع.م.خ 

ية ـ احلياة اجلنسية والعاطف1  
جية ـ التعرف على احلالة الزو  2

 للحالة 
د 50  املقابلة الرابعة 2017.03.27 ع.م.خ 

حية ـ التعرف على احلالة الص 1
املعاش النفسي   الراهنة  

اون تطبيق مقياس بيل بر ـ 2
د 55  املقابلة اخلامسة 2017.04.03 ع.م.خ 
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 للوسواس القهري 

ملرض) ا اتثرياتعلى  التعرفـ 1
على ذات الوسواس القهري (

دير ـ تطبيق مقياس تق 2 .احلالة
 الذات 

د 55  املقابلة السادسة 2017.04.10 ع.م.خ 

ـ تطبيق اختبار الروشاخ1 د 30   املقابلة السابعة 2017ـ04ـ 17 ع.م.خ 
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 السميائية العامة للحالة:

سنة طويلة القامة قوية اجلسم شعرها اسود عيناها سوداوتني  ،هندامها مالئم 27احلالة )ح،س( تبلغ من العمر   
 لسنها ونظيف وتضع حجااب )مخارا( على راسها  فهي  سليمة من الناحية اجلسمية مالمح وجهها معربة عن املواقف

اما تواصلها البصري فهو طبيعي ،اما من انحية القدرات العقلية فلها القدرة على الرتكيز والتدقيق يف شرح االحداث 
حة تعرب هبا عن ابلتفاصيل وكذلك لديها ذاكرة قوية يف اسرتجاع االحداث ، اما التعبري اللغوي فاحلالة تتكلم بلغة واض

كبرية مع تكرارها لبعض الكلمات اما من انحية االدراك فادراك االشخاص ال اهنا تتكلم بسرعة  إ مشاعرها افكارها 
اما ميزاج احلالة فهو مييل اىل االكتئاب ويغلب عليه طابع احلزن واملعاانة من املرض ويظهر  ،والزمان واملكان طبيعي 
 ذلك يف وجه شاحب .

 عرض املقابالت :

ومجع اكرب قدر ممكن من املعلومات االولية والبياانت الشخصية مع احلالة )ح.س( مت التعرف عليها  ول لقاءأيف   
وحماولة كسب ثقتها وتعريفنا بدوران كاخصائيني نفسانيني ، كما مت كذلك طمأنة احلالة والتخفيف من شدة قلقها 

 ومت مجع البياانت االولية عن احلالة وقد وافتنا هبا بكل ارحيية وقبول .جراء معاانهتا الراهنة 

 احلالة : اتريخ

ها كانت تعيسة مل تذق او حتس فيها حبنان الوالدين والدفئ العائلي طفولتفقد فتطرقنا اىل طفولة احلالة اذ تقول ان  
صيب مها تعاين من مرض عأظافرها وجدت أفمنذ نعومة ملي حليت عيين املشاكل بني ماما واباب ( على حد قوهلا )

ت رضاعة طبيعية حىت سن سنة هنا تلقأال إتكن تعطيها وقتا لالهتمام االزم ذ مل إتشتكي فيه من االم يف الراس 
مزير بزاف فالدراهم بوها الذي كان مؤذان ابحد املساجد وحافظ لكتاب هللا واليت تقول عنه )أما أونصف 

لة ال يت فقط فاحلاذ كان ينفق على ضرورايت البإبوة ( فاالب كذلك حرمها من حنان األومايهدرش معاان بزاف
 بيها اجتهاها اال صراعاته املستمرة مع امها . تتذكر مواقف أل

سنوات  06تتذكر احلالة ) ح،س( ذكرايت اللعب مع قريناهتا من اجلريان وتقول اهنا كانت اايما مجيلة ويف سن ـ   
هنا وجدت معلمة قاسية يف ال اإري او املقارقة للبيت والوالدين دخلت املدرسة االبتدائية فهي مل حتس ابي نوع من التغي
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الشيخة كانت تضربين للراس الين ذ  تقول)إف الدراسي مما ااثر لديها اخلوف املعاملة صعبت عليها االندماج يف الص
ذ إ بعض املرات سنوات هترب من املدرسة وال تدخلها يف 6( وهذه املعاملة جعلت الطفلة صاحبة ماكنتش نعرف نقرا

( ويف السنة الرابعة ة عند الصور اتع ليكول اخنلع وقايل انيت شارامي تديري هنا مرة صابين اباب قاعدتقول )
وبعد ( كنت ندخل كارهة للكالصة منت حنس ابغيني يقتلوين ذ تقول )إاعادت السنة لتاثري تلك الظروف  ابتدائي

 ما عن عالقاهتا معأن تنال شهادة التعليم االبتدائي أعادية واستطاعت صبحت االمور أاعادة السنة تغريت املعلمة 
تقاهلا للمتوسطة نإ( وعند كانو جيو عندي صحاابيت للدارهنا كانت عالقة جيدة )أصديقاهتا يف تلك املرحلة فتقول 

كنت حنس ابالهانة مكانش عالابله بيا من مثة كرهت ستاذ الرايضيات  التاريخ واجلغرافيا)أواجهت مشاكل مع 
ي االوىل متوسط والسنة الرابعة متوسط أعادت احلالة السنة السابعة أففي املتوسطة ضيات من ذاك النهار( الراي

( كما تقول اان مانيش خفيفة فالفهامة ) 4بعدما خسرت شهادة التعليم املتوسط متحججة ابن الرايضيات معامل 
وبليا ، مانيش عارفا قاع كي نباهلم ، كانو كانو يكرهوين مني مدعن طبيعة العالقة مع االصدقاء والصديقات )

جية كبرية مقارنة مع زميالهتا قلم حبيث كانت ذات بنية مونفولو أاهلا للثانوية وجدت صعوبة يف التوعن انتق هايبيين (
هنا كانت حتس بنوع من النقص واخلجل من زميالهتا بسبب أالسن والبنية اجلسدية كما تقول  لوايت تكربهن يفال

كنت نلبس ن اابها اليشرتي هلا على حد تعبريها )مل يكن الئقا ومل تكن راضية به ألس اليت تلبسها فهندامها املالب
 .من عند الناس(

حبيث كانت يف كنت نعرف الفرونسي واالجنليزي (كانت دراستها يف هذه املرحلة عادية بدون اي صعوابت )
يف هذه املرحلة كانت  ختصص لغات اجنبية وحققت الصعود يف السنوات على التوايل ورسبت يف امتحان البكالوراي 

كانت جتي عندي اتكل وتشرب وتبات ومني للحالة عالقة طيبة مع زميالهتا وكانت هلا صديقة مقربة تدرس معها)
فرحيت ماكملتش كي نيت خسريت ودروك كي تشوفين وهي رحبت جات عندي والت تبكي وقاتلي  bacخسرت 

عندي ذ تقول ) إملا نفسيا أثر يف احلالة )ح.س( وسبب  هلا أ البكالوراي يففاخلسارة فالطريق تبدهلا وال دور راسها( 
وابتعاد الصديقات عنها كان له ابلغ بزاف طموحات كنت ابغيا خدمة ابه نعطي دراهم المي الن اباب مايعطيهاش( 

 .اان عندي عزة نفس(االثر اذ تقول )
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ن كل ماعاشته احلالة )ح،س( منذ طفولتها ومراهقتها كان يف وسط أذ إطبيعة العالقة مع العائلة  ما فيما خيصأ    
س أمل يف الر ضة مبرض عصيب تعاين من التعب واألفراد هذه العائلة فاالم مريأفيه احلوار وتبادل املشاعر بني  عائلي ينعدم

  .صغر يدرس واحلديث فيما بينهم قليلكرب يعمل واألخ األاوقات قليلة وال يتكلم كثريا واألب الاييت اال يف واأل

( هاجيو يزوروان احنا قليل وين انروحوذ تقول احلالة )إواالقارب فالزايرات قليلة هل ـ اما فيما خيص العالقة مع األ
ن ال فالزايرات اقتصرت على املناسبات فهي ال حتس بذلك لصغر كانت تذهب عند خاهلا لكن اآليف ا هناأوتقول 

ي سبب وخاصة اذا اختذت ذ يقوم االخوة بضرهبا ألإسرة عائلي ، فهي تعاين من ضغط وسط األبذلك التكافل ال
جها اذ كرب كان يضرهبا ابستمرار اثناء مرحلة انفصاهلا عن زو ن اخوها األأاذ تذكر احلالة  موقفا خيصها ومل تليب االوامر

 .(خواي كان يضربين بزاف مني كانو اخلطابة جيو خيطبوين واان مانبغيشتقول )

ين أسنة  18 حياهتا املدرسية يف سن ي انسان يفأة عالقة مع حياهتا العاطفية اذ تقول اهنا مل تكن هلا ايما ابلنسبة ـ أ
ن العالقة أال إوالذي كانت تتواصل معه ابهلاتف  سنة 36قامت عالقة عاطفية مع احد الشباب الذي كان يف سن أ

طار الكالم فقط وتبادل العواطف واملشاعر ، تعلقت احلالة ابلشاب واستمرت العالقة حوايل سنتني إبينهماكانت يف 
هتالي يف روحك راين رايح بالكي كاش  اد السفر لفرنسا ملدة شهر قايل )أر حبيث اهناها الطرف االخر عندما ، 

منهيا العالقة ما تسبب للحالة من دريت رايك من ورااي ( وعندما عاد وعن طريق اهلاتف قال يل ) من ورااي( ماديري
مل تكن للحالة .كنت نقول اان ماعنديش زهر هنار عرسو نضريت بزاف( بكاء وحزن دام حوايل شهرين اذ تقول )

 . تكن هلا اية معلومات عنها ي ممارسة جنسية اذ تتذكر كذلك ان اول عملية طمث تفاجات هبا وملأ

حد االعراس للعائلة وطلب من أها يف أا مل تكن تعرف هذا الشاب الذي ر ذ تقول اهنإـ  حتدثت احلالة عن زواجها 
قعدان خمطوبني ذ تقول ) إرها واعالم الوالدين متت اخلطبة خباإبعد و يدها للزواج  بهل على طلاأل حد املقربني منأ

كنت ابغيا الزواج هنا كانت مقتنعة هبذا الزواج على حد تعبريها )أوتقول د دران العرس ( اشهر ومن بع 09ملدة 
كان عرس ذ تقول )إلنسبة هلا كانت مجيلة فذكرايت الزواج اببواحد مقتنعة بيه ومقتنع بيا وليس زواج تقليدي ( 

نه وبعد حوايل أال إوقات اليت عاشتها احلالة مجل اللحظات واألأ( كان شهر عسل من شباب حىت اجلوارين حسدوين
ويبكي وال  االم يف راسهآيشتكي من  أة بتغري يف سلوكات زوجها الذي بدشهر ونصف من الزواج تفاجات الزوج

ايم أ 3( فهي مل تراه وختفت عنه ملدة عاله راكي قاعدة هنا روحي مانسحقكشذ يقول)إمامه أيستطيع حتمل رؤيتها 
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ضافة إ( تزوجت وندمت وهي تنام مع اخواته وعند علمه بوجودها يف البيت وغضب وكان يقول هلا ) فهو ينام لوحده
ختاه اللتان مل تكوان راضيتني هبا كزوجة لالبن اذ كانت تقول له أزوجها وجدت مشاكل مع ام الزوج و  ىل معاانهتا معإ

  .(انو خيونويل صواحلي من بييتك(  وصذا مازاد الضغط على احلالة كما تقول )انت لبغيتهاامامها )

يوما لكن االمور بقيت على حاهلا وبعد مرور شهرين على زواج احلالة مت  20ذهبت احلالة اىل بيت والدها ملدة 
ا مل جتد أهن( كما كنت نبكي فالليلذ تقول )إمل نفسي اليطاق أىل معاانة و إ.س( الطالق الذي حول حياة احلالة )ح

يل نروح ليه مايدسهاش فيا ، مكانش ايل حيوس عليا ، ماصتش صدر جانبهاذ تقول )ىل إسندا عائليا يقف 
  .(حنني

كانو   ذ تقول )إشيئ  يأيث كان يعتدى عليها جسداي جملرد خوة حيب مل تكن االمور سهلة مع اإلويف بيت األ 
زاف على هذا كون غي قعدت  سليبااتر وماتزوجتش ندمت ب( ونقول )يضربوين حىت وليت نقول طاحت بيا

 .( الزواج 

وبعد مرور شهر من طالق احلالة تلقت عدة طلبات للزواج لكنها كانت ترفض وهذا مازاد من غضب اخيها الذي    
بكيت وحزنت على طالقي ملدة عام كون غري ماجييش الصباح كنت  ذ تقول )إن يضرهبا وهي اليت مل تزل حزينة كا

  ذ كثر تفكريها حول مستقبلها )إمن اخلوف والقلق يف تلك الفرتة  ة نوعابدت احلالأ( ، كما هنرب من هذا الواقع
مور ( هذه األكنت نقول مستحيل ابه يديين واحد صغري ، اان حيايت راحت او ضاعت ، كنت خنمم بزاف

 انروح عند كاش امراة وال راجلذ تقول ) إاالهل والواقع الذي كانت تعيشه  ىل كراهيةإحداث دفعت احلالة ألوا
وال يرسلي راسلتها )ة املتقدم هبا اىل الزوجة قام مبعلم الزوج ابلطلبات الكثري  ء( وبدونقولو خليين انعيش عندك

 .( حبيث كانت له النية يف ارجاع زوجته ويقوهلم قولوهلا ماتتقلقش

حت الزوجة تعيش صبأالعالقة كما كنت عليه من قبل ، و وقد مت الرجوع اىل الزوج بعد مرور سنة من الطالق وعادت  
ىل إحداث و تلك األأج لزوجته عما صدر منه مرجعا ذلك عتذر الزو إيف بيت منفرد عن العائلة بعدما  مع زوجها
 .و يتحكم فيما جرى له أنه مل يكن يعلم أالسحر و 
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احلالة حتس صبحت أدوء والطمانينة يف نفوس الزوجني ذ حل اهلإن من الرجوع يف العالقة الزوجية وبعد مرور شهريــ 
ال يف املساء، فاحلالة كانت إج خيرج من الصباح للعمل واليعود ابلفراغ نتيجة لعدم وجود من يؤنسها يف البيت فالزو 

  .تقضي هذا الوقت الطويل لوحدها

 التاريخ املرضي للحالة :ـ 

تعيشه هذه االايم مل  قبل فالذيهنا مل تكن تعاين من أذ تقول احلالة )ح.س( إللحالة  الرتيخ املرضيفقد مت التطرق اىل 
كنت مليحة ماعندي والو مني دوشت اوكملت حسيت حاجة طلعتلي من ذ تقول )إن عاشته من قبل أيسبق هلا و 

فكار عن أ( وهي تراودها رجلي حىت راسي راين حاسة لعروق يف راي متشبكني من شهؤين راسي راه كي احلجرة 
 .املرض واملوت واخلوف من املوت 

كي شغل راين حزينة مانبغيش  ال الشيئ القليل من الطعام واهنا حزينة ) إا فقدت الشهية لالكل فهي الاتكل هنأكما 
ال إستبداهلا إوقتا يف مقاومتها وحماولة  هنا تقضيأذ إفكار تسلطية أ( وهي راهي تدور يف راسي بزاف افكار( )الغنا

اان مخمت فيه ، عاله راسي راه ضارين ، عاله والشعور ابلذنب )هنا تعاين اتنيب الضمري أهنا تبقى رهينة هلا كما أ
تقويل الفكرة عندي مرض القلب ،كرشك راهي ايبسة  ( فهي كلما كانت لوحدها تسيطر عليها الوساوس)دوشت 

