
   غزة -ةـالجامعة اإلسالمي
   العليا اتـالدراسعمادة  

  ةـــــ التربي ةــكلي
  س  ــــم النفـم علـقس
  
  
  
  
  

 البيئة دراسة مسات شخصية مرضى الوسواس القهري يف

  الفلسطينية باستخدام برنامج تدريبي عالجي
  
  
  

  إعداد الطالب
  بشار جبارة جبارة األغا

  
  
  رافـــإش

  ھـــسـمیر قوت. د.أ
  

رسالة مقدمة لقسم علم النفس بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة كمتطلب 
  تكميلي لنيل درجة الماجستير في علم النفس

  
  
  

  م ٢٠٠٩ - ـ ھ ١٤٣٠
  

 
 



ب  

  
  

  
  

  بسم ا الرمحن الرحيمبسم ا الرمحن الرحيم
  
  

  ولَقَد خلَقْنا الْإِنسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِهِولَقَد خلَقْنا الْإِنسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِهِ  : : قال تعاىلقال تعاىل

ننَحو هنَفْس ننَحو هرِيدِ  نَفْسلِ الْوبح هِ مِنإِلَي برِيدِ  أَقْرلِ الْوبح هِ مِنإِلَي بأَقْر   

  
  
  



ج  

  

  إهداءإهداء
  
EE   وحفظهما حبفظه وحفظهما حبفظه إىل والدي ووالدتي رمز احملبة والسخاء أدامهما ا إىل والدي ووالدتي رمز احملبة والسخاء أدامهما ا......  

EE   إىل زوجيت رمز الوفاء إىل زوجيت رمز الوفاء......  

EE   إىل مجيع إخوتي األعزاء إىل مجيع إخوتي األعزاء......  

EE   إىل أساتذتي األجالء ، وأصدقائي األوفياء إىل أساتذتي األجالء ، وأصدقائي األوفياء......  

EE   إىل كل من له حق على إىل كل من له حق على......  

EE   الشهداء األبرار الذين سرعان ما لبوا النداء الشهداء األبرار الذين سرعان ما لبوا النداء إىل أرواح إىل أرواح......  

E إىل كل من ساهم يف هذا اجلهد املتواضع...  

EE   املوىل عز و جل أن يتقبله و ينفع به انه نعم املوىل ونعم النصري املوىل عز و جل أن يتقبله و ينفع به انه نعم املوىل ونعم النصري سائال سائال......  

  



د  

  

  شكر  و تقدير
  

      الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة وسيد            
المرسلين ، الحمد هللا على نعمة اإلسالم وكفى بها من نعمة ، والشكر له على ما يسر لي                  
من سبل العلم ،والشكر والتقدير والثناء واالعتراف بالفضل ألولي الفضل من أهل العلـم              

 أتقـدم والمعرفة ، رداً واعترافاً بجميل صنعهم وإكراماً لنزلهم ، وإذ ال يـسعني إال وان                
قدير واالمتنان إلى الجامعة اإلسالمية الغراء الشامخة على ثرى وطني الحبيب     بالشكر والت 

فلسطين ارض الرباط إلى يوم الدين ، وعمادة الدراسات العليا على إتاحة الفرصـة لـي            
  .الستكمال دراستي العليا 

 سمير قوتـه الـذي      / الفاضل الدكتور  أستاذي بجزيل شكري وتقديري إلى      وأتقدمكما      
رعايته وسعة صدره لإلشراف على هذه الرسالة وعلـى مـا قدمـه لـي مـن                 تفضل ب 

   .  . علم،ورعاية متواصلة وجهد
فضل أبـو هـين     فضل أبـو هـين     / /  الدكتور    الدكتور   كما وأتوجه بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة       كما وأتوجه بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة               

 لتفضلهما بمناقشة الرسالة وإبداء المالحظات القيمة والتي كان          لتفضلهما بمناقشة الرسالة وإبداء المالحظات القيمة والتي كان         سناء أبو دقة  سناء أبو دقة  / / والدكتورة  والدكتورة  
  ..ها في إثراء الرسالة ها في إثراء الرسالة لها أهميتلها أهميت

 علم النفس في الجامعة اإلسالمية وعلـى رأسـهم           علم النفس في الجامعة اإلسالمية وعلـى رأسـهم          أساتذةأساتذةكما أتقدم بالشكر والعرفان إلى      كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى      
  ..عاطف عثمان األغا عاطف عثمان األغا //الدكتور الفاضل الدكتور الفاضل 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الجنود المجهولين في هذه الرسـالة وهـم مرضـى               كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الجنود المجهولين في هذه الرسـالة وهـم مرضـى                       
  ..يونس النفسية يونس النفسية   الوسواس القهري في عيادة خانالوسواس القهري في عيادة خان

وزوجتي وأهلـي   وزوجتي وأهلـي   كما وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير واالمتنان إلى افرد أسرتي           كما وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير واالمتنان إلى افرد أسرتي                   
  ..لهم مني كل التقدير واالحترام لهم مني كل التقدير واالحترام فف

كما وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى زمالئي في العمل ، والى أصدقائي الذين              كما وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى زمالئي في العمل ، والى أصدقائي الذين                      
الء من ذكـرتهم    الء من ذكـرتهم    اعتز بهم ، والى من قدم لي مساعدة إليهم جميعاً كل تقدير وامتنان ،هؤ             اعتز بهم ، والى من قدم لي مساعدة إليهم جميعاً كل تقدير وامتنان ،هؤ             

  ..من أصحاب الفضل ، أما من غفلت عنهم من غير قصد لهم مني كل الشكر والتقدير من أصحاب الفضل ، أما من غفلت عنهم من غير قصد لهم مني كل الشكر والتقدير 
..متنـا  متنـا  أأ اهللا اسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وخدمـة لـشعبنا و                اهللا اسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وخدمـة لـشعبنا و               وأخيراوأخيرا



ه  

  
  :ملخص الدراسة

  
ل واألفكـار  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية البرنامج العالجي السلوكي لألفعا            

في عالج الوسواس القهري لدى مرضى الوسواس القهري ، وقد قام الباحث للتأكد مـن مـدى                 
فعالية البرنامج استخدام أدوات الدراسة الحالية وهي المقيـاس العربـي للوسـواس القهـري ،                

 ، وقد قام الباحث بتطبيق هذه األدوات على عينـة الدراسـة      E.P.Qواستخبار آيزنك للشخصية    
مرضى مـصابين  ) ١٠(مريض من مرضى الوسواس القهري موزعين على ) ٢٠(كونة من     الم

آخرين مصابين باضـطراب وسـواس األفعـال        ) ١٠(باضطراب وسواس األفكار القهري ، و     
القهري ، وقد قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي والذي يعتمد على مقارنـة القيـاس القبلـي                 

 األساليب اإلحصائية التالية للوصول إلـى النتـائج فاسـتخدم    متخدبالقياس البعدي ، كذلك فقد اس    
 وذلك بهدف معرفة الداللة اإلحـصائية للفـروق بـين    Wilcox on Test ناختبار ويلو لكسو

، وقد توصلت الدراسة إلى     القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في مقاييس الدراسة        
،  ٣,٨ درجة وبـانحراف معيـاري     ٨,٧عند المرضى بلغ    ) اء  االنطو( أن متوسط بعد االنبساط     