املاكلة راهي جيين سامطة نبغي نطيب بصح البنة ) .( ، حاجة راهي عندك ، ضروك متويت ، ملاه راكي عايشة 
ن تلك ا( وهذا لتجنب التفكري ونسيمن قبل كنت مانرقدش بصح دروك كون نصيب قاع مانوضش)( مكانش

 ( بسبب تسلط افكار املرض واملوت .الفرحة راحتليالوساوس اليت تتسلط عليها )

(  خطرا يقويل نوضي وخرجي برا فكار شلت ارادهتا فهي تقوم بسلوكات جربية اذ تقول ) أ صبحت تراودهاأكما 
 ( هذا الوسواس من الشيطان والشيطان مابغاش كي رجعتر يف خميلتها اعتقادات )كما تدو 

فكار دون معرفة السبب وتطاردها هذه األعادة ملسها إشياء و فعال كلمس األن اصبحت جمربة على القيام أبفهي األــ 
ا عماهلا ببطئ شديد ، كمأختاذ القرارات تنجز إهنا مل تقدر على أرض وال تستطيع التخلص منها كما عن املوت وامل

كون ذ تقول كلما صادفتها مشكلة تقول )إالضمري والشعور املستمر ابلذنب  نيبحتدثت احلالة عن معاانهتا من أت
و ماشابه ذلك أذا اسقطت شيئا مثل الصحون إخري الصالة  ى أت( يؤنبها ضمريها علقريت مليح كون راين فاجلامعة 
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اب هنا تشعر ابلذنب نتيجة العالقة العاطفية اليت ربطتها بذلك الشأ( كما نقول كون قاع مروحتش مثة اذ تقول )إ
 .نه غدرها أوتندم كثريا عند تذكرها وترى 

 اتثري املرض على ذات احلالة :

مرض الوسواس ) الم والضيق املتسبب هلا اذ تقول حلالة يف عدم قدرهتا على حتمل اآلثرها على القد كان للوساوس أ  
) كون غي توشاين كاش مرض وال هذا الوسواس( ذ تقول حىت أهنا ذهبت تقارنه أبمراض أخرى إ صعيب بزاف(

فهي مل تعد تتحمله اذ اثر على معاشها اليومي وادائها لنشاطاهتا املعتادة وذلك من خالل عدم قدرهتا على املقاومة او 
كي نوض صباح ونتفكر بلي راه عندي ذ تقول )ش نوابت اكتئابية إلتجد نفسها تعيجتاهل هذه االفكار التسلطية 

وسواس نكره ونديقويت( )بكري املورال نتاعي كان مليح ضروك الفرحة راحتلي( )من قبل كانت يل طموحات ابه 
نبين حيايت ونتجاوز مشاكلي وننسى املاضي بصح معا هذا املرض راين متشائمة خايفة المنوت اليف عراس 

 الوالو(

كما كانت من قبل واصبح من الصعب إليها اخللود إىل كل  وزايدة على تسلط األفكار مل تعد للحالة الشهية يف األ ـ
) انوم روحي نفوت فالبكالوراي واالسئلة جاتين صعيبة ذ تقول النوم كما كثرت عليها األحالم يف هذه األايم إ

فهذه األحالم كانت عبارة حبييب االول نتكلم معاه(  انوم روحي عندي طفلة نريب فيها( )انوم)اوماطقتش نكتب(
)منت روحي طحت خرى متثلت يف قوهلاكانت هلا فيها طموحات مل حتققها إضافة إىل أحالم أحداث ومواقف  عن أ

وهذه االحالم تعرب عن قلق من السكنة ومني نضت قلت احلمد هللا مشي حقيقة( )منت الكالب ايكلو فيا ( 
 احلالة .ضطراابت تعيشها وإ

الصباح كي نوض حنس روحي ذ تقول)وعند اإلستيقاظ يف الصباح أصبحت احلالة حتس بثقل جسمها واإلرهاق إ  
) راين حنس روحي نقصت بزاف اوراين ذ تقوللصورهتا اجلسمية وتدقق فيها وتتأمل مالحمها إ سإذ بدأت حتسثقيلة( 

جد متاثرة ومهتمة بتغيري شكلها بعد املرض اذ  فهيصفرة ( ) اان بكري كنت مسينة اوضروك نقصت بزاف ( 
ها يف نفسها اذ مل تعد تقدر كما فقدت ثقت .خطراش نشوف روحي فاملراية ونقول عاله راه صاريلي هكا(تقول)
 راين انجل القضيان()مانيش نقدر نقضي راين نفورسي عال روحي( داء نشاطاهتا اليومية يف املنزل اذ تقول)على أ
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 على اجلانب االسري واالجتماعي: ـ اتثري املرض

ودورها االجتماعي واالسري كزوجة دائها وعالقاهتا دها ثقتها يف نفسها مما اثر على أن اتثر احلالة املعنوية للحالة افقإ  
راجلي راه يقويل عاله راكي تديري كيما هكا ذ تقول )تقبل مرضها إذ تتلقى االنتقادات واللوم من زوجها الذي مل يإ

ا مازاد من قلقها فهي ترى نفسها أهنا فهو اليرى يف الوساوس مرضا ظاهرا يقنعه مبعاانهتا وهذماراه خاصك والو( 
كون يعرفو يستشفاو فيا ويقولو راهي مريضة حبر ذ تقول)أصبحت تعيش ظغطا اجتاه والديه إذا علمو مبرضها إ

 .انيش ابغيا يشوفوين كيما هكا(عليها ، واان م

مام زوجها ل هبا فهي ختفي أملها ومعاانهتا أفاحلالة تعيش ضغطا مزدوجا اجتاه الزوج وعائلته نتيجة عدم وجود التكف ـ  
ضروك قاع الذي مل يتقبل مرضها واصبح يتذمر عند رؤيتها منعزلة فاقدة للرغبة يف التواصل تشتكي معاانهتا تقول)

 . للزوجي اندير روحي نضحك اوصايي(مانيش انقول 

ذ يطني هبا حلالتها ووضعها الصحي إذ أصبحت حساسة وسريعة الغضب إفاحلالة )ح،س( مل تتلقى تفهم احمل  
كي نشوف كاش واحد وعند رؤيتها للناس يف الشارع تقول) كون غري يهدر معااي واحد راين نتقلق ونزعف (تقول)

 . كيما هذا زعما مانيش مسوسة نضحك ونلعب(فالطريق يضحك انقول كون غري راين

  

 

 

 

 

 حتليل املقابالت:
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وتطبيق إختبار   ( والتعرف على اترخيها الصحي واملرضيت اليت مت إجراؤها مع احلالة )ح.سمن خالل املقابال       
 روشاخ وكانت ننتائجه كالتايل:بقع احلرب ل

بروتوكول الروشاخ يوضح  10جدول رقمـ   

زمن  اللوحة 
 الكمون 

 الرتميز التحقيق اإلستجاابت

راس اتع بقرة وفيه العينني كيما  اث 27 01
 د1.31املاسك 

ـ شتها قاع الراس اتع البقرة )كل 
 اللوحة(

 ـ فاين شتو ماسك )كل اللوحة(
 ـ هاذو قرون ) جزء كبري(

GF Ad 
 
GF obj 
GF Ad 

 هذا دم وهذا يبايل ماسك  اث20 02
 اث47

 )جزء كبري(ـ هذا شتو دم 
ـ وهذا شتو راس اتع بنادم من 

 داخل )جزءكبري(

D cf sg 
D f anat 

 عقرب هاذي اث48 03
 د1.16

ـ عقرب هاذو كرعيها وهذا 
 فمها)كل اللوحة (

G F+ A  

 جلد اتع خفاش  اث07 04
 اث50

ـ هذا جلد اتع خفاش وال هو ) كل 
 اللوحة (

G E F+- A 
 

 شتها خفاش اث03 05
 اث20

جلد اتع خفاش بروحوطاير ـ هذا 
 فالسما) كل اللوحة (

G Kan A 
Banale 

 حيوان مافهمتوش اث28 06
 د1.10

ـ هذا كامل حيوان بصح مافهمتوش 
هذا فمو وهذا شعرو وهذا راسو 

 )كل اللوحة (
 

G F+- E A  

 داير كيما السرطان اث39 07
 اث51

ـ راين نشوف فيه كيما السرطان 
 )كل اللوحة

G F- A 

 G F- C Aـ كامل شتو وعل وفيه يل كولور  يبان وعل  اث16 08
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 بزاف )كل اللوحة ( اث51
 هذا جسم اتع إنسان  اث22 09

 هنا عمود فقري 
 هذا رئتني

 هذا كيما الرحم
 د1.2

 ـ قاع شتو جسم إنسان)كل اللوحة(
ـ هذا عمود فقري الشكل ) كل 

 اللوحة(
ـ هاذي اللون نتاعها كيما الرية )جزء  

 كبري(
 هاذي دايرا كيما الرحم ) جزء كبري( ـ

ـ هاذو زوج زماحصيتهمشمني 
 خضرين )جزء صغري(

G F- H 
D F anat 

 
D cf anat 

 
D F sex 

 
Dd C 

 هذا جسم إنسان  اث10 24
 كالوي

 هذا عمود فقري 
 هذا كي شغل بطن 

 د1.32

 ـ كامل جسم إنسان )كل اللوحة (
 ـ هاذو كليتني يبانو)جزء كبري(

 كيما البطن)جزء كبري(ـ وهذا  

G F- H 
D F anat 
 D F- anat 
D F- Hd 

 

 ـ اللوحات املفضلة :

9  ،10 

 

 

 

 املخطط النفسييوضح 11جدول رقم 

 اخلالصة أمناط اإلدراك احملددات  احملتوايت 
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H=10%  
Hd= 5% 
A= 30% 
Ad= 10% 
Anato= 25% 
Sex=5% 
Sg=5% 
Obj=5% 

F+ = 5% 
F- = 30% 
F+- = 10% 
F= 40% 
Cf = 10% 
Kan= 5% 
E= 10% 
C= 5 

G= 55% 
D= 40% 
Dd= 5% 

 

- R=20 
-T.total= 611 sec 

ـ متوسط زمن الكمون 
 اث 23.04:

ـ متوسط الزمن يف كل 
 اث 61.10لوحة: 

-TRI= K/C 
=K<C = 1<5 
-R.C= 20% 
-F.C=K<E= 1<9 
-Hass= 40% 
-INT= 5% 
-A%= 40% 
-H%= 15% 
-F%= 95% 
-F+%= 10.52% 
-F% elarg= 100 
-F+elarg= 110.52 
-Banale=05% 

 

 

 

 حتليل بروتوكول الروشاخ :

 اإلنطباع العام حول الربتوكول :
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 35ـــ  20وهومايدل على مستوى عقلي عادي مقارنة ابملعيار النموذجي  R=20أعطيت يف هذا الربوتوكول    
وهذا بسبب التحفظات  Rاثنية لإلجابة يف كل لوحة وهي مدة زمنية طويلة مقارنة بعدد اإلستجاابت  61ومبعدل 

 نوعا ما دقائق وهو زمن قصري 10جابة على إستجاابت اإلختبار بــذات الوجهة التحكمية وقد قدرت اإلوالدفاعات 
يوحي إىل سوء إستثمار املواضيع عند احلالة والرغبة الواضحة يف اإلسراع والتخلص من الوضعية اإلختبارية يف أسرع 

يف حني كانت أغلب اإلستجاابت واحدة يف  2،3،6،7وقت ممكن ، لقد كان زمن الكمون مرتفع يف اللوحات رقم 
مرتفع وعدد  9،10كان زمن الكمون يف اللوحتني رقم   كل لوحة مايدل على الرتدد وصعوبة اإلختيار كما

وهي منخفضة عن املعدل حيث سجلت  Banale=1اإلستجاابت مرتفع ، يظهر عدد اإلستجاابت الشائعة 
وهي تشري إىل نقص إجاابت مألوفة مايعكس املشكل املتعلق بطبيعة اإلدراكات ،ونقص اإلتصال ابلواقع  %5نسبتها 

 .املوضوعي واإلجتماعي 

 :السياقات املعرفية

ـــ  21فيما خيص نسبة التناول الشامل للمفحوص يف هذا الربوتوكول كانت مرتفعة عن املعيار العادي    حيث  30ـ
وهي نسبة مرتفعة عن املعيار النموذجي وهي تفسر التفكري اجملرد والبعيد عن الواقع ،أما فيما خيص  G=55%قدرت 

ضعف القدرة العقلية للمفحوص ، أما  وهي نسبة منخفضة عن املعيار تدل D=40%اإلستجاابت اجلزئية الكبرية 
Dd=5%  فهي منخفضة وهي مؤشر على السلوك القهري ، لقد سيطرت اإلستجاابت الشكلية على حمددات

وهي تدل على أن احلياة اإلنفعالية لدى الشخص حتددها العمليات الفكرية اليت  F%=95%الربوتوكول حيث أن 
عن املعدل  %80وهي منخفضة أقل من  F+=5%دها اجلمود والتعصب وعدم املرونة ، أما نسبة اإلدراك اجليد يسو 

مايفسر  F-=30%النموذجي وتدل على أن احلالة لديها إضطراب يف التكيف وصراع داخلي وهي نسبة تؤكدها 
 تدل على الرتدد . F+-=10%إنزالق يف اإلدراك ، وهي ترتبط بقلة اإلنضباط اإلنفعايل ، كما أن نسبة 

 

 دينامية الصراعات :



ات الفصل السادس                                                        عرض النتائج ومناقشة الفرضي  
 

 
113 

لقد شكلت الرقابة الشديدة حاجزا منيعا يف وجه احلركات الفكرية والنزوية حبيث تنعدم احلركات اإلنسانية وتظهر   
وهي منخفضة تدل على كبت الفرد لدوافعه ونزاعاته ، يف حني أن  Kan=1، 5إستجابة حركية يف اللوحة رقم 

E=3  وهي نسبة مرتفعة تدل على  احلذر واإلجتاه حنو اإلكتئاب وحماولة السيطرة عليه أمام اآلخرين ،قيمةC=5 
وهي مرتفعة عن املعيار النموذجي وهي مؤشر على اإلنفعالية املتفجرة الغري منضبطة واحملاولة الغري انضجة حلل املواقف 

فاحلالة ليس لديها نضج وجداين وهي  FMA= FC<CF+Cاإلنفعالية ،أما فيما خيص معادلة النضج الوجداين
ن احلالة وهي تدل على أ TRI=K<Cمؤشر على ضعف سيطرة الفرد على نزاعاته ،إن حتليل الصدى الداخلي 

وهي أقل من املعيار تدل على أن الشخص منطوي له درجة مرتفعة من القلق تظهر  RC =20% منبسط مزدوج و
وهي تدل على أن احلالة لديها  INT=5%،أما نسبة الشك الداخلي  HASS=40%من خالل معادلة القلق 

 شك وصراع داخلي .

 احملتوايت :

 %40رغم التنوع النسيب يف حمتوايت اإلجاابت املقدمة إال أهنا إرتبطت يف جزء هام منها يف اإلستجاابت احليوانية   
فاإلستجاابت اإلنسانية مل تظهر  %Aصغر من فهي أ H%=15%وهي تدل على تفكري عادي ، كما كانت نسبة 

وبزمن كمون طويل فلقد شكلت احملتوايت احليوانية أغلب اإلستجاابت املدركة وهي تدل على  10و9إال يف اللوحتني 
( وهي تدل على Sg obj anat sexضعف عقلي ، كما جند تنوعا نسبيا يف الربوتوكول من حيث احملتوابت )

على إهتمام الفرد  Anatعلى ردود األفعال القهرية اليت الميكن ضبطها و   Sgإهتمامات املفحوص ، حبيث يدل 
وهي تدل على  F+elarg=110.52و  F%elarg=100جبسمه وحماولة تغطية مشاعره ، كما جاءت نسبة 

 .5و  4والغري مفضلة  10و 9نوع من األهتمام ابلواقع ،إختبار اإلختيار اللوحات املفضلة 

 روشاخ :ـ فرضية التشخيص لل

 ـــ مستوى عقلي عادي .  