أن متوسط بعد الشخصية العصابية عند مرضى الوسواس القهـري          ، و %) ٤١,٢(وبوزن نسبى   
أن متوسط بعد الشخصية    ، و %) ٦٣,٨(، وبوزن نسبى    ٢,٧ درجة وبانحراف معياري     ١٦,٠بلغ  

، %) ٨٠,٩(، وبـوزن نـسبى      ٣,٩ درجة وبانحراف معياري     ١٨,٦الذهانية عند المرضى بلغ     
 درجـة وبـانحراف   ١٢,٩عند المرضى  بلغ ) الجاذبية االجتماعية( تبين أن متوسط بعد الكذب     

ذات داللـة   عدم وجود فـروق     ، وأشارت النتائج إلى     %) ٦١,٢( ، وبوزن نسبى     ٢,٤معياري  
-z=-0.05,P) في مقياس الوسواس القهري   البعدي  درجات  القياس القبلي و  بين درجات   إحصائية  

value=0.96)  بـين درجـات   ذات داللة إحـصائية  وجود فروق  ، كذلك توصلت النتائج إلى
،  (z=-2.49,P-value=0.01)في مقياس الوسـواس القهـري   البعدي درجات القياس القبلي و

  .والفروق كانت لصالح القياس البعدي 
  

  
  
  
  
  
  
  



و  

  قائمة المحتویاتقائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع
  ج   إهــــــداء

  د  كر وتقدير ش
  ه   ملخص الدراسة باللغة العربية

  و   قائمة المحتويات
  ط  قائمة الجداول
  ي  قائمة المالحق

  ١  .خلفية الدراسة : الفصل األول 
  ٢  .المقدمة  
  ٦  .مشكلة الدراسة  
  ٦  أهداف الدراسة 
  ٧  أهمية الدراسة 
  ٧  .مصطلحات الدراسة  
  ٩  .حدود الدراسة  

  ١٠  .ار النظري اإلط: الفصل الثاني 
  ١١  السمات  : االولالمبحث 
  ١١  تعريف السمة 
  ١٣  أنواع السمات 
  ١٥  السماتخصائص  
  ١٧  العوامل المؤثرة في اكتساب السمات 
  ١٨  نظرية ألبورت 

  ٢٢  )نظرية التحليل العاملي(نظرية كاتل     -    
  ٢٨  للسمات" أيزنك"نظرة    -    

  ٣١  سالميةسمات الشخصية من وجهة النظر اإل 
  ٣٣  سمات الشخصية : المبحث الثاني

  ٣٣  تعريف الشخصية 
  ٣٦  اهمية دراسة الشخصية 
  ٣٧  محددات الشخصية 
  ٣٨  مكونات الشخصية 

  ٤٠  الثبات والتغير في الشخصية  -     



ز  

  ٤١  :أيزنكنظرية الشخصية لدي    -     
  ٤٣  آيزنكأبعاد الشخصية لدي  
  ٤٥  التنظيم الهرمي للشخصية 
  ٤٦  سمات الخصيةعلى مبحث عام تعقيب  
  ٤٨  .الوسواس القهري  : الثالثالمبحث 
  ٤٨  تعريف الوسواس القهري 
  ٥٢  محّل الوسوسة ومستقره في ضوء الشريعة  
  ٥٦  أسباب الوسواس القهري 
  ٥٨  أشكال الوسواس القهري 
  ٥٩  أعراض الوسواس القهري 
  ٤٦  النظريات المفسرة للوسواس القهري 
  ٦٨  الوسواس القهريعالج  
  ٧٢  أهمية إشراك األسرة في العملية العالجية 
  ٧٣  المسار والمآل المرضي 
  ٧٥  الوسواس القهريعلى مبحث عام تعقيب  
  ٧٦  .دراسات سابقة : الفصل الثالث  
  ٧٧  الدراسات التي تناولت موضوع سمات الشخصية 
  ٨٤  .تعليق عام على الدراسات السابقة 
  ٨٦  ولت موضوع الوسواس القهريالدراسات التي تنا 

  ٩٦   عام على الدراسات السابقة    تعليق-     
  ٩٨  .إجراءات الدراسة : الفصل الرابع 

  ٩٩  .منهج الدراسة 
  ٩٩  .مجتمع الدراسة 
  ٩٩  .عينة الدراسة 
  ١٠٠  .أدوات الدراسة 
  ١٠٢  البرنامج العالجي 
  ١٠٨  المعالجة اإلحصائية 
  ١٠٨  .خطوات الدراسة 

  ١٠٥  .عرض و تفسير نتائج الدراسة: ل الخامس الفص
  ١١١  نتائج الفرض األول ومناقشته  عرض -     
  ١١٦   ومناقشتهالثانينتائج الفرض   عرض -     
  ١١٩   ومناقشتهالثالثنتائج الفرض   عرض -     

  ١٢١  .التوصيات



ح  

  ١٢٢  المقترحات
  ١٢٣  .المراجع

  ١٢٤  .المراجع العربية
  ١٣٣  المالحق

  ١٣٤  )١(ملحق رقم 
  ١٣٨  )٢(ملحق رقم 
  ١٤٠  )٣(ملحق رقم 

  ١٤٥  ملخص الدراسة باالنجليزية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ط  

  
  قائمة الجداولقائمة الجداول

  
  الصفحة  الجدول  مسلسل

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ألبعـاد           )١(
 مقياس أيزينك للشخصية

١١١  

" لكوكـسون يو"اختبـار   متوسط الرتب باسـتخدام     ن  الفروق بي داللة    )٢(
للكشف عن الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي لدى مرضـى           

 الوسواس القهريمقياس الوسواس القهري على 

١١٦  

" لكوكـسون يو"اختبـار   متوسط الرتب باسـتخدام     الفروق بين   داللة    )٣(
دى مرضـى   للكشف عن الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي ل        

 الوسواس القهري  مقياس الوسواس القهري على 

١١٩  

  ١٣٤  للمقياسلدرجة الكلية الشخصية واعامالت االرتباط بين أبعادم  )٤(
  ١٣٥ معامالت الثبات ألبعاد مقياس أيزينك للشخصية  )٥(

معامالت الثبات ألبعاد الشخصية قبل وبعد تطبيق معادلة سـبيرمان            )٦(
 براون المعدلة

١٣٥  

  ١٣٦ بين درجة كل فقرة ومجموع درجات بقي المقياس" ر " يبين قيمة   )٧(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ي  

  
  

  قائمة المالحققائمة المالحق
  

  الصفحة  الموضوع  رقم
  ١٣٤  الصدق والثبات للمقاييس  ١
  ١٣٨   المقیاس العربي للوسواس  ٢
  ١٤٠  E.P.Qاستخبار آيزنك للشخصية   ٣

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ١

  
  

  
  

  الفصل األول

  ةــــة الدراســـخلفي

  
  .المقدمـة •

 .مشكلة الدراسة •

 .أھمیة الدراسة •

 .أھداف الدراسة •

 .مصطلحات الدراسة •

  .حدود الدراسة •

  
  
  
  
  



 ٢

  
  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  :مقدمة الدراسة
  

 في أحسن تقويم ،والصالة والسالم علـى أشـرف   مد هللا رب العالمين ، خلق اإلنسان   الح
  .ه وسلم الصادق األمين الخلق أجمعين ،محمد صلى اهللا علي

فهو الـذي يخطـط     ، إن اإلنسان هو العنصر األساسي في بناء األمة وتقدمها وتحضرها         
لذلك ، وإذا فسد األساس فسد البناء كله     ، فإذا صلح األساس صلح البناء كله     ، ويعمل ويبتكر وينتج  

كثيـر مـن   اإلنسان يمر خالل مراحل نموه بالعديد من التغيـرات الحياتيـة ويـدخل فـي     فان  
مثل انتقال الطفل من البيـت إلـى المدرسـة     ، الصراعات النفسية الناجمة عن التغيرات األسرية     

ومن ميدان الدراسـة إلـى   ، وانتقاله من الطفولة إلى المراهقة ثم إلى الشباب والرشد والشيخوخة    
م وأنمـاط    هذه التغيرات بدورها على قيم األفراد وسلوكياته       تؤثرميدان العمل ومن مكان آلخر و     

البحث عـن تـوفير   تفكيرهم وعلى سماتهم الشخصية وهذه التغيرات تولد لدى الفرد الحاجة إلى         
،  لألفراد  مراحل نموه المختلفة وتعتبر الخدمات النفسية التي تقدم       الخدمة له ليستطيع التكيف مع      

 الـذي  ج النفـسي العاللها أثر كبير على مساعدة الفرد في حياته وتنمية ذاته ومن هنا يأتي دور             
يقدم للفرد الخدمات الالزمة التي تعدل من سلوكه وتخفف من متاعب الحياة التي يتعـرض لهـا                

  .ويزيد من ثقة الفرد بنفسه وينمي إمكانياته وقدراته ويساعده على التكيف النفسي 
لقد أصبحت العناية بصحة األفراد النفسية وبناء نفسيتهم بناءا سليما موضـوع اهتمـام              و

مشتغلين بعلم النفس ، ذلك الن تعقد الحياة في المجتمع الحديث وشدة الكفاح في سبيل العـيش                 ال
واإلنتاج ، مما يتطلب مزيدا من الرعاية في مجال الخدمات النفسية التي تهيئ للفرد حياة مستقرة                

ن يشعر فيها بالسعادة والرضا والتحمس للحياة واإلقبال على العمـل واإلنتـاج ، فقـد اتـضح أ         
ا أصبحت تمثـل مـشكلة اجتماعيـة وإنـسانية فـي            هاالضطرابات الشخصية بصفة عامة ألن    

خدة في النمو وذلك بفعل العوامل واألحداث التي يتعرض لها الفرد خالل            المجتمعات الحديثة واال  
  )١٢: ١٩٩٨،  عبد الرحمن( .الحياة اليومية 

لم النفس يهدف إلـى تحديـد   لذلك فإن علم النفس االكلينكي هو فرع تطبيقي في فروع ع 
 القيـاس والتحليـل والمالحظـة ،كمـا يقـدم      أساليبخصائص سلوك الفرد وإمكاناته باستخدام      

االختبارات والتوصيات لغرض توافق الفرد توافقاً سويا بعد أن يتم معالجـة مـا توصـل إليـه              
تخدام علم النفس   الفحص الطبي والبيانات الشخصية التاريخية والخلفية االجتماعية ومن خالل اس         



 ٣

 علمية لتقديم العون ألشخاص يعانون من اضطرابات انفعالية نفسية ومـن ثـم              أساليباالكلينكي  
  .عالجها 

 في وحدتها الكليـة    اتهاإن دراسة علم النفس تنصب على دراسة المواقف اإلنسانية ونتاج         
كيفـة ضـمن    ضمن اإلطار العام لشخصية الفرد ، بدراسة المسلك المـضطربة والمـسالك المت            

مجموعة الظروف الشارطة للسلوك وليس باستبعاد أو عزل بعض المتغيرات التي يصعب عزل             
  .)٣٤: ٢٠٠٣،  أحمد( .تأثيرها أو استبعادها 

في صفاتها وخطوات تناولها للوقائع الـسيكولوجية       تعددت مناهج البحث في علم النفس       و
يس االتجاه نحو عـزل وفـصل سـلوكيات         لوحدة الكلية للشخصية ول   ل تلتقي في تناولها     هاإال أن 

 لىالباحث النفسي إ  وتقود  محددة للدراسة أي االتجاه إلى الطابع الكلي بالتفسير والتأويل للحاالت           
عالقات كلية وتاريخ حالة وليس لتفسير وتناول أجزاء ومتغيرات أو اللجوء إلى األرقام التـي ال                

ة ، حيـث المـسلك البـشرية لهـا داللتهـا            تأخذ دالالت إال بالرجوع إلى إطار وحدة الشخصي       
ووضعيتها وهدفها الذي يستطيع المنهج اإلكلينيكي تناولها بتناوله للحـاالت الفرديـة وتناولهـا              
بالدراسة المتعمقة سواء المرضية أو السوية والوصول منها إلى عالقات وصور حيـة للـسلوك               

الء الالشعور بالوسـائل غيـر      ضمن إطار عام لوحدة الشخصية ويصل إلى أبعد من ذلك باستج          
وهذا باإلضافة إلى المالحظـة اإلكلينيكيـة       ،  نياتها  ف االسقاطية ب  تالمباشرة والمعروفة باالختبارا  

  .ة التي من خاللها يستطيع الباحث رسم تاريخ حياة الحالة موضع الدراسة بوالمقابلة الخص
   ) .٩ ،١٩٩٧:باظه ( 

هرة مرضية لهـا تشخيـصها وطريقـة        لذلك فإنه لكل مرض عالج خاص وإن كل ظا        
عالجية لها ، وعلم النفس اإلكلينيكي مثل باقي العلوم األخرى يهدف إلى تحقيق الشفاء التام وإن                
لم يكن فعلي األقل التكيف في البيئة المحيطة به والتأقلم مع هذه األعراض ، األمر الذي يـؤدي                  

س االكلينكي البد وأن يكون شـامالً للعـالج         إلى استقرار حالته الجسمية والنفسية ، فإن علم النف        
النفسي واالجتماعي والدوائي ألن في أغلب األمراض يكون سبب المرض جسمي فقـط ولكنـه               
يكون مزيج بين العديد من األسباب منها النفسية واالجتماعيـة والثقافيـة والجـسمية والتنـشئة                

   ) .١٠  ،١٩٩٧:باظه  ( .االجتماعية 
 القهري من أكثر االضطرابات النفسية جذباً الهتمام البـاحثين          ويعد اضطراب الوسواس  

في مجال علم النفس اإلكلينيكي خالل اآلونة األخيرة ، وقد شهد عالج الوسواس القهري اهتماماً               
بالغاً من الباحثين واألخصائيين االكلينيكين في هذا المجال خالل العقدين الماضيين ، ممـا فـتح                

ل بشأن تحسن األعراض المرضية ، حيث طور علماء الـنفس أسـاليب             الطريق إلى توجه متفائ   
سلوكية للتدخل في هذا االضطراب اتسمت بالفعالية المتزايدة في مساعدة المرضى على التغلـب              
على صعوباتهم ومن أكثر األساليب استخداماً في هذا المجال أسلوب التعرض ومنع االستجابة ،              