 ـــ الرتدد وصعوبة اإلختيار .

ــــ إستعمال التفكري اجملرد والبعيد عن الواقع .  ـ
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ــــ إضطراب القدرة اإلدراكية للمفحوص.  ـ

ـــ العمليات الفكرية املتميزة ابلتعصب واجلمود يف حتديد احلياة اإلنفعالية . ــ  ـ

ـــ ضعف التفكري .  ـ

ـــ التحف  ظ أثناء اإلجابة بسبب ضعف الدفاعات .ـ

ــــ إضطراب اإلدراك ونقص اإلتصال ابلواقع املوضوعي واإلجتماعي .  ـ

ـــ إضطراب يف التكيف وصراع داخلي بني الرغبة يف التحكم والرضوخ للمحيط .  ـ

 ـــ قلة اإلنضباط اإلنفعايل.

ــــ عدم الكفاية يف التأقلم اإلجتماعي ومقاومة التقاليد   اإلجتماعية ) تكيف غري سليم مع الواقع(.ـ

 ـــ الرقابة الشديدة لألان األعلى على احلركات الفكرية والنزوية .

ـــ كبت الفرد لدوافعه .  ـ

 ـــ إجتاه حنو اإلكتئاب وحماولة السيطرة عليه أمام اآلخرين.

ــــ اإلنفعالية املتفجرة الغري منظبطة والغري الناضجة حلل املواقف اإلن  فعالية .ـ

ـــ ليس لديه نصج وجداين من خالل ضعف السيطرة على وجداانهتا. ــ  ـ

ـــ الشخص منطوي .  ـ

ـــ القلق شديد .  ـ

ـــ الشك والصراع الداخلي.  ـ

 ـــ الكبت والقلق والعدوان .
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ــــ ردود األفعال القهرية اليت الميكن ضبطها .  ـ

ـــ إهتمام الفرد جبسمه وحماولة تغطية مشاعره ــ  ـ

للمقابالت اليت تتوافق مع بنود الدليل التشخيصي للوسواس القهري حسب  من االعراض االكلينيكية التاليةإنطالقا 
DSM5   :  

 مرغوبة، وغري متطفلة مقتحمة وهي ،)اخلوف من املرض واملوت ( واثبتة متكررة صور أو اندفاعات أو أفكاروجود  ـ 

 .ملحوظا   إحباطا   أو قلقا   وتسبب

  أخرى أفعال أو أبفكار حتييدها أو الصور أو االندفاعات أو األفكار هذه مثل قمع أو جتاهل ـ حتاول احلالة )ح.س( 

 بلمس األشياء وإعادة ملسها 

 لوسواس، استجابة   ألدائها هنا جمربةأ الة احل شعرت واليت متمثلة يف ملس األشياء واعادة ملسها  متكررة سلوكياتوجود  ـ 

 .بصرامة تطبيقها ينبغي لقواعد وفقا   أو

 .القلق أو اإلحباط تقليل أو منع إىل السلوكيات هذه هتدف ـ و

 سريراي   إحباطا تسبب و، ) مثال يوميا   ساعة من أكثر تستغرق( للوقت مستهلكة القهرية واألفعال الوساوس هذه  ـ

  .األخرى اهلامة األداء جماالت من غريها أو واملهنية االجتماعية اجملاالت يف األداء ضعف أو هاما  

 .أخرى طبية حلالة أو )دواء/عقار استخدام إساءة مثال  ( ملادة الفيزيولوجية للتأثريات تُعزى ال القهري الوسواس أعراض ــ
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يفسر به اضطراب الوسواس القهري للحالة  آخر عقلي اضطراب عدم وجودأبعراض أفضل بشكل   االضطراب يُفسر ال ـ
 )ح.س(

 اعراض أخرى متمثلة يف : ـ ووجود

  .ـ فقدان الشهية

 .ـ حزن شديد 

 .ـ اضطراب يف النوم 

 .ـ اخلوف والقلق والتفكري املستمر حول املستقبل 

 .ـ صعوبة اختاذ القرارات 

 .ـ اتنيب الضمري والشعور ابلذنب 

 .ـ الشعور ابلندم 

 .جناز االعمال إـ صعوبة يف 

 .ـ الشعور ابلوحدة والفراغ النفسي 

 .ـ عدم الرضا عن النفس 

 .ـ نقص الثقة يف النفس 

وانطالقا من األعراض اإلكلينكية واليت مت إثباهتا من خالل إختبار روشاخ استنادا للتوظيف العصايب للوسواس القهري ـ 
: 

  R=20ـ مستوى عقلي عادي 

 تدل أن اجلياة االنفعالية لدى الفرد حتدها العمليات الفكرية اليت يسودها اجلمود والتعصب  F%=95%ـ
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 .الذي يدل على التفكري البعيد عن الواقع  G=35%ـــ 

 RC<30ــ وجود إنطوائية لدى احلالة من خالل 

  Hass=40ـ قلق مرتفع 

 ق والنقد املبالغ فيه .مرتفع حسب التوظيف العصايب للوسواس يدل على القل Ddو  Dــ 

 kيف اللوحات الثالث األخرية أكثر من عدد اإلستجاابت احلركية  fـ عدد اإلستجاابت الشكلية 

 منخفض والذي يدل على اإلستجابة لعامل اخليال.  Kــ 

TRI= K<C .واليت تدل على سيطرة املثريات اخلارجية على العمليات الفكرية 

 :DSM4من  GAFحسب سلم  للحالةالوظيفي ـ تقييم االداء 

ابملرض واخلوف من املوت واجرتار هذه االفكار  واندفاعات والشكعراض متوسطة ) وجود افكار أـ  51ـ 60  
 اداء دورها كزوجة وصعوبة يفوصعوبة مقاومتها( صعوبة متوسطة يف االداء الوظيفي املهين واالجتماعي ) صعوبة 

 .التحدث مع جمموعة االخرين(

 ليات الدفاعية :حتليل وتفسري األ

 وهو صورة متطورة للتمرد يظهر عند احلالة عندما تستخدمه كأسلوب للنضال واإلبقاء على قيمة الذات .العناد :

 يظهر عند احلالة من خالل الطاعة واحلشمة والنظافة وشدة التدقيق . النظام :

ربات املعاشة إذ تستدعي أفكارها بطريقة إنتقائية يظهر من خالل عدم إستعداد احلالة لتذكر كل اخلالكبت : 
 وسطحية حيث ظلت األفكار واملشاعر حبيسة الالشعور  .

إنكار احلالة وجود مشكلة تثري التوتر لديها فهي ترى أن سبب مرضها واحلالة النفسية اليت ألت إليها تعود اإلنكار : 
 جلوانب املؤملة واملهددة للذات من الواقع احمليط .ألسباب جتهلها خارجة عن إرادهتا وذلك لتجنب إدراك ا
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حبيث جلأت احلالة إىل ذكر معاذير تبدو منطقية هبدف خفض توترها وتغطية شعورها ابلذنب وذلك التربير: ـ 
 لتحسني صورة الذات حبيث تبدو أمام الناس كشخص خلوق .

 حتليل املقاييس املستعملة :ـ 

 مقياس بيل براون للوسواس القهري : 

 15على  ةاملفحوص تقد حتصلف( سعلى احلالة )ح.لتحديد درجة الوسواس القهري تطبيق مقياس بيل براون وبعد 
درجة  من جمموع الدرجات الكلي وقد كانت  30درجات لالفعال القهرية مبجموع   15درجة لالفكار الوسواسية و 

 .بدرجة ملحوظة اي ميكن ان يفسد احلياة اليومية بصورة كبرية يعاين من وسواس قهري نتيجة االختبار ابن احلالة 

 حتليل مقياس كوبر مسيث لتقدير الذات للحالة )ح.ج(:

مت تطبيق مقياس تقدير الذات على احلالة )ح.س( وقد مت تقبل من طرف احلالة للمقياس ومت االجابة على بنوده    
 :ئج املقياس كالتايل بكل تقبل وارحيية وكانت نتا

 يوضح نتائج املقياس 12جدول رقم

ة النتيج   العبارات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 الدرجات  1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10

 

لتكون  4درجة ومت ضرب الدرجة املتحصل عليها يف  25من جمموع   10حتصلت احلالة )ح ـ س( على درجة 
 .ن للحالة تقدير ذات متوسط أوهذا مابيني  40النتيجة 

 ما فيما يتعلق ابملقاييس الفرعية فكانت النتائج كااليت :أـ 
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 بنود الذات العامة :ـ 

منخفضة وذلك ما يظهر يف  ةدرجة وهذا يبني ان الذات العامة للمفحوص 12من  5حتصلت احلالة على الدرجة  
( حبصوله على نتائج سلبية حبيث ان املفحوصة تود تغيري اشياء يف نفسها و وجتد صعوبة يف اختاذ 7،4،3البنود)

 .القرارات وحتتاج اىل وقت طويل اىل االعتياد على االشياء اجلديدة 

( وهذا يظهر من خالل صعوبة احلالة يف 25،24،18،12وكذلك حصول املفحوصة على نتائج سلبية يف البنود )  
االستقرار والثبات وكذلك عدم الرضا تن املظهر امام الناس والرغبة يف ان تصبح شخصا اخر غري نفسها وعدم الثقة 

 يف نفسها يف االعتماد عليها. 

 ـ بنود الذات االجتماعية :

درجات وهذا مايوضح ان الذات االجتماعية للحالة متوسطة وحصوهلا على  4صلت احلالة على درجتني من جمموع حت
( حبيث الترى املفحوصة نفسها حمبوبة من طرف االشخاص من نفس سنها وكذلك 8،21نتائج سلبية يف البندين )

 ترى ان معظم الناس حمبوبني اكثر منها .

 دين :بنود ذات املنزل والوالـ 

درجات وهذا مايوضح ان ذات املنزل والوالدين للحالة متوسطة  6درجات من جمموع  3حتصلت احلالة على 
( وهذا مايوضح ان احلالة لديها الرغبة يف ترك املنزل وترى ان 16،20،22وحصوهلا على نتائج سلبية يف البنود )

 ل اشياء. عائلتها ال تتفهمها وجتد اهنا مرغمة من طرف عائلتها على عم

 ـ بنود ذات العمل : 

سلبية وهذا مايبني ان ذات العمل احلالة جد  3مل تتحصل احلالة على اية درجة اجيابية جبيث كانت الدرجات ـ 
منخفضة حبيث ان احلالة لديها صعوبة يف التحدث امام االخرين وكذلك حتتاج وقتا طويال يف االعتياد على االشياء 

 .اجلديدة وال تتلقى التشجيع فيما تقوم به من اعمال 
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 فرضية التشخيص:

بعد دراسة معمقة للحالة عن طريق املقابالت العيادية ومجع املعلومات االزمة والكافية عن التاريخ الصحي للحالة 
فقد اتضح أن املعاانة اليومية للحالة )ح.س( مع مرض الوسواس القهري املتمثل يف وجود وساوس  واملعاش النفسي

رية بلمس األشياء وإعادة ملسها وتعارض هذا املرض مع حياهتا اليومية حول املرض واخلوف من املوت وافعال قه
وسلوكاهتا وأفعاهلا والقلق والتوتر املصاحب هلذا املرض  ، كل هذا سيكون له اتثري على مستوى تقدير الذات لدى 

 .احلالة )ح.س(

 التشخيص:

ا تعاين من الة )ح.س( على اهنبعد تطبيق مقياس بيل براون لتحديد درجة الوسواس القهري فقد شخصت احل

درجة. 30اضطراب الوسواس القهري أبعراض ملحوظة بدرجة   

ـ وبعد تطبيق مقياس كوبر مسيث لتقدير الذات فان مستوى تقدير الذات للحالة )ح.س( تقدير ذات متوسط بدرجة  
40 . 

 استنتاج عام عن احلالة :

 احلالة )ح.س( وحتليل إختبار روشاخ ان DSM5من خالل األعراض اإلكلينيكية للحالة قد مت تشخيصها وفق   
وفق مقياس بيل براون للوسواس القهري وكان مستوى تقدير الذات  30مصابة ابلوسواس القهري وحتديدا بدرجة 

ار التسلطية على نفسية احلالة إذ  مل تعد فكانت الذات العامة منخفضة وهذا جراء أتثري الوساوس واألفك 40بدرجة 
هتتم ابي شيئ سوى اإلنشغال مبعاجلة أفكارها والرتكيز على مرضها وجسمها ، حىت أهنا مل تتحمل هذا املعاش النفسي 

مرض الوسواس صعيب كون غري توشاين كاش مرض وال هذا الوسواس ( واألمل الذي أصبحت تعيشه إذ تقول )
هتا وكانت نتائج الروشاخ مؤكدة على ذلك من خالل احلالة اإلنطوائية اليت أصبحت تعيشها وهذا ماأفقدها يف ذا

واليت تدل على قلة  f-=30%اليت دلت أن احلالة ليس لديها نضج وحداين و FMAومعادلة  RC=20حيث 
كنت زايدة على اإلهتمام املبالغ فيه بصورهتا اجلسمية ) HASS=40%اإلنضباط اإلنفعايل ، إرتفاع درجة القلق 
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وهي مؤشر على إهتمام الفرد  Antm=20%وهذا مايظهر من خالل إستجاابت مسينة راين نقصت راين صفرا( 
 اليت دلت على ردود األفعال القهرية اليت ال ميكن ضبطها  Sgجبسمه وحماولة تغطية مشاعره و 

وهذا ما أثبتته املقابالت العيادية إذ أن احلالة تعيش نوعا من الصراع والضغط مع عائلة  ــ الذات اإلجتماعية متوسطة
تبقى وحيدة طوال الزوج اليت مل تتقبلها وخاصة بعد الطالق زايدة إىل إفتقادها إىل التواصل مع األصدقاء واجلريان كوهنا 

اليت تدل على احلذر واإلجتاه  Eمن خالإلرتفاع نسبة وهذا ما أثبته إختبار روشاخ ىل العمل النهار بعد ذهاب الزوج إ
حنو اإلكتئاب وحماولة السيطرة عليه أمام اآلخرين ، فاحلالة التريد إظهار مرضها خاصة عائلة الزوج ،كما دلت 

 سليم للواقع .ة التقاليد اإلجتماعية تكيف غري على عدم الكفاية يف التأقلم اإلجتماعي ومقاوم Banaleإستجاابت 

درجات وهذا نتيجة عالقة احلالة مع زوجها الذي مل يتقبل مرضها  6من  3درجة متوسطة ـ ذات املنزل والوالدين ـ
وأصبح يوجه هلا اللوم والعتاب عندما يراها مكتئبة نتيجة تسلط األفكار وعدم قدرهتا على املقاومة ماإضطرها إىل 

واإلهتمام ن حيث أن األب منشغل وغري التظاهر بعدم املرض جتنبا للصراع مع الزوج زايدة على أهنا مل تتلقى الرعاية 
مبايل هبا منذ طفولتها وأمها مريضة ، وهذا ماصعب على احلالة تقبل الوضع فكان تقدير الذات متوسطا نتيجة إىل 
عدم الوصول إىل درجة الرضا والقبول إىل هذا الوضع ، وهذا ماأثبتته إستجاابت الروشاخ حيث كانت إستجاابت 

F+=57% أن احلالة لديها إضطراب يف التكيف وصراع داخلي ونسبة  وهي مؤشر علىK   منخفضة اليت دلت على
على ردود أفعال قهرية للحالة أمام الزوج والوالدين واليت مل تتمكن من  Sgكبت احلالة لدوافعها ونزاعاهتا ، وأكدت 

 ظبطها فكانت سببا يف إخنفاظ درجة تقدير الذات إىل املتوسط .

مة حبيث احلالة ال متارس أي نشاط مهين وهي ماكثة يف الببيت هلا مهمة أشغال البيت كما أن ليس منعدـ ذات العمل 
لديها أي عالقة تربطها يف اطار النشاطات اليومية ، فبعد اصابتها ابلوسواس القهري الذي أدى هبا اىل اإلنطواء 

 . HASS=40وارتفاع درجة القلق عندها 

 

 

عرض احلالة الثالثة :ـ  3  
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 البياانت االولية : ـ

 باإلسم : 

 باللقب: 

 سنة  35 اجلنس :

 ذكرالسن : 

 مكان االقامة :

 ذكر واخت  2عدد االخوة : 

 االصغر الرتبة : 

 الثانية متوسط املستوى الدراسي: 

 اعزباحلالة املدنية : 

 اتجر املهنة : 

 جيد املستوى املعيشي : 

 مهاجر مهنة االب : 

 ابلبيتماكثة مهنة االم : 

 موجه من طرف الطبيب حتليل الطلب : 

 

 املقابالت : يوضح سري13رقم  جدول
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 املقابالت اتريخ االجراء مكان االجراء مدهتا اهلدف منها
عريف والت ـ التعرف على احلالة1

  بدوران وكسب ثقة احلالة 
ـ مجع البياانت االولية  3  

د 30 عيادة متعددة  
 املقابلة االوىل 03.12. ; 2017  اخلدمات اوالد مزاين

فويل ـ التعرف على اتريخ الط 1
 والتعليمي للحالة 

ـ التعرف على الوضع 2
 االجتماعي للحالة 

د 45  املقابلة الثانية 2017.03.19 ع.م.خ 

القة ـ التطرق اىل طبيعة الع 1
لة ) اليت تربط احلالة مع العائ

 االخوة والوالدين (
د 45  املقابلة الثالثة 2017.04.02 ع.م.خ 

ية ـ احلياة اجلنسية والعاطف1  
جية ـ التعرف على احلالة الزو  2

 للحالة 
د 50  املقابلة الرابعة 2017.04.09 ع.م.خ 

حية ـ التعرف على احلالة الص 1
املعاش النفسي   الراهنة  

اون تطبيق مقياس بيل بر ـ 2
 للوسواس القهري 

د 55 اخلامسةاملقابلة  2017.04.16 ع.م.خ   

ملرض) ا اتثرياتعلى  التعرفـ 1
على ذات الوسواس القهري (

دير ـ تطبيق مقياس تق 2 .احلالة
 الذات 

د 55  املقابلة السادسة 2017.04.23 ع.م.خ 

ـ تطبيق اختبار الروشاخ1 د 30   املقابلة السابعة 2017ـ04ـ 30 ع.م.خ 

 ـ السميائية العامة للحالة : 2
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سوداوتني وشعره  عيناه قوي البنية اجلسدية بشرته مسراء  ذو قامة طويلة سنة  35احلالة )ب،ب( يبلغ من العمر   
فهو سليم من الناحية اجلسمية مالمح وجهه معربة عن املواقف  ومالبس متسخة وغري نظيفة  غري الئق،هندامه  قصري

، اما التعبري اجلسدي فاحلالة اما التعبري اللغوي وحمتوى كالمه فهو يتكلم بلغة مفهومة مع تكرار الكلمات بنربة ثقيلة ،
اماتفكريه تسيطر عليه االفكار الوسواسية وصور اليستطيع ،  لديه حركة بطيئة فهو يستخدم االيدي اثناء الكالم

زاج مكتئب ويظهر من خالل شحوب الوجه والشعور ابخلوف من املرض مياما ميزاج احلالة مقاومتها واالفالت منها 
 واحلزن وغري متقبل لوضعه احلايل.

 ـ عرض املقابالت :

لقد كانت املقابلة مع احلالة )ب،ب( الذي قدم اىل مكتب االستشارة النفسية بتوجيه من احد االطباء ابلعيادة اليت    
ة حبثا منه عن تفسري حلالته املرضية اليت يعيشها وامال منه الخذ عالج دوائي كان يتوافد اليها كل مرة لالستشارة الطبي

 .ينهي له هذه املعاانة 

مت استقبال احلالة والرتحيب به بعد التعرف عليه وعن حالته الصحية الراهنة كما مت الرتكيز على الرفع من حالته   
 .خالل كالمه وحالته النفسية واالنفعالية  املعنوية والتقليل من درجة القلق الذي كان يبدو عليه من

 ـ اتريخ احلالة :

لقد مت مجع البياانت االولية مث التطرق اىل طفولة احلالة اذ انه الخت واخ من والدين ام ماكثة ابلبيت واب مهاجر   
 يف فرنسا يقول ان طفولته كانت طفولة عادية كباقي االطفال مل يتعرض من خالهلا الي مرض .

عاش يف البادية ولعب مع اطفاهلا وترىب يف كتف والديه اال ان دخل املدرسة االبتدائية يف مسقط رأسه ، اذ انه مل   
 جيد ايه صعوبة يف التاقلم مع جو املدرسة واكتساب املعارف وكانت تربطه عالقة حسنة مع الزمالء واملعلم .

اىل املتوسطة اليت كانت تبعد عن املنزل مبسافة بعيدة ، فكان  جنح احلالة )ب ، ب( يف املرحلة االبتدائية لينتقل  
يذهب صباحا ويعود مساءا ليجد نفسه يف ظروف صعبة جعلت مواصلة الدراسة امرا صعبا فاضطر اىل التوقف يف 

 السنة الثامنة ويستقر يف بيتهم ويساعد اجلد واالعمام يف اعمال الفالحة .
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 10اخالق عالية منذ الصغر حمرتما ومطيعا للوالدين حارصا على الصالة منذ كما يقول احلالة انه كان صاحب    
 سنوات .

ـ اما ابلنسبة اىل طبيعة النشاة االجتماعية واالسرية للحالة )ب،ب( اذ يقول انه كان يقيم مع والدته واخوته يف املسكن 
اين كانت تكثر املشاكل والصراعات فالوالد  ( كنا عايشني فاحلوانة العائلي مع اجلد واجلدة واالعمام على حد قوله )

كان مهاجر يعمل يف فرنسا اييت مرة يف السنة ما جعل احد االعمام يكرس نوعا من الضغط والظلم على احلالة 
 )ب،ب( وعائلته ومازاد اتثر احلالة هو عندما كان العم ينهر اجلد الذي كانت تربطه عالقة طيبة 

 كان ينهره كذلك وينعته ابحلمار وهذا ما كان يشعره بنوع من احلسرة واألسىويقول انه يف عالقته مع والده  

ومع التقدم يف السن هاجر احلالة )ب،ب( اىل والية وهران اىل العمل يف ورشات البناء هرواب من مشاكل البيت   
سنوات ليعود  5لعمل ملدة واالعمال الشاقة يف الفالحة وخدمة االرض اليت كان ملزما يف القيام هبا ،وإستقر يف هذا ا

 اىل مسقط رأسه ويعمل يف ورشات البناء يف املنطقة .

سنة اذ يقول  22حتدث احلالة كذلك عن عالقته العاطفية اليت كانت تربطه عالقة بفتاة احبها عندما كان يف سن   
شها مامسحتليش ابه كنت هندر معاها وعطاتين التصويرة نتاعها بضح الظروف العائلية واملادية ايل كنت نعي)

ويقول ان تلك الفتاة كانت حتبين ومل استمر يف تلك العالقة معها الن ابنة خاهلا فقد غدر بيتها مع احد نتزوجها (، 
الشباب مما استدعى مشاكل عائلية وتدخل اجلهات القضائية فكان لزاما عليه ان يبتعد عنها وهي االن متزوجة 

 وعندها طفل .

االقامة مل يعد احلالة يف تواصل دائم مع االصدقاء كأنه وجد صعوبة يف تطوين اصدقاء جدد اذ   ـ بعد تغيري مكان  
كان كثري العزلة عن اجملتمع اجلديد ، انتقل احلالة من العمل يف ورشات البناء اىل العمل كبائع يف االسواق االسبوعية 

مجع االموال لتحقيق طموحاته املستقبلية  فلم يكن يعاين من اي مرض عضوي او جسدي ، كان يعمل وحيرص على 
 كالزواج وشراء سيارة 
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ـ تعرف احلالة على جمموعة من الشباب والذين كانو يصغرونه يف السن اال انه كان يتعاطف معهم وحيبهم كوهنم   
ء دراجة انرية اصبحو اصدقاء جدد ابلنسبة له والذين كان وحيبون السيارات والدراجات النارية مما دفع احلالة اىل شرا

 وكان يطمح لشراء سيارة.

لقد كانت للحالة عالقة جيدة مع الوالدين وخاصة الوالد الذي كان يضع ثقته يف حفظ السكن واالنفاق على االم يف 
غيابه وتكليفه ابملهام ، كما كانت له عالقات جيدة وطيبة مع الباعة يف االسواق واالصدقاء واجلريان وكان يعيش مع 

  مسكن واسع يتوفر على كل ظروف الراحة .والديه يف

 ـ التاريخ املرضي للحالة :

يقول احلالة )ب،ب( انه مل يعرف اي مرض نفسي ومل يسبق له وان عاش مايعيشه وما حيس به يف االونة االخرية ،   
درجة املرض والتعارض الذي فالتغيري الذي طرأ عليه مل يكن فجأة ولكنه بدأ تدرجييا ولكنه مل ينتبه اليه اال بعد اشتداد 

اذ كان حيرص على اداء الصالة يف وقتها كي أنخر الصالة ضمريي يويل أينبين( احدثه مع نشاطاته اليومية اذ يقول )
 وعدم التهاون فيها علما انه مل يكن يعرف هذا الشعور من قبل حىت وان اقتضى االمر اتخري الصالة .

اصبح يسببه االاهتمام ابالحداث واالمور اليت جتري حوله يف عالقاته التعاملية كما ان درجة التفكري والقلق الذي    
مع من حييطون به من االهل واالصدقاء ، فيقول انه يف االونة االخرية عاش توترا وقلقا بسبب االخ االكرب الذي 

طو من دراهم الشيباين ) خواي اشرى لو اشرتى سيارة جديدة من اموال الوالد وهو االن احسن حاال منه اذ يقول 
 ودعوة الشر واان ماخصنيش نكون كيفو( 

كما حتدث كذلك عن اخليانة اليت تعرض هلا يف جتارنه اليت يزاوهلا منذ سنوات مع احد املتعاملني من والية معسكر   
امسه،قتلو مانطيقش نسمع والذي كان يضع ثقته فيه ولكنه كان يغشه منذ زمن ومل يتفطن له اال مؤخرا اذ يقول ) 

فهو مبجرد تذكر هذه احلادثة يصاب ابلتوتر والقلق زايدة على هذه وقع للحالة خصام مع احد اصدقائه روح وسعين( 
 مليون . 9الذي كان حيبهم ويتعامل معهم بعد ان حطمو له دراجته النارية وسببو له خسارة 

) اان انسان مسامل لوكان نصيب النملة عنواي اذ يقول فهذه االحداث كان هلا ابلغ االثر على نفسية احلالة ماداي وم   
، فدرجة احلسرة واألمل زادت حدهتا بعد ان اصبح احلالة )ب،ب( يعيش نوعا من الصراع الداخلي،اذ وماأنذيهاش( 
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خطرا نقول حشاوهايل ،هاذ السيد اللي نتعامل معاه فاخلدمة غري تلقاه خيسر ماشي مربح( )ومرات نقول يقول )
   الك خسرت معاهم وضمريي أينبين(اان اب

وبعد االبتعاد عن االصدقاء اصبح احلالة يلجأ اىل العزلة ويبدأ التفكري يف اتخره عن الزواج واالسباب اليت ادت به   
اىل هذا الوضع مما جعله حيس ابلضغط واصبح يدقق يف االشياء اليت تدور حوله والشك والتحليل املستمر لالوضاع 

 2016أشهر على هذه االحداث ويف مارس  3اذ كان يؤوهلا لالصابة ابلسحر ودعوة الشر وبعد مرور اليت يعيشها 
زادت حدة املرض واحس احلالة ابنه مل يعد يف حالة عادية اذ ان صور االشخاص الذين ختاصم معهم مل تعد تفارقه 

فهو مل يعد   ندي الكاميو ونروح ( لقنتق) غري يقابلوين تصاورهم وتسلطت عليه افكار مع اتنيب الضمري اذ يقول
انقول شداين نعرفهم ومرات نقول او هذا حيشيهايل ، انكون يستطع التحرر من هذه االفكار والصور الوسواسية) 

يف الليل وقبل النوم ويف كل يوم يقوم احلالة بعملية احلساب ملداخيله التجارية اذ يقول فالسوق انبيع نتذكرهم نتقلق( 
 .انبات حنسب حىت نعيا من احلساب ونقول عاله راين خندم المرا ال دراري( )

نسكت  زايدة على هذا يقول احلالة انه عندما يتكلم مثال يف مجاعة او مع احد ال يستطيع امتام احلديث يقول ) 
تحامية اثناء اذ تكون على شكل افكار اقومانطيقش انكمل اهلدرة حاجة من الداخل متنعين وماختلينيش هتدر( 

) جيت هندر عال احلديث او التعبري عن واقعة او حدث يتخللها التهديد او اخلوف من االصابة بنفس احلالة يقول 
)مرة نقول راهم ، كنا ان احلالة اصبح يشك يف االطعمة يقولاكسيدو فالطريق اسكت وماطقتش نكمل اهلدرة ..( 

 وفا وشكا يف السحر كما خياف من االصابة ابلعني .فهو اليتناول الطعام عند االقارب خساحريين( 

فاحلالة مل يعد يستمتع حبياته كبقية الناس اذ عندما تراوده االفكار وتضايقه اليستطيع التحكم يف افعاله وسلوكه   
تصاوير اتع ذوك الناس قاع مابغاوش خاصة الصور االقتحامية اليت اصبحت تسبب له املا وضيقا كبريا اذ يقول)

 وحويل من راسي(ير 

ان االفكار الوساسية والصور االقتحامية اليت اصبحت تسبب القلق والشعور املستمر ابلذنب للحالة جعلت منه ـ 
حيس بعدم الرضا عن سلوكاته فهو يدرك ما يفكر فيه ويفعله غري منطقي ومع ذلك جيد نفسه جمربا يف القيام به اذ 
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اذ زادت درجة ما يعاين منه من افكار وصور تسلطية ت نقول ننتحر( واان نعاين مرا 2016مارس  15)منذ يقول 
 حرمته من االستمتاع وممارسة نشاطاته اليومية بكل ارحيية.

 ـ أتثري املرض على ذاتية احلالة :

 ان االفكار الوسواسية والصور الوسواسية وافكار الشك التسلطية اليت جعلت منه يكثر احلساابت ملداخيله التجارية   
عاله راه صاريلي هكا قاع العم واان حنسب( لعدة مرات متتالية ظنا منه بعدم امتام الفعل على امتم وجه اذ يقول)

 اباب ميغري واان مغبون ( )صحيت خري من كل شيئ(فدفرت احلساابت اليفارقه فدذا السلوك حد من حريته اذ يقول)

عن خميلته واليت جبرد تذكرها اال وانتابه القلق والتذمر فال يستطيع  والصور التسلطية واالفكار االقتحامية اليت ال تغيب  
التحكم يف سلوكه اذ يكون يف مكان اال ويغادر بسرعة اذ فقد القدرة على التحكم يف النفس فهو مل يعد يستطيع 

اصيح يصاب  البقاء يف السوق لفرتة طويلة او فرتة حمددة ففي بعض املرات يدخل وخيرج بسرعة ، اضافة اىل هذا
بنوابت من الغضب املفاجئ عند عدم قدرته على السيطرة على االفكار وجتاهلها وامخادها اذ اصبح يلوم احمليطني به 

 مرة زعفت وقلت المي روحي مرحبتيش عليا وطلعت للشومربا نتاعي ومانبغي حىت حد يهدر معااي( اذ يقول)

متسخة ومزاجه املكتئب وشحوب وجهه وشكوكه املستمرة اىل  كما انه اصبح اليهتم مبظهره ومالبسه اليت تبدو  
غري ان مليون ونص راحت غري طبيب( اصابته ابملرض يف املعدة مما دفعه اىل اجراء عدة استشارات طبية اذ يقول)

النتائج تكون بعدم وجود اي مرض عضوي لكنه اليقتنع ، كما ان كالمه اصبح عبارة عن شكوى من تسلط االفكار 
 والصور ما لفت انتباه احمليطني به من العائلة واالصدقاء يف العمل.