 ٤

وائي بشكل ملفت لالنتباه في تحسن العديد من المرضى ، وقـد    والذي ساعد إلى جانب العالج الد     
به بـولتن ،   أشارت معظم الدراسات إلى فعاليته في خفض األعراض ومن هذه الدراسات ما قام              

 دراسة أخرى قام بها كـل مـن   ، وفي ) ١٩٩٢(دراسة محمد حجار وكذلك   ،)١٩٨٩(وتيرنز  
راسات توصلت إلى نتائج ايجابية علي فعالية        جميع هذه الد    )١٩٩٩( سعاد البشر وصفوت فرج     

  .العالج السلوكي في عالج اضطراب الوسواس القهري 
  )٢٠٧ ،١٩٩٩:، فرج البشر   (

عن حاالت سلوكية شاذة تستحوذ فيها على الفرد فكرة أو خـاطرة أو  ويعبر هذا المرض  
تافهه لكنها تفرض   غالبا ما تكون سخيفة و    ) وساوس أو هواجس غير مرغوبة      ( صورة اندفاعية   

نفسها عليها وتظل تعاوده وتراوده ، أو يلح فيها عليه فعل غريب فيجد نفـسه منـدفعا لتحقيقـه                  
وملزما بتكراره ، يبدو الفرد في هذه الحاالت عاجزا تماما عن التخلص من تلك الفكـرة التـي                  

 وتكريره رغـم    توسوس بها نفسه أو طردها ، أو عن اإلقالع عن ذلك الفعل المجبر على إتيانه              
إدراكه لطبيعتها الشاذة الغريبة التافهه ، كما يغشاه توتر شديد وقلق حاد وخوف كلمـا نزعـت                  

 ،  بإزالتهانفسه إلى كبح حجمها أو مقاومتها أو حيل بينه واالنسياق لها ، وال يشعر باالرتياح إال                 
يد ، فيحاول مقاومتهـا  ثم ما يلبث أن يهدأ حتى تراوده تلك الوسواس أو الطقوس الحركية من جد    

ومجاهدتها لكنه يفشل ، فينصاع ويستسلم لها مرة ثانية وثالثة ورابعة فيدمنها مالم يتم عالجـه ،                 
هكذا من ورائها ، مما يؤدي إلى اإلنهاك الشديد وسوء التوافق ، وربمـا اضـطرابات بعـض                  

  .وظائفه العقلية 
 وعلى غيـر رغبتـه فكـرة    في هذا النوع من العصاب تتردد على المريض باستمرار      و

معينة ، أو يالزمه انفعال أفعاله إزاء أشياء أو مواقف معينة أو يحس بدافع يدفعه إلى إتيان عمل                  
وان كان له في الواقع مغزا      (معين يبدو له وللغير سخيفا أو خاليا من المعنى أو القيمة أو الهدف              

   .شعور بالضيق والقهرولكنها تسبب له الكثير من الضرر والمتاعب ، وال) رمزيا 
وسمي بالوسواس القهري الن العصاب الذي يستحوذ على صـاحبه بـصورة إجباريـة             

ل تكرار غسيل اليد أو الجسم وقد يتمثل في عدم القدرة على الهـروب              مثويكون سلوكا صريحا    
من األفكار المتسلطة ،كما أنها تظهر الكثير من التناقض في سلوك الفرد إال أنـه يكـون علـى              

  ).١٩٨، ٢٠٠٥:المطيري (.لنقيض في جوانب أخرى ا
 تتميز ببعض السمات مثل النظافة والنظـام ودقـة المواعيـد            ةإن الشخصية الو سواسي   

والدقة في كل شيء وكل عمل تقوم به ، تلك السمات يقدرها المجتمع بصورة إيجابية إذا اتسمت                 
 حتـى يـستطيع     ةية الو سواسي  بعدم التطرف إذ أن اإلنسان الناجح يحتاج لبعض سمات الشخص         

تنظيم ذاته وعمله ولكن إذا زادت هذه السمات عن الحدود الطبيعية ، فإنها تصبح معوقة للفـرد                 
ى وجود  تؤثر سلباً في حسن أدائه لدورة في الحياة وفي هذه الحالة تصبح السمات عالمة دالة عل               



 ٥

اماً في الوظائف الشعورية     أما الوسواس القهري المرضي فيتحكم تم      أعراض الوسواس القهري ،   
ة مجبراً إياه على التفكير واالعتقاد والفعل بطريقة معينـة قـد            ر، ويلح على الفرد بصورة مستم     

تستحوذ على الفرد دون أن يستطيع مقاومتها ، ومن هنا يتضح أن األسوياء قـد يعـانون مـن                   
ذه الوسـاوس إلـى      ولكن الفرق بين األسوياء والمرضى هو فرق في كم ه          ةالسمات الو سواسي  

  .الدرجة التي تصبح معها معوقة للفرد 
ويالحظ أن ثمة ارتفاع في نسبة شيوع اضطراب الوسواس القهري في الوقت الراهن ،              

ـ مقارنة بالتقديرات التي أجريت في القرن الماضي ، وفي هـذا الـصدد يـرى أ                و هنـدي أن   ب
، حيث قدرت الدراسات التي      اضطراباً نادراً    ١٩٨٣اضطراب الوسواس القهري ظل حتى سنة       
انون مـن الوسـواس القهـري       علماضي نسبة ما ي   اأجريت في الخمسينات والستينات من القرن       

  . )٢٣٣  :٢..٣أبو هندي ، (  % .٠,٠٥بحوالي 
وتبين الدراسات أن نسبة الذين يعانون من هذا االضطراب بالمقارنة بـاألمراض األخـرى                  

، وفـي    )٢٠٠٣محمـد سـعفان ،      % ( ١٠: لنفسية تقدر بـ    خاصة المترددين على العيادات ا    
على عينات فلسطينية ، حيث كشفت النتـائج أن اإلنـاث           "  أمال جودة " دراسة أخرى قامت بها     

  ).٢٢١ : ٢٠٠٥جودة ، (.أكثر عرضة من الذكور للوسواس واألفعال القهرية 
هو أن ميدان على الـنفس   ومن المبررات التي أدت إلى قيام الباحث بالقيام بهذه الدراسة           

اإلكلينيكي ميدان حيوي وجديد من ميادين البحث في النفس اإلنسانية سواء في تسيرها وتطـوير               
نموها نحو سعادة اإلنسان وهنائه أو في انحرافها به إلى ضالل الناس والشقاء حيث تتربص بها                

مبـررات الواقعيـة التـي    ،ولعل من الجحافل الشر والظالم ، فتجعل حياة المرء جحيماً ال يطاق   
دفعت الباحث للقيام بهذه الدراسة تعامله مع الكثير من الحاالت التـي تعـاني مـن اضـطراب                  
الوسواس القهري خالل عمل كأخصائي نفسي وتعرفه على الجحيم الذي يعانيه المصابون بهـذا              

سـواس القهـري   كذلك لندرة الدراسات السابقة في المجال اإلكلينيكي الذي تتناول الوالمرض ، و 
بصورة إكلينيكية فإن الباحث الحالي سيركز دراسة على عينة إكلينيكية من مـرض الوسـواس               
القهري في قطاع غزة ، إلى جانب أن هذه الدراسة تعد من وجهة نظر الباحث هي األولى فـي                   

ومن خاللهـا يحـاول     قطاع غزة بل وفي فلسطين والتي تناولت المنهج اإلكلينيكي في الدراسة            
   .لباحث اختبار فعالية بعض الطرق العالجية النفسية في عالج الوسواس القهري ا
  
  
  
  
  



 ٦

  
  

  :مشكلة الدراسة 
   - :ة التالية الرئيسيتتبرز مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤال

 الشخصية عند مرضى الوسواس القهري ؟سمات أبعاد مستوى ما  .١

قبـل تطبيـق    ) أفكـار (وسواس القهري   عالج ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية في        هل .٢
  ؟البرنامج وبعده

قبـل تطبيـق    ) أفعـال (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في عالج الوسواس القهري            .٣
   ؟البرنامج وبعده

  
  :أهداف الدراسة 

استخدام برنامج عالجي لعـالج مرضـى       لقد كانت األهداف الرئيسة لهذه الدراسة هي           
  :الوسواس القهري وذلك من خالل

  . القهري الكشف عن بعض سمات الشخصية لدى مرضى الوسواس .١
  .مرضى الوسواس في التخلص من أثار هذا المرضمساعدة  .٢
  . الكشف عن مستوى القلق الناجم عن هذا المرض .٣
لهؤالء المرضى للتخفيف من القلق النفسي الناجم عن هـذا          تقديم النصائح و اإلرشادات      .٤

  .المرض 
  .ا المريض بالوسواس القهري وطرق التعامل معه توعية األسرة بسلوك ابنه .٥
العمل على تكاتف الجهود من اجل المحافظة على المصاب بهذا المرض وايجـاد بيئـة                .٦

  .اجتماعية مناسبة يعيش بداخلها 
االرتقاء بالعاملين في المؤسسات التي تهتم بالمرضى من خالل فهم طبيعة هذا المـرض     .٧

 .وتقديم المساعدة الالزمة لهم 

  
  
  
  
  
  



 ٧

  :أهمية الدراسة 
  :   تتضح أهمية الدراسة في جانبين 

  :الجانب األكاديمي 
التي تهتم بعالج األمراض النفسية بشكل عام       يتجسد هذا الجانب في أن زيادة الدراسات        

 تعتبر إضافة نظريـة فـي       ومرض الوسواس القهري بشكل خاص دراسات قليلة وهذه الدراسة        
أجريـت  طينية على وجه الخصوص ، ألن قليالً من البحوث العربية      المكتبة العربية عامة والفلس   

عن الوسواس القهري بالمقارنة إلى غيره من االضطرابات ، ولهذا فإن هـذه الدراسـة تـأتي                 
لتضيف إلى الدراسات السابقة دراسة فلسطينية علهـا تكـون ذات فائـدة للمهتمـين بدراسـة                 

  .االضطرابات النفسية 
  

  :الجانب التطبيقي 
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل التعرف على مدى فعالية العالج الـسلوكي فـي عـالج                  .١

مرض الوسواس القهري من خالل استخدام برنامج عالجي سلوكي قائم على فنيتـي التعـريض          
 .ومنع االستجابة 

 .التعرف على سمات شخصية المريض بالوسواس القهري .٢

 الوسـواس القهـري وتحديـد البـرامج        قد يساعد هذا البحث المهتمين في عالج مرضـى         .٣
  .والخدمات الالزمة بما يتناسب في عالج هذا المرض

ويرى الباحث أن هذه الدراسة قد تفيد العاملين في حقل الصحة النفـسية والبـاحثين فـي هـذا                   
  .الموضوع من خالل وضع برنامج عالجي لعالج حاالت الوسواس القهري 

  
  :مصطلحات الدراسة 

  :لقهري مفهوم الوسواس ا
  

خل في السلوك السوي وتعطله ، فتشغل ذهن المـريض ويـشعر            ا أفكار متكررة تتد   هو
بنوازع تبدو غريبة عنه ، ويضطر للقيام بتصرفات ال تجلب له السرور ، وال يملك القدرة علـى      

 ذاتها ، وقد ال تعنى شـيئاً بالنـسبة          الوسواسية قد ال يكون لها معنى في      التخلي عنها ، واألفكار     
لمريض ، وكثيراً ما تكون في منتهى السخف ، وهو يحمل الهم دون إرادة منه ، ويظل يتأمـل                   ل

  .ويفكر ، وكأن األمر يتعلق بالحياة أو الموت بالنسبة له 
  .  )١٠٩ : ٢٠٠٣قطينة ، ( 



 ٨

   -:التعريف اإلجرائي للوسواس القهري 
  :تعريف  حامد عبد السالم زهران 

  
جباري ، يظهر بتكرار وقـوة لـدى المـريض ويالزمـه            فكرة متسلطة وسلوك إ   " بأنه  

ويستحوذ عليه ، ويفرض نفسه عليه ، وال يستطيع مقاومته رغم وعي المريض وتبعده لغرابتـه                
وسخفه ، وال معنوية مضمونه وعدم فائدته ويشعر بالقلق والتوتر اذا قاوم ما توسوس به نفسه ،                 

  . ) ١٧٣ : ٢٠٠٢جبل ، (    .ويشعر بإلحاح داخلي للقيام به 
  

  :مفهوم الشخصية
المجموع الدينامي المنظم لخصائص اإلنسان وصفاته المعرفية واالنفعالية والجـسمية     هي ذلك   

  .واالجتماعية التي تميزه عن غيره وتحدد درجة تكيفه مع بيئته
  .)٧٧: ٢٠٠١،  عبد اهللا(

 :تبنى الباحث تعريف أيزنك للشخصية وهييوسوف 

 :١٩٧٨لينذزى، هول و  ( ".نماط السلوك الفعلية أو الكامنة لدى الكائن الحي المجموع الكلي أل"

٤٩٧ .( 

  :مفهوم السمة 
السمة أي خصلة خاصية أو صفة ذات دوام نسبي يمكن أن يختلف فيها األفـراد فتميـز        
بعضهم عن بعض أي أن هناك فروقاً فردية فيها وقد تكون السمة وراثية أو مكتسبة ويمكـن أن                  

  .  معرفية أو انفعالية أو متعلقة بمواقف اجتماعية ذلك جسمية أوتكون ك
  ) ٥٧٢: ١٩٩٠  ،أحمد عبد الخالق(

ويحتل مفهوم السمة مكانا مركزيا في نظرة أيزنك و هو ببساطة شديدة مجموعـة مـن                
  )٤٩٧ :١٩٧٨ لينذزى،هول و (. معااألفعال السلوكية التي تتغير 

التي تتحدد عنده الشخصية بأربعة عوامل هامـة         تعريف أيزنك و     يتبنى الباحث وسوف  
 :هي

 .االنطواء/ عامل االنبساط

 .االنفعالياالتزان / عامل العصابية

 .الذهانيةعامل 

  ).الكذب ( الجاذبية االجتماعية 



 ٩

  
  : حدود الدراسة 
  -:الحد الزماني 

   .٢٠٠٩ لابريو حتى  ٢٠٠٨مارس أجريت هذه الدراسة من 
  -:الحد المكاني 

  .إجراء هذه الدراسة هو عيادة خان يونس للصحة النفسية المجتمعية مكان   
  -:الحد البشري 