 ـ أتثري املرض على احلياة اإلجتماعية واملهنية :

ن املعاانة اليومية للحالة من االفكار التسلطية والشعور ابلذنب وما يسببه من قلق وخوف من االصابة ابملرض إ 
ناس ويفضل العزلة بعدما كان يقضي الساعات الطوال يف الرتفيه والعمل افقدته الثقة يف نفسه ما جعله يتجنب لقاء ال

جا وليد ، فاحلالة اصبح يشعر ابلنقص اجناه االخرين ويرى ان الناس حيبون املال واهنم اليقدرونه حق قدره اذ يقول)
وله اذ يرى نفسه فهو يرى انه شديد احلساسية اجتاه الناس واالحداث اليت تدور حعمي ميغري والو حيكو معاه( 

انساان بسيطا الجيلب انتباه انتباه واهتمام احمليطني به بعكس من له املال والسيارة الفخمة فهو غري راض عن نفسه 
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فهو يعرتف انه جاد وجتهد منذ الصغر احنوس نفورها عليهم(  ibizaحنوس نشري وشخصيته امام الناس اذ يقول)
فاملرض والوساوس هاته هي اليت غريت ت لواحد اعطيين الدراهم (جامي حكيت نيفي لواحد جامي قلاذ يقول)

 .انقول ألمي لياه راين مغبون هاذ الغبينة وراين مقلق( حياته اذ يقول)

كيفاه اان منبيع كما ينتابه الشعور بتغيري العمل الذي اصبح غري راض به وانه اليناسب رتبته االجتماعية اض يقول)    
واج وهذا الطموح يراوده يف كل مرة لكنه يعود ليقول التوجد امراة تقبل به بسبب املرض الذي فهو يريد الز فاالسواق( 

 .قيد حياته وجعله رهينة للمعاانة واالحباط وعدم القدرة على اختاذ القرارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حتليل املقابالت 
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وتطبيق إختبار بقع   اترخيها الصحي واملرضيمن خالل املقابالت اليت مت إجراؤها مع احلالة )ب،ب( والتعرف على    
 احلرب لروشاخ وكانت ننتائجه كالتايل:

يوضح بروتوكول الروشاخ  14جدول رقم  

زمن  اللوحة 
 الكمون 

 الرتميز التحقيق اإلستجاابت

 نسر هذا ، هذا جبل اث 8 01
 اث35

 ـ التصويرة كاملة نسر )كل اللوحة(
 ـ هنا جبل )جزء صغري(

GF+A Banale 
Dd f pays 

 هذا مقام الشهيد ، أوهاذي فراشة  اث12 02
 اث42

ـ هاذي تبان كيما مقام الشهيد 
 )جزء صغري(

 ـ فراشة شفتها هنا )جزء صغري(

Dd f archi 
Dd f+ A  

 مافهمت والو ، ماابن حىت شيء اث12 03
 اث42

 D k h Banale ـ زوج رجال متقابلني )جزء كبري(

 متثال تشبه للوحش  اث10 04
 اث27

 ـ قاع متثال)جزء كبري(
 ـ تبان صورة اتع وحش)كل اللوحة(

GF obj 
GF clob H 

 هاذي خفاش اث9 05
 اث13

 ـ كاملة خفاش )كل اللوحة (
 ـ اخناف منو قاع منبغيهش

GF+ clob A 
Banale 

 ماابيل والو  اث22 06
 اث34

 GF obj ـ تشبه للتمثال)كل اللوحة (

 غار حراء هذا اث12 07
 اث30

ـ هنا راين نشوف غار حراء )يف 
 الفراغ األبيض(

DbL F- pays 

 زوج منورا ، متثال اث9 08
 اث45

 

ـ زوج منورا واحد منا وواحد منا 
 أوهذا متثال 

DF+ C A 
Banale 

 
 ماعرفت والو  اث23 09

 اث43
 Rufus ـ ماابيل والو 
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 عنكبوت أزرق اث10 10
 مقام الشهيد ملون

 اث45

ـ هاذو زوج كيما العنكبوت زرقا 
 )جزء كبري(

 ـ وهنا مقام الشهيد ملون )جزء كبري(

DF+ C A 
Banale 
D Fc archi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح املخطط النفسي15جدول رقم 
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 اخلالصة أمناط اإلدراك احملددات  احملتوايت 
H= 14.28 
A= 35.71 
obj= 21.42 
pays= 14.28 
archi= 14.28 

F+ = 28.57 
F=35.71 
F- = 14.28 
Fc= 7.14 
F clob= 14.28 
K=7.14 

G= 35.71 
D= 35.71 
Dd= 21.42 
Dbl= 7.14 

R= 14 
T.total= 356 sec 

ـ متوسط زمن الكمون 
 اث 14.11:

ـ متوسط الزمن يف كل 
 اث 39.5لوحة: 

TRI= K/C. 
K<C.1=1.5 
RC= 7.14 
F.C= K>E 1>0 
Hass= 00 
INT= 28.57% 
A%= 35.71% 
H%= 14.28% 
F%= 100% 
F+%= 28.57% 
F% elarg= 128.57 
F+elarg= 114.28 
Banale=35.71% 

 

 

 

 حتليل بروتوكول الروشاخ :
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 ـ اإلنطباع العام حول الروشاخ :

وموزعة  R=14دودا من اإلجاابت و الكف واإلختصار حيث قدمت عددا حماإلنتاجية العامة للحالة تسري حن   
دقيقة ووقت   30و 20دقائق وهو زمن قصري مقارنة ابملعيار العادي الذي يرتاوح مابني  6على زمن كلي قدر ب 

اثنية مما يبني ميل 30إىل 20متيز بوقت كمون مرتفع تراوح مابني  10و  9اثنية ، يف اللوحتني  14كمون متوسط 
اع ضد اإلسقاطات أما ابقي اللوحات فرتاوح وقت الكمون مابني املفحوص حملاولة التحكم أمام إشتثارة اللوحات والدف

اثنية وفق املعيار النموذجي  39اثنية وهو وقت متوسط أمام متوسط الزمن اإلجابة يف كل لوحة فكان  12و  8
وهي إنتاجية صغرية تدل على الصالبة العقلية ووجود  R=14،إضافة إىل عدد اإلجاابت يف هذا الربوتوكول   

وهي تشري إىل إجاابت مألوفة تعكس طبيعة  Banale 35.71اب إنفعايل ، كانت نسبة اإلجاابت الشائعة إضطر 
 .حيث ربطها ابلغموض وعدم إستيعاهبا وابلتايل كان هناك يعيش نقد للذات  9اإلدراك ، وجود رفض للوحة رقم 

 ـ السياقات املعرفية :

إىل  20عن املعيار النموذجي املقدر من  G= 35.71ل الشامل يشري بروتوكول املفحوص إىل إرتفاع نسبة تناو   
وهي نسبتها  D=35.71واليت تدل على اإلفراط يف إستعمال التفكري اجملرد والبعيد عن الواقع أما النتاول اجلزئي  30

 Dd= 21.42منخفضة مقارنة ابملعدل العادي واليت تدل على اإلهتمام ابملشاكل العملية يف احلياة اليومية ، أما 
نسبتها مرتفعة تدل على القلق والنزعة إىل النقد املبالغ فيه والشعور ابلنقص مايشار إليه كذلك هو حساسية املفحوص 

حبيث إرتبطت بشكل سليب  مما يدل على تالشي الرقابة وإرتكاب  7يف اللوحة رقم   Dblاجتاه الفراغات البيضاء 
ما يدل أن احلياة اإلنفعالية عند احلالة حتددها العمليات  F=100%اخطاء إدراكية ،سيطرة احملددات الشكلية 

الفكرية دون غريها من العوامل األخرى إذ يسودها اجلمود الفكري والتعصب وعدم املرونة واألفكار الثابتة ، كما  
ي عن املعيار العادي واليت تدل أن الشخص لديه صراع داخل %28.57منخفضة  +Fكانت اإلدراكات اجليدة 

 وهي اليت تؤثر على ضعف اجلهود املبذولة . F-=14.28%وتفكري بطيئ و 

 ـ الدينامية الصراعية :
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واليت تدل على اإلستجابة لعامل اخليال ومؤشر على الصراع والتوتر ووجود  K=7.14%إن اإلستجاابت احلركية   
قوى مهددة لذاته الميكن السيطرة عليها أما اإلستجاابت اللونية فكانت يف اللوحات االخرية من خالل اللون االزرق 

يل إىل التكيف مع البيئة وتعدد األلوان مع غستجابة جزئية واليت تدل أن الشخص اليقوى على مواجهة إنفعاالته ومي
على طغيان العامل الداخلي  TRIلكن قوة الظبط غري قافية إذ حتكمها النزعة الذاتية ، يشري منط الصراع الداخلي 

حبيث احلركات الفكرية جممدة، أما ابلنسبة ملعادلة النضج الوجداين  K<Cعلى الرقابة والواقع الشكلي حبيث 
FMA  حبيثFC<CF+C  واليت تدل على أن احلالة ليس لديها نضج وجداين وهذا ما تؤكده

RC=7.14%  واليت تشري إىل أن الشخص إنطوائي ، أما نتيجة معادلة الشك الداخليINT=28.57  واليت
 تدل على وجود صراعات وشك داخلي لدى املفحوص .

 ــ احملتوى :

( يف حني شكلت H A Obj pays archع إهتماماته )جند تنوعا نسبيا يف بروتوكول املفحوص يشري إىل تنو   
أما  A=35.71احملتوايت احليوانية أغلبية املواضيع املدركة واليت تدل على الضعف العقلي والتفكري الطفويل حبيث 

واليت تشري إىل ردود امليول اإلجتماعية يف  H=14.28حيث قدرت  Aاحملتوايت اإلنسانية فكانت قليلة مقارنة مع 
الفرد كما  تدل كذلك على إهتمام غري عادي حبياته الداخلية ، مل يتم اإلشارة إىل التصورات اإلنسانية إال يف حياة 

)زوج رجال متقابلني( أما يف ابقي اللوحات فقد مت الغشارة إىل ال واليت تشري إىل ردود امليول  3اللوحة رقم 
ري عادي حبياته الداخلية ، مل يتم اإلشارة إىل التصورات اإلجتماعية يف حياة الفرد كما  تدل كذلك على إهتمام غ

)زوج رجال متقابلني( أما يف ابقي اللوحات فقد مت اإلشارة إىل اإلستجابة احليوانية  3اإلنسانية إال يف اللوحة رقم 
نية من خالل والتمثال واليت تدل على صعوبة التقمص للصورة اإلنسانية  فهذا اإلستثمار يف إستبعاد الصورة اإلنسا

إستجاابت حيوان متثال يؤكد ميل دفاعات املفحوص حنو ختفيف اإلتصاالت والعالقات اإلنسانية ، لقد كانت نسبة 
F%elarg=128.57  وF+elarg=114.24  واليت تدل على إدراك جيد للواقع ، أما ابلنسبة إلختبار

،أما إختياره  9على الرغم من رفضه للوحة رقم بسبب إرتياحه للوحتني  10و9اإلختيارات فقد فضل اللوحتني رقم 
 ألهنا صور خميفة . 6و  5السليب فتمثل يف اللوحة رقم 

 فرضية التشخيص:
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 ــ صالبة عقلية ووجود إضطراب إنفعايل .

 ــ اإلفراط يف إستعمال التفكري اجملرد والبعيد عن الواقع .

 شعورية .ــ تالشي  الرقابة واألخطاء اإلدراكية والعدوانية الال

 ــــ احلياة اإلنفعالية عند احلالة حتدها العمليات الفكرية اليت تتميز ابجلمود الفكري والصالبة وعدم املرونة .

ـــ الشخص لديه صراع داخلي وتفكري بطيئ )صراع بني الرغبة يف التحكم والرضوخ للمحيط(.  ـ

ـــ الصراع والتوتر واإلستجابة لعامل اخليال .  ـ

ـــ ضعف عق  لي وتفكري طفويل .ـ

ـــ نقد الذات .  ـ

ـــ اإلهتمام ابملشاكل العملية يف احلياة اليومية .  ـ

 ـــ القلق والنزعة إىل النقد املبالغ فيه والشعور ابلنقص.

ـــ ضعف اجلهود املبذولة .  ـ

 ـــ وجود قوى مهددة لذاته الميكن السيطرة عليها .

 إذ أن قوة الظبط غري كافية إذ حتكمه النزعة الذاتية .ـــ الشخص اليقوى على مواجهة إنفعاالته 

 ـــ طغيان الوجداانت على العملية الفكرية .

ـــ ليس لديه نضج وجداين .  ـ

ـــ شخص إنطوائي.  ـ

ـــ وجود صراعات وشك داخلي .  ـ
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 ـــ الشخص عاجز عن إقامة التوحد مع الناس .

 ــ إهتمام غري عادي حبياته الداخلية .

 التقمص وجتنب اإلتصاالت اإلنسانية .ــ صعوبة 

إنطالقا من االعراض االكلينيكية التالية للمقابالت اليت تتوافق مع بنود الدليل التشخيصي للوسواس القهري حسب  
DSM5: 

وجود صور اقتحامية وافكار متسلطة حول اشخاص واخلوف من االصابة من املرض وهي متكررة وبصفة اثبتة وهي ـ 
 مرغوبة وتسبب قلقا واحباطا .مقتحمة وغري 

 ـ حياول احلالة )ح.ج( جتاهل هذه االفكار وتقييدها وقمعها .

 ـ اتخذ هذه االفكار حيزا كبريا من وقت احلالة يف التفكري فيها وتسبب له ضعفا يف االداء االجتماعي واملهين )اتجر(.

 .ـ عدم وجود اتثريات فيزيولوجية كتناول دواء او حالة طبية اخرى

 ـ ووجود أعراض أخرى متمثلة يف :

 نيب الضمري .ـ أت

 ـ وجود معتقدات حول السحر واالميان به ،ووجود افكار سوداوية وتوقع دائما األسوء.

 شياء والتحليل املستمر لالحداث.    األـ الشك والتدقيق يف

 ـ القلق والشعور املستمر ابلذنب.

 ج املكتئب وشحوب الوجه .ـ عرض اكتئايب متمثل يف عدم االهتمام واملزا 

 ـ فقدان الثقة ابلنفس .

 عور ابلنقص.الش ـ
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وانطالقا من األعراض اإلكلينكية واليت مت إثباهتا من خالل إختبار روشاخ استنادا للتوظيف العصايب للوسواس القهري 
: 

R=14  منخفض يدل على الصالبة العقلية. 

 داخلي . صراعات و شك واليت تؤكد على  وجود TRI=28.57%ـ 

مرتفعة وتدل على اإلفراط يف إستعمال التفكري اجملرد والبعيد عن الواقع ويظهر هذا يف املقابالت من  G=35.71ـــ 
 خالل أتويل األحداث واألوضاع إىل تقسريات ميتافيزيقية كالسحر والعني ودعوة الشر .