 حاالت من المرضى المصابين باضـطراب الوسـواس القهـري               أجريت هذه الدراسة على   
المسجلين في عيادة خانيونس للصحة النفسية المجتمعية بمحافظة خـانيونس لـسهولة المقابلـة              

  . وتطبيق البرنامج العالجي



 ١٠

  
  

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  
  سمات الشخصية: المبحث األول 

  الوسواس القهري :الثاني المبحث
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  السمات 
  مقدمة 

قبل البدء بالتعريف هناك بعض األسس الهامة التي يجب إدراكها حتى يتـضح مفهـوم                     
  :وهيالسمة تماماً 

  .ستجابة بطريقة معينة نحو نوع معين من المؤثراتأن كل سمة هي نزوع لدى الشخص لال : ١
  .أن لدى كل شخص عدداً من السمات ومجموعها هو الذي يميز الشخصية : ٢
أن كل سمة تنطوي على عدد من العناصر أو الصفات وأن اجتماع صفات بينها ترابط عال                 : ٣

  .)١١٦: ١٩٨٢: نعيم الرفاعي(. في أشكال وجودها هو الذي يؤكد وجود السمة
  

   :تعريف السمة في اللغة
و السمت يعني السكينة و الوقار  مجمـع اللغـة            ) .س م م    (السمة في اللغة مشتقة من            

   ) .٤٤٧:هـ١٤٠٦( العربية 
  

  تعريف السمة سيكولوجياً
 لقد تعددت تعريفات علماء النفس للسمة تبعاً الختالف نظرياتهم ورؤيتهم لهـا ، ولقـد                    

لشخصية حظاً وافراً من التعريفات الهميتها في المجال النظري والتطبيقي ومـن  اكتسبت سمات ا  
  :هذه التعريفات 

  تعريف جوردون البورت 
عرف السمة بأنها نظام نفسي عصبي يتميز بالتعميم والتمركز ويختص بـالفرد ولديـه                    

جيه المستمرين إلشـكال    القدرة على نقل العديد من المنبهات المتعادلة وظيفياً وعلى الخلق والتو          
  .)٢١: ١٩٨١  ،والتر ميشل(. متعادلة من السلوك التعبيري والتوافقي

  تعريف إيزنك 
عرف إيزنك السمة بأنها تجمع ملحوظ من النزعات الفردية للفعل وهي اتساق ملحـوظ                    

  .)٤٩٧: ١٩٧١  ،فرج أحمد فرج(. في عادات الفرد وأفكاره المتكررة
  تعريف كاتل 

رف السمة بأنها مجموعة من ردود األفعال واالستجابات التي يربطها نوع من الوحدة             ع       
التي تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت اسم واحد ومعالجتها بنفس الطريقـة فـي معظـم                 

  .)٢٧٦: ١٩٧٢  ،سيد غنيم(.األحوال
  



 ١٢

  :تعريف جيلفورد 
م نسبي وعلى أساسه يختلف الفـرد  عرف جيلفورد السمة بأنها جانب يمكن تمييزه وذو دوا       

  .عن غيره أي طريقة ثابتة نسبياً متميزة يتميز بها الفرد عن غيره من األفراد
  . )٢٧٦: ١٩٧٢  ،سيد غنيم(

  :تعريف ورتمان ولوفتس 
عرف ورتمان لوفتس السمة بأنها الثبات النسبي لصفة ما والتي يختلف فيها الفـرد نـم                      

  .)١٧٠: ١٩٩٦  ،المنعمعبد اهللا عبد  (.شخص آلخر
  : هناتعريف عطية 

عرف عطية هنا السمة بأنها أية صفة يمكن أن نفرق على أساسها بين فرد وآخر عـن                      
   .طريق إسناد بعض الصفات إلى شخص ما كالسيطرة أو الخضوع أو االنطـواء أو االنبـساط               

  .)٤٢: ١٩٥٩  ،عطية هنا(
  : المليجيتعريف عبد المنعم 

  . ليجي السمة بأنها أي خاصية يختلف فيها الناس أو تتباين من فرد آلخرعرف الم      
  )٣٣٦: ١٩٨٢  ،عبد المنعم المليجي(

  : راجحتعريف أحمد عزت 
 صفة أو عالمة مميزة ويقصد بسمات الشخصية جملة        معرف أحمد راجح السمة بأنها أس           

 غيره مضاف إلى ذلك مجموع مـا        الصفات االجتماعية والخلقية والمزاجية التي تميز الفرد عن       
   .)٨٣: ١٩٥٦  ،أحمد راجح(.لديه من دوافع مختلفة

  : الخالقتعريف أحمد عبد 
السمة أي خصلة خاصية أو صفة ذات دوام نسبي يمكن أن يختلف فيها األفـراد فتميـز              

 أن  بعضهم عن بعض أي أن هناك فروقاً فردية فيها وقد تكون السمة وراثية أو مكتسبة ويمكـن                
  .  معرفية أو انفعالية أو متعلقة بمواقف اجتماعية تكون كذلك جسمية أو

  ) ٥٧٢: ١٩٩٠  ،أحمد عبد الخالق(
  :تعريف األشول 

بناء نفس عصبي لديه القدرة على تقديم و استخراج مثيرات عديدة متساوية            "السمة بأنها         
ة و ذات   ـكال متساوية و متنافس   ـأشيه  ـاً لبدء و استهالل و توج     ـمن الناحية الوظيفية، و أيض    

  .عبيريةـية و التـلوكية التوافقــاط السـعنى و داللة من األنمـم
  )١٢١: ١٩٨٨،  األشول (
  
  



 ١٣

  :أنواع السمات
  :يد أنواع السمات عموماً كما يليديمكن تح

  "الظاهرة"وسمات السطح " العمق"سمات المصدر  -أ
  .قة العقليةمثل الخلق والطال": العمق" سمات المصدر -١
والـسمات  ، مثل المثابرة والمغامرة والتعامل االجتمـاعي     ": الظاهرة" سمات السطح    -٢

  .الظاهرة هي محصلة العوامل وسمات عميقة عند الفرد
  )٨٧: ٢٠٠١، عبد اهللا (

  ":فريدة"وسمات خاصة " مشتركة" سمات عامة -ب
  :يعرفها ألبورت بأنها" مشتركة" السمات العامة -١

ورغـم  " ة تصنف فيها أشكال السلوك المتكافئة لدى المجموع العام من النـاس           فئ"      
تأثيرها باعتبارات مصطنعة فإن السمة المشتركة تعكس إلى حد ما االستعدادات الحقيقيـة   

والسمة المشتركة ليست سـمة حقيقيـة   ، والتي يمكن مقارنتها لدى الكثير من الشخصيات      
  .قياس من السمات الفريدة المعقدةعلى اإلطالق بل إنها جانب صالح لل

  
  ":الفريدة" السمات الخاصة -٢

وهي فحسب التي يمكن اعتبارها سمة ألن السمات توجد دائماً في أفراد وليس في              
المجموع بشكل عام وألنها تتجاوز وتعمم إلى استعدادات بطرق فريدة وفقاً لخبرات كـل              

  ).١١: ٢٠٠١، باظة . (فرد
  :والمزاجية، الوجدانيةو،  السمات المعرفية-ج
وتتعلق بالفعالية التي يصل بها الفرد إلى الهـدف مثـل الـذكاء             :  السمات المعرفية  -١