على القلق والنزعة إىل النقد املبالغ  حسب التوظيف العصايب للوسواس القهري تدل %15مرتفعة عن  Ddو   Dـ 
 .فيه والشعور ابلنقص 

  .تدل أن احلياة اإلنفعالية لدى الفرد حتدها العمليات الفكرية اليت يسودها اجلمود والتعصب F%=100%ــ 

 تدل على اإلستكانة وإستعمال التكرارت وترددات نتيجة الرقابة الدفاعية لألان األعلى . FC>CFــ 

 :DSM4من  GAFحسب سلم  الوظيفي للحالةـ تقييم االداء 

( صعوبة صور اقتحامية وافكار متسلطة حول اشخاص واخلوف من االصابة من املرضعراض متوسطة )أـ  51ـ 60  
 كتاجر بسبب الصور اإلقتحامية وصعوبة متوسطة يف االداء الوظيفي املهين واالجتماعي ) صعوبة يف ممارسة العمل  

 .التحدث مع جمموعة االخرين(

 ـ حتليل وتفسري االليات الدفاعية:

ان احلالة يعطف على  ذيهاش(انسان مسامل كون نصيب النملة ومنآ )اانيظهر من خالل الرأفة يف قوله ـ النكوص: 
 .االخرين وال يريد اذاية الناس اذ يظهر احلالة رأفه وعطفه ابحمليطني به 

حيث اصبح االان االعلى قاسيا وقم االان بتكوين ردود افعال يف وس نصيب نكون شخصية( حناالستقامة : يف قوله ) 
 .شكل االستقامة والرأفة 
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تظهر من خالل فصل الشخصية االنفعالية نتيجة الجرتار االفكار الوسواسية والصور االقتحامية حبيث ـ اإلزاحة: 
 .يتحدث احلالة عن االنتحار بكل برودة 

يظهر يف النظام واالدخار والعناد اذ يعترب اجتاهات مقبولة اجتماعيا لكنهما ختفي من ورائها التكوين العكسي: ـ 
 االحساس ابلنقص واخلوف حلماية الذات من القلق والتوتر واخلوف.

 هري .يكرر نفس االفكار ولكن هبدف مغاير حلساب االان االعلى وهذا مايؤدي اىل استمرار الشك القـ احملو: 

يظهر من خالل اجتاه احلب والكراهية اجتاه نفس االشخاص) العاطفة ، العدوان( اذ نلتمس ـ التناقض الوجداين: 
 ثنائية املشاعر اليت ادت اىل ظهور بعض االعراض االكتئابية.

غلب على لديه شغف يف ظبط حياته حبيث يقوم برسم جداول زمنية ورسم خمططات لنشاطاته اليومية للتـ النظام : 
 خماوفه حبيث يصر احلالة غلى ادخار املال بشكل ملحوظ واخلوف من فقدانه .

 حتليل املقاييس املستعملة :ـ 

 ـ مقياس بيل براون : 

 15قد حتصل املفحوص على ف( ب،بعلى احلالة )لتحديد درجة الوسواس القهري تطبيق مقياس بيل براون وبعد  
درجة  من جمموع الدرجات الكلي وقد كانت  25لالفعال القهرية مبجموع   درجات 10درجة لالفكار الوسواسية و 

بدرجة ملحوظة واليت من املمكن ان تفسد احلياة اليومية بدرجة  نتيجة االختبار ابن احلالة يعاين من وسواس قهري 
 .كبرية 

 

 

 ـ مقياس كوبر مسيث لتقدير الذات :

 يوضح نتائج املقياس 16جدول رقم 
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ة النتيج   العبارات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 الدرجات  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10

لتكون النتيجة  4درجة ومت ضرب الدرجة املتحصل عليها يف  25من جمموع   درجات 3( على ب.باحلالة ) حتصل
 .منخفض جدا ابيني ان للحالة تقدير ذات وهذا م 12

 ـ اما فيما يتعلق ابملقاييس الفرعية فكانت النتائج كااليت :

 بنود الذات العامة :ـ 

درجة وهذا مايبني ان الذات العامة للمفحوص منعدمة حبيث تضايقه  12درجة من جمموع  0احلالة على  حتصل 
صعوبة يف اختاذ القرارت واليعطي لنفسه القيمة اليرى مظهره مثل الناس االشياء وختتلط عليه ويريد تغري نفسه وجيد 

 واليستطيع قول مايريد قوله ويرى نفسه انه الميكن االعتماد عليه.

 ـ بنود الذات اإلجتماعية :

درجات وهذا مايبني ان الذات االجتماعية للمفحوص جد منخفضة  4حتصل احلالة على درجة واحدة من جمموع   
 يسعد بوجود االخرين معه واليرى نفسه حمبوب من طرف االخرين ويرى ان الناس اليتبعون افكاره .حبيث ال

 بنود ذات املنزل والوالدين :ـ

درجات وهذا مايبني ان ذات املنزل والوالدين للمفحوص متوسطة حبيث  6درجات من جمموع  3حتصل احلالة على  
 عي مشاعره وعائلتته التتفهمه والتدفعه وال حتفزه لعمل اشياء.انه يتضايق بسرعة يف املنزل وعائلته الترا

 

 

 ـ بنود ذات العمل :
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درجات وهذا مايبني ان الذات العمل للمفحوص منعدمة حبيث جيد  3درجة من جمموع  0احلالة على  حتصل  
 يقوم به .صعوبة يف التحدث امام الناس وحيتاج وقتا لالعتياد على االشياء واليلقى التشجيع فيما 

 ـ فرضية التشخيص :

بعد دراسة معمقة للحالة عن طريق املقابالت العيادية ومجع املعلومات االزمة والكافية عن التاريخ الصحي للحالة 
فقد اتضح أن املعاانة اليومية للحالة )ب،ب( مع مرض الوسواس القهري املتمثل يف وجود صور  واملعاش النفسي

اقتحامية واخلوف ووجود افعال عقلية متمثلة يف العد واحلساب املتكرر وتعارض هذا املرض مع احليات اليومية واحلياة 
تأثري على مستوى تقدير الذات للحالة املهنية والنشاطات االجتماعية للحالة ، كل هذا سيكون له وقع يف ال

 )ب،ب(.

 ـ التشخيص :

انه يعاين من  ـ بعد تطبيق مقياس بيل براون لتحديد درجة الوسواس القهري فقد شخص احلالة )ب،ب( على    

درجة. 25اضطراب الوسواس القهري أبعراض ملحوظة بدرجة   

ير جد منخفض قدير الذات للحالة )ب،ب( تقدـ وبعد تطبيق مقياس كوبر مسيث لتقدير الذات فان مستوى ت 

. 12بدرجة   

 االستنتاج العام :

وحتليل نتائج   DSM5إن احلالة مت تشخيصها انطالقا من  األعراض اإلكلينيكية للمرض  اليت تتوافق مع األعراض 
 وفق مقياس بيل براون  . 25إختبار روشاخ على أن احلالة مصاب إبضطراب الوسواس القهري حمدد بدرجة 

بتقدير ذات منخفض  12ومت الكشف عن مستوى تقدير الذات من خالل مقياس كوبر مسيث والذي حدد بدرجة 
 جدا  حبيث كانت :
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خالل املقابالت العيادية وإختبار روشاخ فاحلالة مل يتقبل وضعه جراء  ـ درجة الذات العامة منعدمة وهذا ماثبت من  
هذا جراء مقاومته اليومية للوساوس اليت حرمته عاله راه صاريلي هكا اباب ميقري واان مغبون( ، املعاانة من الوسواس )

خص منطوي يظهر من أن الش RCمن لذة احلياة وأصبح مكتئبا ، جراء الصراعات الداخلية وهذا ماتثبته نتيجة 
اليت تشري أن الشخص ليس لديه  FMAخالل إمهاله ملظهره اخلارجي وميله إىل العزلة ، ومعادلة النضج الوجداين 

 وهذا ماتثبته  مني جني هندر نسكت ومانطيقش نكمل اهلدرة (نضج عاطفي ، فاحلالة فقد ثقته يف نفسه إذ يقول ) 
F% احلالة حتدها العمليات الفكرية اليت تتميز ابلصالبة وعدم املرونة ،ونتيجة  اليت تدل أن احلياة اإلنفعالية عندC 

اليت تدل أن الشخص اليقوى على مواجهة إنفعاالته ،إذ أن قوة الضبط غري كافية إذ حتكمه النزعة الذاتية يقول 
ه أقل من اآلخرين وهذا وهذا يدل أن احلالة غري راضي عن صورته اجلسمية فهو يرى نفسحنوس نكون كيما الناس ( )

اليت تدل أن الشخص لديه صراع داخلي وتفكري بطيئ ، صراع بني الرغبة يف التحكم والرضوخ للمحيط  +Fما تثبته 
. 

ــ الذات اإلجتماعية كانت منخفضة ويظهر ذلك من خالل املقابالت إذ يقول احلالة أنه شديد احلساسية إجتاه الناس 
جيلب إنتباه األخرين ، فهو ينقص من قيمته الذاتية نتيجة تصوراته السلبية وتفكريه إذ يرى نفسه إنساان بسيطا ال

اليت تدل على  Gالواقعي الذي يسبب له القلق وهذا ما أثبته إختبار روشاخ من خالل اإلستجاابت الشاملة 
لنقد املبالغ والشعور ابلنقص ، اليت تدل على النزعة وا  Ddإستعمال التفكري اجملرد والبعيد عن الواقع ، واإلستجاابت 

غري مهتم ابلتواصل مع اآلخرين نتيجة إهتمامه بعامله الداخلي ومعاانته يف مقاومة االفكار الوسواسية ، يظهر من 
خالل تفسري الروشاخ ان الشخص عاجز عن إقامة التوحد مع الناس وإهتمام غري عادي حبياته الداخلية ومن خالل 

 لى صعوبة التقمص وجتنب اإلتصاالت اإلنسانية .اليت تدل ع Hإستجاابت 

ـ ذات املنزل والوالدين درجتها متوسطة إن احلالة هو اإلبن الوحيد الذي يتكفل بشؤون البيت وتعويض الوالد عند 
الذهاب إىل املهجر ، فهو تربطه به عالقة جيدة وهو الذي يرفع من معناوايته خاصة عند اإلصابة ابملرض ويشجعه 

من خالل طغياانت الوجدان  TRIعتناء بنفسه إذ نستنتج أن هناك تكافل أسري وتواصل جيد وهذا ما تثبته عل اإل
 على العمليات الفكرية فالتكافل األسري رفع الذات الوالدية إىل املتوسط .
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نبدل اخلدمة هاذي ومانزيدش نبيع له كبائع يف االسواق يقول)ة منعدمة نتيجة عدم رضا احلالة مبحـــ ذات العمل درج
وهذه االقوال  تدل أن عمل احلالة أصبح يسبب له مشكلة نتيجة عدم رضاه به ، زايدة على تسلط فالسوق( 

واليت تدل على  INTوساوس الصور اليت جعلته اليقدر على ممارسة نشاطه بصفة عادية وهذا ماتثبته معادلة الشك 
 يدل على وجود قوى مهددة لذاته الميكن السيطرة عليها .    Kغياب  وجود صراعات وشك داخلي للحالة ،
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:النتائجعلى ضوء  الفرضيات اثنيا : مناقشة  

 مناقشة فرضيات الدراسة :

بعد إجراء املقابالت العيادية مع احلاالت الثالث ومجع البياانت واملعلومات واملعطيات وحتليلها واإلعتماد على   
اإلكلنيكي القائم على دراسة احلالة وإستعمال أدوات البحث املتمثلة يف املقابلة العيادية النصف موجهة املنهج 

واملالحظة العيادية  ،وتطبيق إختبار يقع احلرب للروشاخ ، واستعمال مقياس بيل براون للوسواس القهري ومقياس كوبر 
 مستوى تقدير الذات للحاالت . مسيث لتقدير الذات فقد مت حتديد درجة الوسواس القهري و

 مناقشة الفرضية العامة :ـ  1

 " صابة ابلوسواس القهري على مستوى تقدير الذات لدى الشخص املريض ابلوسواس القهريتؤثر درجة اإل "

ـ من خالل املقابالت اليت اجريت مع احلاالت  وإستعمال املقاييس النفسية املتمثلة ي مقياس بيل براون للوسواس 
 القهري ومقياس كوبر مسيث لتقدير الذات مت التوصل إىل مايلي:

ــ أن أتثري درجة الوسواس القهري للحالة األوىل  على مستوى تقدير الذات كانت بدرجة متوسطة ، حبيث كانت 
ـــ  ـ درجة ،وكان مستوى تقدير الذات لديه بدرجة متوسطة قدرت ب 27درجة الوسواس القهري بدرجة ملحوظة قدرت ب

 درجة .40

ـ اما احلالة الثانية فقد أثر الوسواس على مستوى تقدير الذات بدرجة متوسطة ، حبيث كانت درجة الوسواس القهري 
ــــ  30بدرجة ملحوظة قدرت بـــ   درجة .40درجة ، وكان مستوى تقدير الذات لديها بدرجة متوسطة قدرت ب

وسواس القهري على مستوى تقدير الذات ، حبيث كانت درجة الوسواس ــ أما ابلنسبة للحالة الثالثة فقد أثرت درجة ال
 درجة .   12درجة  ،وكان مستوى تقدير الذات منخفض جدا بـــ  25القهري ملحوظة قدرت بــ 
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ـ من خالل احلاالت الثالثة وحسب حتليلنا نستنتج ان مستوى تقدير الذات عند املصابني ايضطراب الوسواس القهري 
احلالة األوىل والثانية ومنخفض عند احلالة الثالثة، وهذا راجع إىل اإلصابة مبرض الوسواس القهري ،   متوسط عند

كذلك من خالل مقابالتنا مع احلاالت إتضح ان للوسواس القهري بنوعيه األفكار والقهر  يلعب دورا كبريا يف التأثري 
دان الثقة ابلنفس ، الشعور ابلنقص ، عدم الرضا عن على تقدير الذات وذلك من خالل ظهور األعراض التالية : فق

النفس ، صعوبة يف إختاذ القرارات ، لوم الذات واتنيبها ، اضطراب النوم ، فقدان الشهية ، القلق والتوتر املستمر .  
 كل هذا كان إنعكس على مستوى تقدير الذات والذي جاء مبستوى متوسط ومنخفض .