وفكرة الفرد عن نفـسه ووجهـة نظـره         ، والقدرات والثقافة والمعارف العامة والمهنية    
  .وإدراكه للناس وللواقع

تختص باالتجاهـات   تتصل بإصدار األفعال السلوكية وهي التي       :  السمات الوجدانية  -٢
  .العقلية أو بالدافعية والميول أي تتعلق بتهيئة الفرد للسعي نحو بعض األهداف

 تختص باإليقاع والشكل والمثابرة وغيرهـا وهـي مـا تعـرف           :  السمات المزاجية  -٣
السلوكية وتتعلق بجوانب تكوينية لالستجابة كالسرعة أو الطاقـة أو االسـتجابة            بالسمات  
  ).١٥: ٢٠٠٠، ظة با.  (االنفعالية

  



 ١٤

  :والسمات الثانوية، "المركزية" السمات المحورية -د
سمات وأغلبها من أمثلة    ) ١٠ -٥(وهي تتراوح  بين     ": المركزية" السمات المحورية    -١

وتمثل الميول التي تميز الفرد     ، )الشفاعة(السمات التي نجدها مكتوبة في خطابات التوجيه        
  . حتى استنتاجها في المقابالت الشخصيةتماماً والتي تظهر بسهولة ويمكن

وهي أقل عدداً ومحدودة التأثير في سلوك الفرد إذا قورنت بغيرها           :  السمات الثانوية  -٢
  ).٣٢٠: ١٩٩٨، عبد الرحمن .(ومن حيث المثيرات المرتبطة بها

  
  :واالتجاهية،  السمات التعبيرية-هـ
تكون  السلوك أو تلونه ولكنها ال    معينة تؤثر على شكل      هي سمات  :السمات التعبيرية -١

 وقد يظهر الفرد تلـك الـسمات      ةواقعية لدى أغلب األفراد ومن أمثلتها السيطرة والمثابر       
  .بصرف النظر ع الهدف الذي يسعى إليه

محدود في مجاالت معينة مـن مجـاالت     وهي سمات ذات تأثير   : ة السمات االتجاهي  -٢
  ).٣٥: ١٩٧٨، هول ولفيندزي .(الحياة

  
  :والسمات الالشعورية، السمات الشعورية -و
  .وهي التي يشعر بها الفرد مثل الصداقة والروح االجتماعية:  السمات الشعورية-١
  .وهي التي ال يشعر بها الفرد مثل الكبت والمخاوف المكبوتة:  السمات الالشعورية-٢

  :وتنقسم السمات المكبوتة إلى نوعين
 السمات التي تبدو في صورة سلوك يعبـر عـن           وهي:  السمات العصابية المنطقية   -١

كانطالق البغض في صورة عدوان أو ثورات غضب ويتم فيهـا           ، انطالق الفرد المكبوت  
  .التعبير عن الدوافع الحقيقية للفرد والتي تظهر على شكل عصاب نفسي

وهي السمات التي تبدو في صورة سلوك هـو نقـيض           :  السمات العصابية العكسية   -٢
مثل مظاهر الرحمة المبالغ فيهـا التـي     ، ي كان يصدر لو أن الفرد كان طليقاً       السلوك الذ 

وهي سمات مزمنة ألن عليهـا أن توصـد الـسمات          ، إلخ.... تختفي وراءها قسوة بالغة   
  ).١٢٦ -١٢٥: ٢٠٠٢، عيسوي . (الحقيقية دائماً خشية أن تنطلق وتعتبر عن نفسها

ممكن القول بوجود أنواع كثيرة ممكنة من ،  من ناحية محتوياتهاوإذا نظرنا إلى السمات
  :السمات منها

  



 ١٥

  :وسمات القدرة والسمات األسلوبية،  سمات الدافع-ي
  .وتشير إلى أنواع األهداف التي يتجه نحوها السلوك:  سمات الدافع-١
  .وتشير إلى القدرات والمهارات العامة والخاصة:  سمات القدرة-٢
 السلوك والتفكير غير المرتبطة وظيفياً      بءات وأسالي  وتتضمن اإليما  : سمات أسلوبية  -٣

  .بأهداف هذا السلوك
  . إلى االكتئاب والتفاؤل والنشاط وغيرهاةكالنزع:  سمات مزاجية-٤
  )٥٤: ١٩٨٤، الزاروس (
  

  :السماتخصائص 
  :من أهم الخصائص المميزة للسمات كما وضعها جوردون البورت ما يلي      

  .)٣٦٢: ١٩٨٩  ،طلعت منصور(
السمات ال تالحظ بصورة مباشرة إنما يمكن االستدالل على وجودها أو استنتاج غيابها وعد               .١

  .وصف السمات فإن ذلك يستلزم مالحظة سلوك الفرد وتنظيم هذه المالحظات
تختلف درجات بعض السمات باختالف العمر فالسمات تتغير وتتبدل في سياق عملية النمـو               .٢

  .لحيث يحدث تغير في الشخصية كك
يمكن تعديل السمات بالتعلم حيث هناك بعض السمات قد تكتسب وتتعلم وتـدعم باالرتبـاط                .٣

  .الشرطي والتوحد والتقليد
  .من السمات ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي .٤
 .السمات موجودة في داخل الفرد ذاته وجوداً حقيقياً وليست مجرد أسماء توضع للتصنيف .٥

  )٢٨٠: ١٩٧٢  ،سيد غنيم(
  .لسمات من حيث نوعها ومدى تطورها وتكاملها في نموذج كلي هو الشخصيةتختلف ا .٦
إن معظم السمات توجد بدون درجات متفاوتة عند األفراد مما يمكن معه افتراض استمرارية               .٧

  .كل سمة منها تبدأ من الصفر وتتدرج إلى أعلى
  .يختلف األفراد فيما بينهم في موقعهم من هذا التدرج على االستمرارية .٨
لعالقة بين السمات عالقة تبادلية حيث توجد سمات عديدة مرتبطة بصورة إيجابية بعـضها              ا .٩

باآلخر فإن وجود سمة عند فرد على قدر عال أو منخفض يمكن من التوقـع علـى أن الفـرد                    
 وقد ترتبط بعض السمات بغيرها ارتباطاً عكـسياً فـإن          أخرى،يحصل على نفس القدر في سمة       

 .ينة قد تنبئ بدرجة منخفضة في سمة أخرىدرجة عالية في سمة مع

  .)٣٦٠: ١٩٨٩  ،طلعت منصور(



 ١٦

  :كيف تكتسب السمات
وقـوة  ،  السمات المزاجية التي تدخل في تكوين الشخصية كالحيويـة والخمـول                

االستجابة وضعفها وسرعتها وبطئها تتوقف في المقام األول على العوامل الوراثية منهـا            
الغددي وهذه ككل صفة فطرية ال يحتاج ظهورها إلـى تعلـيم            حالة الجهازين العصبي و   

  .خاص أو تدريب
    أما السمات االجتماعية والخلقية يكتسبها الطفل من سن مبكرة عن طريق المحاولـة             

  إلخ.... والخطأ والتعلم الشرطي واالستبصار وطريقة اإليحاء والمحاكاة والتقمص
  ) .٣٤٦: ٢٠٠٣، أحمد (
  