ومن هنا نستنتج من خالل أن درجة الوسواس القهري قد أثرت على مستوى تقدير الذات لدى احلاالت الثالثة 
،حبيث اهنم يعانون من وسواس قهري بدرجة ملحوظة ، وكان مستوى تقدير الذات لدى احلالتني متوسط واحلالة 

 .الثالثة منخفض 

تؤثر درجة الوسواس القهري على مستوى تقدير الذات  " ـ ومن هذا ميكننا إثبات صحة الفرضية اليت تنص على
 " للمصابني ابلوسواس القهري

  مناقشة الفرضية الفرعية األوىل:ـ  2

 "على حسب احلالة امليزاجية والوجدانية  عند الراشد  ثر الوسواس القهري على مستوى تقدير الذاتؤ ي"

مقياس بيل براون للوسواس القهري ومقياس كوبر مسيث لتقدير ـ وإلثبات صحة الفرضية مت اإلعتماد على نتائج مقياس 
 الذات وإختبار روشاخ كما هي موضحة يف اجلدول التايل :

 يوضح احلالة امليزاجية والوجدانية للحاالت  17جدول رقم                          

شدة الوسواس  احلاالت
 القهري

مستوى تقدير 
 الذات 

 احلالة الوجدانية   احلالة امليزاجية 

احلالة 
 عدم نضج وجداين منطوي  متوسط درجة ملحوظة االوىل)ح.ج(

احلالة الثانية 
 عدم نضج وجداين ة منطوي متوسط درجة ملحوظة )ح.س(
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احلالة 
 عدم نضج وجداين منطوي منخفض  درجة ملحوظة الثالثة)ب،ب(

 

هي اإلنطواء وهذا مايظهر من خالل إختبار   الدراسة الثالثةاالت احلالة امليزاجية حل أن 17نالحظ من اجلدول رقم 
 :حبيث R.Cجاابت اللونية يف البطاقات الثالث األخرية  ستاإلاللون أي روشاخ يف معادلة 

ـــــ وتدل أن الشخص إنطوائىي  %40وهي منخفضة عند املعيار النموذجي  RC=8.92%كانت   األوىل أن احلالة ـــ
 وهي أقل من املعيار تدل على أن الشخص منطوي ،  RC =20%أما احلالة الثانية فكانت  

ــ ـــ ــ  واليت تشري إىل أن الشخص إنطوائي. RC=40%أما احلالة الثالثة فكانت ـ

اإلنطواء وهذا مايظهر من خالل إختبار  أما ابلنسبة للحالة الوجدانية حلاالت الثالثة هي عدم النضج الوجداين و
  فكانت كالتايل:FCمع  CF+Cوهي مقارنة  FMAروشاخ يف معادلة النضج الوجداين 

ـــــ  ــ وهي تدل أن الشخص ليس FMA=(CF+C=FCللحالة األوىل كانت  FMAحيث أن نتيجة معادلة ـ
 .لديه نضج وجداين 

ــــ ــ   .فاحلالة ليس لديها نضج وجداين FMA= FC<CF+Cوكانت للحالة الثانية  ـ

ــــ  ــ  واليت تدل على أن احلالة ليس لديه نضج وجداين . FC<CF+Cأما احلالة الثالثة فكانت ـ

وبناءا على هذه النتائج يتضح أن اتثري الوسواس القهري على مستوى تقدير الذات على حسب احلالة امليزاجية 
 وابلتايل الفرضية قد حتققت . والوجدانية قد كان على احلاالت الثالث ،

 مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة  :ـ  4

"و األسرية ماعيةاإلجت طبيعة العالقات على حسب  عند الراشد  ثر الوسواس القهري على مستوى تقدير الذاتيؤ  "  
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لقهري ومقياس كوبر نتائج املقابالت العيادية ومقياس بيل براون للوسواس اوإلثبات صحة الفرضية اعتمدان على ـ 

:فقد تبني مايليوحتليل إختبار بقع احلرب لروشاخ مسيث لتقدير الذات   

درجة ملحوظة وحالته اإلجتماعية مطلق ، حبيث تبني لنا من خالل ب لديه أن احلالة األوىل شدة الوساوس القهري

معاش اجتماعي صعب متثل من خالل املشاكل االسرية وسوء العالقة األخوية له املقابالت العيادية ان حلالة )ح.ج( 

الة مما أدى إىل اإلجتماعية املتدهورة أثرث على الصحة النفسية للحفاحلالة والعالقة الزوجية اليت آلت إىل الطالق و 

ل على تقدير ذات متوسط وما كوبر مسيث لتقدير الذات حبيث حتص  اخنفاض مستوى تقدير الذات حسب مقياس

ان الظروف االجتماعية وسوء العالقات جعلت احلالة يعيش نوعا من  اذتوصلنا إليه من خالل إختبار الروشاخ 

 لتواصل وتبادل املشاعر على نفسية احلالة .وهي تعكس مدى اتثري ا RC=8.92%االنطوائية حبيث كانت 

حالتها اإلجتماعية متزوجة ، اال انه من خالل ملحوظة و أما احلالة الثانية فشدة الوساوس القهري لديها درجة 

املقابالت العيادية ابدت احلالة الكثري من التذمر يف عالقتها الزوجية بسبب اخلالفات املستمرة مع الزوج وافراد عائلته 

كون يعرفو )  ضروك قاع مانيش انقول للزوجي اندير روحي نضحك اوصايي()الذي مل بتقبل مرض احلالة اذ تقول

اذ الحظنا غياب التكفل  يستشفاو فيا ويقولو راهي مريضة حبر عليها ، واان مانيش ابغيا يشوفوين كيما هكا(

ها اثرت على احلالة النفسية للحالة ومستوى تقدير العائلي واالسري وانعدام تقبل االخر وتبادل املشاعر واليت بدور 

كما   %40حبيث كانت درجة تقدير الذات متوسطة بنسبة  لتقدير الذات وهذا ما اكده اختبار كوبر مسيثلذاهتا  

وهذا انتج عن سوء  RC=20%تبني لنا من خالل اختبار روشاخ ان احلالة تعيش حالة انطوائية من خالل 

 والصراعات داخل االسرة وعدم وجود اهتمام وتبادل للمشاعر . العالقات االجتماعية
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فقد تبني من خالل أما احلالة الثالثة فشدة الوسواس القهري لديه درجة ملحوظة وحالته االجتماعية أعزب ،  

يعيش  املقابالت العيادية عدم وجود دفئ عائلي أين ينعدم التواصل اجليد داخل االسرة حبيث ان االب مهاجر واحلالة

وحيدا مع امه وعلى الرغم من تقدمه يف السن اال انه يقي أعزاب ماجعله يعيش نوعا من الصراع والضغط وعد تقبله 

وضعيته االجتماعية كعازب وكل هذه الظروف اثرث على تقدير الذات حبيث كانت درجة تقدير الذات حسب ل

االسري الذي اثر على احلالة النفسية للحالة حبيث انه مقياس كوبر مسيث منخفضة جدا ويعود هذا اىل نقص التفاعل 

 . RC=7.14%من خالل نتائج اختبار روشاخ حبيث  تبني  يعيش نوعا من االنطواء والذي

ان نقص التواصل اجليد والفعال يف االسرة وانعدام تبادل املشاعر واالحاسيس يؤثر سلبا على احلالة النفسية وتقدير اذ 

 الذات للحاالت . 

 طبيعة العالقات بناءا على هذه النتائج يتضح أن اتثري الوسواس القهري على مستوى تقدير الذات على حسب و 

 االجتماعية واالسرية  قد كان على احلاالت الثالث ، وابلتايل الفرضية قد حتققت .

 خالصة الفصل : 

هج العيادي واألدوات املستخدمة يف املقابلة من خالل هذا الفصل نستنتج أن الدراسات اليت قمنا هبا ابستعانتنا ابملن

واختبار مقياس تقدير الذات كوبر مسيث ، مقياس بيل براون للوسواس القهري،النصف املوجهة ، املالحظة العيادية ،

م هاضطرا مت من خالهلا عرض املفصل للحاالت ابلكشف عن توصلنا إىل دراسة احلاالت اليت  بقع احلرب لروشاخ

على ذواهتم وذلك من خالل تطبيق للمقياس تقدير الذات كوبر مسيث الذي كشف عن  همرضهم و أتثري  معاانهتم مع

 .                         شدة الوسواس القهري  ، وتعرف علىواختبار بقع احلرب لروشاخ لذواهتم تقديرهم مستوى 



ات الفصل السادس                                                        عرض النتائج ومناقشة الفرضي  
 

 
148 

صابة ابلوسواس القهري على ثر درجة اإلتؤ  هفرضيات ونتائجها فقد مت التوصل إىل أنالومن خالل مناقشة      
هذا من خالل إجابة عن اإلشكالية العامة ، أما عن  مستوى تقدير الذات لدى الشخص املريض ابلوسواس القهري

 : هنأب امت إجابة عنهقد التساؤالت الفرعية ف

 على حسب احلالة امليزاجية والوجدانية. عند الراشد  أيثر الوسواس القهري على مستوى تقدير الذاتـ 

 . على حسب طبيعة العالقات اإلجتماعية واألسرية عند الراشد أيثر الوسواس القهري على مستوى تقدير الذات ــ 

 الثالثة .حتققت مع احلاالت الثالث قد ـ ومن هنا نستخلص أن الفرضيات   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة



 خاتمة 
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:خامتة   

يعد اضطراب الوسواس القهري من األمراض النفسية اليت تسبب أملا نفسيا كبريا على الشخص املصاب ويؤثر على    

املصاب جمربا على فيها معاشه النفسي وذلك ملا حيمله هذا املرض النفسي من افكار تسلطية وافعال قهرية يكون 

القيام هبا وقد يؤثر هذا االضطراب على ذاتية املصاب ، وكان هذا هدف دراسنا احلالية هو معرفة أتثري الوسواس 

، و ملعرفة ذلك قمنا ابملقابالت العيادية مع احلاالت والتعرف على  القهري على مستوى تقدير الذات عند الراشدين 

عراض االكلينيكية ومالحظة سلوكياهتم واستعملنا اختبار بقع احلرب لروشاخ ومقياس قييم االتاملعاش النفسي لديهم و 

،كذلك قمنا بتحليل النتائج املتحصل بيل براون للووساس القهري ومقياس كوبر مسيث لتحديد مستوى تقدير الذات 

ذات عند الراشد ، إال أن عليها من خالل هذه األدوات وتوصلنا أن الوسواس القهري له أتثري على مستوى تقدير ال

هذا التأثري يتفاوت من حالة إىل أخرى إذ يتوقف على مستوى درجة الوسواس وطبيعة القدرات وينية الشخصية 

.للحالة )احلالة امليزاجية والوجدانية  والقدرات العقلية (  

فتح حبثنا هذا افاق لبحوث وهلذا فإن موضوع الوسواس القهري غاية يف األمهية من حيث الدراسة ، ونرجو ان ي    

ختدم أكثر موضوعنا ومن أجل الوصول غلى نتائج جديدة حول هذه الدراسة . مواضيع نفسية   
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 التوصيات :

  خبفض هتتم برامج عمل خالل نم وذلك هلم الالزم النفسي الدعم وتقدمي املرضى من الشرحية هبذه ابالهتمام يوصيـ 
 . املرض هذا أعراض عالج أو
 املمكن من يصبح· حبيث ، النفسي العالج جمال يف والعاملني املؤهلني لألشخاص خاص تدريب توفري ينبغيـ  

 .علمية أسس على قائمة البداية من املرض هذا وعالج اكتشاف
 يتعرض اليت الضغوط ومدى القهري الوسواس ابضطراب املصابني املرضى مشكلة حول لألهل التوعية برامج تكثيفـ 

 . وممنهجة سليمة بطريقة معهم التعامل هلم ليتسىن املرضى هؤالء هلا
 ـ اإلقرتاحات:

 ابلوسواس القهري يف اجلزائر. تتعلق اليت والدراسات البحوث من املزيد إجراءـ 
 وعائالهتم للمرضى الصحي الوعي لزايدة مقرتح برانمج وضعـ 

الذات وصورة ـ زايدة اإلهتمام بدراسة الوسواس القهري من خالل ربطه مبتغريات أخرى هلا عالقة ابلذات كمفهوم 
 الذات وتوكيد الذات .

 ـ العمل من طرف األخصائني النفسانيني على اإلهتمام أكثر بتقدير الذات لدى املصابني ابلوسواس القهري.  
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  ضعوابت البحث :

 ـ عدم التزام احلاالت الدراسة  ابملواعيد .

 ـ عدم وجود الوقت الكايف لتوسيع عينة البحث .

 ـ تعدد احلاالت املرضية بسبب عدم وجود مصلحة خاصة خمتصة مبتابعة حاالت الوسواس القهري . 

 احلاالت املرضية .ـ استغراق وقت طويل للحصول على احلاالت الوسواس القهري نتيجة لتعدد 

 ـ وجود املصلحة النفسية يف عيادة متعددة اخلدمات وعدم وجود قسم خاص ابلصحة النفسية .
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 قائمة املراجع:

 أوال: املراجع ابللغة العربية 

 الكتب:ـ  1

 ، دار املعرفة اجلامعية ، مصر .2، طأسس علم النفس(، 2000ـ أمحد عبد اخلالق) 1

 . ، فلسطني  1، ط األمراض النفسية والعقلية(، 2006ـ أنور حممد البنا ) 2

( 293، عامل املعرفة ) العدد 1، ط  إسالميعريب الوسواس القهري من منظور ( ، 2003ـ أبو اهلنيدي وائل ) 3
 مطابع دار السياسة ، الكويت .

 ، دط ، دار املعارف ، مصر . سيكولوجية الذات والتوافق( ، 1997ـ إبراهيم أمحد أبو زيد ) 4

،  ، دار وائل للنشر والتوزيع 1،ط  املرجع يف الصحة النفسية نظرية جديدة(، 2009ـ اخلالدي أديب حممد ) 5
 األردن .

 ، دار فراس للنشر والتوزيع ، الكويت.2، ط  كيف تتخلص من الوسواس القهري(، 2007ـ البشري سعاد ) 6

 ، دار املسرية ،األردن . 1ط  ، التكيف والصحة النفسية للطفل( 2008ـ بطرس حافظ بطرس ) 7

  الشخصيةضرات يف الصحة النفسية وسيكولوجية حما( ، 2002ـ جبل ، فوزي حممد ، ) 8

 ، كراسة التعليمات ـدار الفكر العريب ، القاهرة . مقياس تقدير الذاتـ دريين احلسني وآخرون )د،س(،  10

 . القاهرة ،الكتب عامل،3ط ، النفسي والعالج النفسية الصحة،(1999)زهرانـ حامد   11

 املصرية ، مصر.، ترمجة ثروت إسحاق ، شركة الطباعة الذاتـ كاراس احملرقي )د.س( ،  12

مجعية علم النفس للجزائر العاصمة  الصدمة واحلداد عند الطفل واملراهق،(، 2002ـ سي موسى ع، زقار ر ، )13
 ، اجلزائر.  
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 ، دار الصفاء للنشر ، األردن . 1، ط  التنشئة اإلجتماعية للطفل( ، 2001ـ حممد الشناوي ) 14

، دار العقيدة للنشر والتوزيع ، مصر  1، ط، القهري )دراسة علمية (الوسواس ( ، 2003ـ حممد شريف سامل ) 15
. 

 .اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان ،2 ط املعاصر، النفس علم إىل مدخل :( 2003 ) عشوي مصطفىـ 16

 ، بريوت ، لبنان.دار النهضة العربية ، 1ط، حقول علم النفس( ، 2004ـ مرمي سليم )17

  تنمية الثقة يف النفس وتقدير الذات( ، 2008ـ عبد اللطيف مب يوسف املقرن ) 18

 ، دار النهظة مصر . مقياس تقدير الذات للكبار والصغار( ، 1982ـ عبد احلافظ ليلى عبد احلميد) 19

 الثانية، الطبعة اجلامعية، املكتبة ،الشخصية وسيكولوجية النفسية الصحة ،(2001)الشاذيل حممد احلميد عبدـ  20
 مصر.االسكندرية،

 ، دار املاليني ، مصر  3،ط موسوعة علم النفس والتحليل النفسي( ، 1976ـ عبد املنعم احلنفي) 21

، مكتبة الكويت الوطنية  1، ط الوسواس القهري ، التشخيص والعالج( ، 2002ـ عبد اخلالق ، أمحد حممد) 22
 ، الكويت .

 ، الشرق زهراء مكتبة ،1 ط ،)املتقدم النمو نفس علم( النمو نظرايت (،2001السيد) ، حممد الرمحان عبدـ  23
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 .، دار العلم للماليني  1، ط  علم النفس العيادي) اإلكلينيكي(( ، 1986ـ عطوف حممد ايسني) 24

 ، دار النيالء للنشر والتوزيع ، لبنان . 1، ط الوسواس واهلواجس النفسية(، 1996ـ علي القاميي ) 25
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 ،  مكتبة جرير ، السعودية .1،ط تعزيز تقدير الذات( ، 2005ـ راجنيت سينغ ماهلي ، روبرت ديبلو ريزنر) 32
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ــ  ـ

ـ 64  Beizman.(1982( ، le livret de cotation des dans le 
rorscach.Cent.Psy.Appli.Paris. 
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( :01الملحق رقم )  

 مقياس بيل براون للوسواس القهري

Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) 

 :الملف رقم               ..................................... :المريض اسم

 ........................... :التاريخ                  ........................

ً وقت فيها مبا املاضية أايم السبعة خالل بند آل حدوث معدل توضح اليت اجلملة ميني على(xًعالمةً) ضع .. رجاءً 

ًهذهًاجللسةً.

 ـ مقدار الوقت الذي تستغرقه األفكار الوسواسية  1

 الشيء 0 

 (يوميا فأقل مرات 8 بمعدل)أحيانا تتكرر أو ، اليوم في ساعة من أقل 1 

 معظم لكن اليوم في مرات 8 من اكثر )ثيراك تتكرر أو اليوم، في ساعات 3 إلى ساعة من 2 
 الوسواسية األفكار من خالية اليوم ساعات

 
 اليوم في مرات 8 من اكثر تحدث) جدا كثيرا تحدث أو ، اليوم في ساعات 8 إلىساعات  3من  3

 (اليوم ساعات معظم وفي

 4 

 بدون ساعة ماتمر ما ونادرا تحملها من ثركأ)دائم بشكل تحدث أوم اليو في ساعات 8 كثرمنأ

 (رةكثي وساوس

 

 .والعملية االجتماعية نشاطاتك مع الوسواسية األفكار تحدثه الذي التعارض مقدارـ  2

 اليوجد 0 

 ال يتأثر. العام النشاط ولكن العملية أو االجتماعية النشاطات مع خفيف تعارض 1 

 .عليه السيطرة يمكن ولكن العملية أو االجتماعية النشاطات في واضح تعارض 2 

 .العملية أو االجتماعية النشاطات أداء في اكبير  خلال تسبب 3 

 تسبب خالال بليغا . 4 

 



 .الوسواسية لألفكار المصاحب والقلق التوتر مقدار ـ  3

 اليوجد 0 

 خفيف )أحيانا(،ليس مزعجا  1 

 عليه السيطرة يمكن ولكن ومزعجامتوسط )غالبا( ،  2 

 .جدا ومزعجشديد )أغلب الوقت(  3 

 .تقريبا اإلعاقة لحد( دائم (توتر بليغ 4 

 

 (.المقاومة في نجاحك عن النظر بغض) الوسواسية األفكار مقاومة في المبذول الذي الجهد ـ مقدار 4

 (للمقاومة حاجة ال بحيث جدا قليلة األفكار أن أو)دائما أقاوم حتى جهدا أبذل ال 0 

 .الوقت معظم أقاوم أن أحاول 1 

 .أقاوم حتى الجهد بعض أبذل 2 

 .تردد بعد فيكون السيطرة حاولت وإن عليها، للسيطرة محاولة بدون الوسواسية األفكار لكل أستسلم 3 

 .كلها الوسواسية لألفكار وبإرادتي كلية أستسلم 4 

 

 .الوسواسية األفكار على سيطرتك ـ مقدار 5

 تامة . سيطرة  0 

 1 
 الجهد بعض بذل عند الوسواس عن انتباهي أصرف أو أوقف أن يمكنني عادة بيرة،ك سيطرة

 .يزكوالتر

 .الوسواس عن انتباهي صرف أو إيقاف استطيع األحيان بعض متوسطة، سيطرة 2 

 .وبصعوبة االنتباه صرف فقط أستطيع الوساوس، إيقاف في أنجح ما نادرا قليلة، سيطرة 3 

 قليلة . للحظات ولو الوساوس عن االنتباه صرف أستطيع ما نادرا ، ال سيطرة  4 

 

 =)        (الدرجات مجموع

 القهرية باألفعال القيام في تمضيه الذي الوقت ـ مقدار 6



 .الشيء  0 

 مرات في اليوم (. 8، أو تقوم باألفعال احيانا) التزيد عن  أقل من ساعة في اليوم 1 

 ولكن اليوم في مرات 8 من ثركأ ) ثيراك باألفعال تقوم أو اليوم، في ساعات ثثال إلى ساعة من 2 
 (القهرية األفعال من تخلو الساعات معظم

 اليوم في مرات 8 من ثركأ ) جدا ثيراك باألفعال تقوم أو ، اليوم في ساعات ثالث من ثركأ 3 

  (.اليوم ساعات معظم وخالل

 4 

 ال ساعة تمر ما ونادرا تحصيها أن من ثركأ)دائم بشكل باألفعال تقوم أو اليوم في ساعات 8 ثركأ
 فيها تقوم

 (باألفعال

 

 والعملية االجتماعية نشاطاتك في القهرية األفعال تحدثه الذي التعارض ـ مقدار 7

 ال يوجد . 0 

 ر.يتأث ال العام النشاط ولكن ، العملية أو االجتماعية النشاطات مع خفيف تعارض 1 

 عليه . السيطرة يمكن ولكن العملية أو االجتماعية النشاطات مع واضح تعارض 2 

 .العملية أو االجتماعية النشاطات أداء في بيراك خلال تسبب 3 

 .بيراك عجزا تسبب 4 

 

 القهرية باألفعال القيام عن االمتناع حال في الناتج والقلق التوتر ـ مقدار 8

 ال يوجد . 0 

 . باألفعال القيام عن االمتناع عند بسيط قلق 1 

 لكن يكمن تحمله . القلق يظهر 2 

 للغاية . ومزعج واضح قلق 3 

 بليغا. عجزا يسبب شديد قلق 4 

 

 (المقاومة في نجاحك مدى عن النظر بغض )القهرية األفعال مقاومة في المبذول الجهد ـ مقدار 9

 (للمقاومة حاجة ال بحيث جدا قليلة القهرية األفعال أن أو)دائما أقاوم حتى جهدا أبذل  0 

 .الوقت معظم أقاوم أن أحاول 1 



 .للمقاومة المحاوالت بعض أعمل 2 

 .تردد بعد فيكون السيطرة حاولت وإن عليها، للسيطرة محاولة بدونعال القهرية األف لكل أستسلم 3 

 .لكل األفعال القهرية  وبإرادتي كلية أستسلم 4 

 

 :القهرية األفعال على سيطرتك ـ مقدار 10

 تامة . سيطرة  0 

 بصعوبة . القهرية األفعال أوقف ما عادة 1 

 بصعوبة . القهرية األفعال إيقاف أستطيع أحيانا 2 

 .النهاية حتى بها القيام على يجب لكن القهرية األفعال - فقط - أؤخر أن بصعوبة أستطيع 3 

 .للحظات ولو القهرية باألفعال القيام أؤخر أن أستطيع ما نادرا 4 

 

 =)        (الدرجات مجموع

 =)         (مجموع الدرجات الكلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

( :02الملحق رقم )  

 مقياس كوبرسميث لتقدير الذات 

  :التعليمة

 التي  المناسبة الخانة داخل عالمة ضع نفسك، حول تاراالعب من مجموعة يلي فيما        

 ليس بصدق عبارة كل عن أجب نفسك، ترى كما تصفك التي العبارة على موافقتك مدى تبين

 .صحيحة أو خاطئة أجوبة هناك

 التنطبق تنطبق البند رقم

   عادة. األشياء تضايقني ال 01

   الناس. من مجموعة أمام أتحدث أن علي الصعب من أجد 02

   نفسي. من أشياء أغير أن استطعت لو أود 03

   بنفسي. قرارات  اتخاذ في صعوبة أجد ال 04

   معي. بوجودهم اآلخرون يسعد 05

   المنزل. في بسرعة أتضايق 06

   الجديدة. األشياء على أعتاد كي طويال وقتا أحتاج 07

   سني. نفس من األشخاص بين محبوب أنا 08

   أحيانا. مشاعري عائلتي تراعي 09



 

 

 

   بسهولة. أستسلم 10

   الكثير. مني عائلتي تتوقع 11

   أنا. كما أظل أن جدا الصعب من 12

   حياتي. في كلها األشياء تختلط 13

   عادة. أفكاري الناس يتبع 14

   قدرها. حق نفسي أقدر ال 15

   المنزل. أترك لو ر ا كثي أود 16

   غالب. عملي من بالضيق أشعر 17

   الناس. معظم مثل وجيها ليس مظهري 18

   عادة. أقوله فإنني أقوله أن أريد شيء لدي كان إذا 19

   عائلتي. تفهمني 20

   مني. أكثر محبوبون الناس معظم 21

   أشياء. لعمل تدفعني عائلتي كانت لو كما عادة أشعر 22

   أعمال. من به أقوم فيما التشجيع ألقى ال 23

   آخر. شخصا أكون لو كثيرا  ارغب 24

   عليا. االعتماد يمكن ال 25



 (03الملحق رقم )

 إختبار الروشاخ 

 املخطط النفسي

 اخلالصة أمناط اإلدراك احملددات  احملتوايت 
A= 
Ad= 
H=  
Hd= ً
(H)= 
Elem= 
Bot=  
Sex= 
Sg= 
Obj= 
Anat= 
Frag= 
Pays=  

 

F+ =ً
F- =  
F+- =  
F=  
Cf = 
K=  
Kan=  
E=  
C=  
Clob= 
FClob= 

G= ً
D=  
Dd=  
Dpl= 

 
 

- R=ً
-T.total= 
- Rufus= 
- Tps/R= 
- T.d appr=ً
-TRI=  
=K<C =  
-R.C=  
-F.C=  
-Hass=  
-INT=  
-A%=  
-H%=  
-F%=  
-F+%=  
-F% elarg=  
-F+elarg=  
-Banale= 
 

 



 ـ بطاقات اإلختبار:

 

 



 

 

(04الملحق رقم )  

 

 GAFسلم 

 (GAFالتقييم الشامل لسلم األداء الوظيفي )

ًكعمليةًمتصلةًافرتاضيةًبنيًالصحةًالعقليةًواملرضً،التضمنًاالختاللً قيمًاالداءًالوظيفيًالنفسيًاإلجتماعيًواملهين
ًيفًاألداءًالوظيفيًالناجمًعنًتقييداتًاجلسديةًأوًالبيئيةً

ًرواميزًمباشرةًعندماًيكونًذلكًمناسباً(رمزً)مالحظةً:استخدمً

أداءًوظيفيًأعلىًيفًجمالًواسعًمنًاألنشطةً،ًمشطالتًاحلياةًالتبدوًأبداًأنهًقدًأفلتًزمامهاً،يسعى91ًًــ100ًً
ًإليهًاآلخرونًلصفاتهًاالجيابيةًالعديدةًالأعراضً..

90ًً ًاألدىنً)مثال،قلقًخفيفًقبلًإمتحان81ًــ ًأوًيفًحدها ًكافةًًاألعراضًغائبة ًأداءًوظيفيًجيدًعلى ،ً ما(
الصعدً،ًمهتمًومنخرطًيفًجمالًواسعًمنًاألنشطةً،مؤثرًإجتماعياً،ًمشبعً)مسرور(ًبشكلًعامًابحلياةً،ًليسً

ًهناكًماهوًاكثرًمنًمشكالتًاوًانشغاالتًيوميةً)مثالً،جدالًمعًافرادًالعائلةًبنيًاحلنيًواآلخر(.

80ًً ًكانتًاألعراضًموجودةًفهي71ًًــ عابرةًوهيًارتكاساتًميكنًتوقعهاًعلىًشدةًنفسيةًإجتماعيةً)مثالًإذا
:صعوبةًالرتكيزًبعدًجدالًعائليً(،ليسًهناكًماهوًأكثرًمنًإختاللًطفيفًيفًاألداءًالوظيفيًاإلجتماعيًأوًاملهينً

ًأوًاملدرسيً)مثالً:ًتقصريًمؤقتًيفًالواجبًاملدرسي(.

ًمن61ًــ70ً ً،مزاج ً)مثال ًاخلفيفة ًاألعراض ًالوظيفيًبعض ًاألداء ًيف ًالصعوبة ًبعض ً(أو ًخفيف ًوأرق خفض
اإلجتماعيًأوًاملهينًأوًاملدرسيً)مثالً:التسربًمنًاملدرسةًبنيًاحلنيًواآلخرًأوًسرقةًضمنًاملنزلً(ًولكنًبصورةً

ًعامةًيقومًأبداءًوظيفيًجيدًنوعاًماً،ويقيمًعالقاتًالشخصيةًاإلجيابيةً.



مسطحًوومواربةًيفًالكالمً،ًنوابتًهلعًأحياانً(ًأوًصعوبةًمتوسطةًيفًأعراضًمتوسطةً)مثالً:وجدان51ًًــ60ًً
ًاألداءًالوظيفيًاإلجتماعيًأوًاملهينًأوًاملدرسيً)مثال:قلةًاألصدقاءً،نزاعاتًمعًاألقرانًأوًزمالءًالعملً(

(ًأوًًأعراضًخطريةً)مثالً:تفكريًانتحاريً،طقوسًوسواسيةًشديدةً،سرقاتًمتكررةًللمحالتًالتجارية41ًــ50ً
أيًإختاللًخطريًيفًاالداءًالوظيفيًاالجتماعيًاوًاملهينًاوًاملدرسيً)مثالً:عدمًوجودًاصدقاءً،عدمًالقدرةًعلىً

ًاالحتفاظًبعملً(

بعضًاإلختاللًيفًاختبارًالواقعًاوًالتواصلً)مثالً:ًالكالمًاحياانًغريًمطقيًاوًغامضًاوًغريًمالئمً(31ًًــ40ًً
ًكبريًيفًعدةًجماال تًمثلًالعملًاوًاملدرسةًاوًالعالقاتًالعائليةًاوًاحملاكمةًاوًالتفكريًاوًاملزاجً)مثالًأوًاختالل

ًكثرياًمايضربًمنًاصغرًمنهًعمراً ذلكً:رجلًمكتئبًيتحاشىًاالصدقاءًويهملًالعائلةًوعاجزًعنًالعملً،وطفل
ً،معاِصًيفًالبيتً،ويفشلًيفًاملدرسةً(

30ًً ًكثرياًابألوهامًاوًاأل21ًـ هالساتًاوًاختاللًخطريًيفًالتواصلًاوًاحملاكمةً)ًمثالً:ًمتفككًالسلوكًيتاثر
احياانً،يتصرفًبشكلًغريًمناسبًبوضوحً،انشغالًانتحاري(ًأوًعجزًاالداءًالوظيفيًيفًكافةًاجملاالتًتقريباً)ًمثالً

ً:ًيبقىًيفًالسريرًطوالًاليومً،الًعملًاوًالبيتً،اوًالًأصدقاء(

20ًً اقًاذىًابلذاتًوابآلخرينً)مثالً:ًحماوالتًانتحاريةًدونًتوقعًواضحًللموتًوجودًخطورةًمعينةًإلحل11ًــ
،عنفًمتكررً،ااثرةًهوسيةً(ًأوًخيفقًأحياانًيفًاحلفاظًعلىًحدًادىنًمنًالنظافةًالشخصيةً)مثلً:التلطخًابلرباز(ًأوً

ًكبريةًأوًصامتً( ًاختاللًفاضحًيفًالتواصلً)مفككًبصورة

ذىًابلذاتًوابآلخرينً)مثالً:ًعنفًمعاودً(ًأوًعجزًدائمًيفًاحلفاظًعلىًاحلدًخطورةًمعينةًإلحلاقًا1ًًــ10ًً
ًاالدىنًمنًالنظافةًالشخصيةًاوًعملًانتحاريًجديًمعًتوقعًواضحًللموتً.

ًمعلوماتًغريًكافية0ًً

ً
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