  :واألبعاد، العوامل، األنماط، اتالعالقة بين السم
نزوع إيجابي لدى الشخص لالستجابة بطريقة معينة نحو "السمة هي :  ماهية الـسمات  -أ

وهي من الصفات الجسمية والعقلية واالنفعاليـة واالجتماعيـة         " نوٍع معين من المؤثرات   
  ".الفطرية أو المكتسبة التي تميز الفرد بنوع معين من السلوك

  )٨٥: ٢٠٠٣، عبد اهللا (
 فيها الشخص شخصاً آخـر فاألنمـاط إذاً   النمط فئة يمكن أن يصنف:  ماهية األنماط -ب

فإذا كان الشخص يتصرف على نحو عـدواني      ، طرق لتصنيف الناس ووضعهم في فئات     
  ).٣٤٥: ٢٠٠٣، أحمد .(دائماً فقد نقول أنه من النمط العدواني

ناس يشبهون أناساً آخرين في خصائص    فالنمط ال يعني شيئاً أكثر من أن بعض ال             
  .أي أن النمط يحتوي على أكثر ما يوجد في فرد واحد بعينه، معينة

  ).٣٨: ٢٠٠١، باظه (
  
  : ماهية العوامل-ج

  .هو ما يكشف عنه التحليل العاملي أو ما يصل إليه: تعريف العامل
  )٤٠٥: ٢٠٠١، أحمد (

مداً من استخدام منهج التحليل العاملي      مفهوم رياضي يفسر سيكولوجياً ومست    ": وأيضاً هو 
  .لمعامالت االرتباط بين مجموعة من المقاييس السلوكية



 ١٧

انتهت إلـى   ، بأنه الفتة رياضية لتكثيف عدد من السمات      : العامل" صالح مخيمر "ويعرف  
العمومية المجردة إبتداء من التسجيل القياسي وال يفرق بين العوامل واألنماط إال من حيث 

  .والثانية على ذاتية الباحث، ة فاألولى تعتمد على التحليل العامليالوسيل
  ).٢٥: ٢٠٠١، باظه (
  

  ": إيزنك"العوامل عند 
تعتبر نظرية إيزنك عاملية الستخدام التحليل العاملي ولكنه استعار لفظ البعد مـن             
الهندسة وهو يحدد نتيجةً لبحوثه خمسة عوامل راقية عريضة ذات أهمية فـي وصـف               

  :وهيخصية الش
  . المحافظة مقابل التقدمية-٥ الذكاء -٤ الذهانية -٣ العصابية -٢ االنبساطية -١
  ).٢٦: ٢٠٠١، باظه (
  

  :ماهية األبعاد
كما يعني البعـد أصـالً   ، مفهوم رياضي يعني االمتداد الذي يمكن قياسه": تعريف البعـد  

ولوجية فأي امتداد أو حجم     ثم اتسع معناه ليشمل األبعاد السيك     ، الطول والعرض واالرتفاع  
  .يمكن قياسه يسمى بعد

  )٩٤ -٩٣: ٢٠٠١، عبد اهللا (
وانتهى ، مع رفاقه العديد من الدراسات مستخدماً التحليل العاملي       " إيزنك" وأجرى       

إلى القول بوجود خمسة أبعاد عريضة للشخصية يمكن توضيحها بشكل أوسع وهي كمـا              
  :يلي
  

  نطوى النموذجيويقابله الم  بعد االنبساطية
  ويقابله االتزان االنفعالي  بعد العصابية
  ويقابله التحكم في االنفعاالت والدوافع  بعد الذهانية
  ويقابله الضعف العقلي  بعد الذكاء

  ويقابله المحافظة  بعد التقدمية
  )٩٦ -٩٤: ٢٠٠١، عبد اهللا (



 ١٨

  :العوامل المؤثرة في اكتساب السمات
  
لتي تدخل في تكوين الشخصية كالحيوية والخمول وكدرجـة         وهي ا :  السمات المزاجية  -

فتتوقف في المقام األول   ، سرعتها أو بطئها  ، أو قوة االستجابة أو ضعفها    ، التأثير االنفعالي 
البنـاء   "ومنه عملية األيـض   ، منها الجهازين العصبي والغددي   ،  العوامل الوراثية  على

  .وهي ال تحتاج إلى تعليم أو تدريب" والهدم
حيث يبدأ الطفل في اكتسابها في سٍن مبكـرة وهـو ال            : السمات االجتماعية والخلقية   -

بل عن طريق المحاوالت    ، يكتسبها عن طريق التعلم الشرطي وحده كما يزعم السلوكيون        
، هذا ما تقوم بـه المحاكـاة غيـر المقـصودة          ، واألخطاء وعن طريق االستبصار أيضاً    

إليحاء وعمليـة الـتقمص لهـا دور كبيـر فـي هـذا              والقابلية ل ، والمشاركة الوجدانية 
  ) .٣٤٦: ٢٠٠٣، أحمد .(االكتساب

  
  :معايير تحديد السمة

  :وضع ألبورت ثمانية معايير لتحديد السمة وهي
  ).أي أنها عادات على مستوى أكثر تعقيداً( السمة لها أكثر  من وجود اسمي -
  ).سقان معاً في صورة سمةفعادتان أو أكثر وتت(السمة أكثر عمومية من العادة  -
  . السمة دينامية أو على األقل تلعب دوراً واقعياً محرك في كل سلوك يقوم به الفرد-
  . وجود السمة قد يتحدد تجريبياً أو إحصائياً-
وهي عادة ترتبط ارتباطاً موجب إلـى  ( السمات مستقلة نسبياً فقط كل منه عن األخرى     -

  ).درجة ما
  .ق أو ال تتفق والمفهوم االجتماعي المتعارف عليه سمات الشخصية قد تتف-
  . األفعال والعادات غير المنسقة وسمة ما ليست دليالً على عدم وجود السمة-
 السمة ينظر إليها في ضوء الشخصية التي تحتويها أو في ضوء توزيعها في المجموع               -

  ).٨٣: ١٩٨٧، عبد الخالق .(العام من الناس
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  :نظرية ألبورت
  

إن ، بـالطبع "ر ألبورت للشخصية على أنها شيء ما داخل كيان الفرد فيقول            ينظ
، االنطباع الذي نكونه عن اآلخرين واستجاباتهم لنا تعد عامل هام في تطوير شخـصياتنا             

  ).٣١١: ١٩٩٨، عبد الرحمن .(ويوافق ألبورت آدلر في أفكاره بأن كل شخصية متفردة
  

  :المبادئ المتضمنة في نظرية ألبورت
يعد تمييز ألبورت بين الفرد والـسمات المـشتركة فـي األمـور             : مبدأ العمومية : أوالً

الجوهرية لفهم نظريته وهو يؤكد أنه ال يوجد أبداً في الواقع شخصان لهما نفس الـسمة                 
فئة تصنف فيها أشكال الـسلوك      "تعريفاً للسمة المشتركة بأنها     " ألبورت"ويذكر  ، بالضبط

  " المجموعة العامة من الناسالمتكافئة وظيفياً لدى
ويذهب ألبورت إلى أنه ليس ثمة مشكلة في علم النفس أكثر تـشابكاً            : مبدأ الدافعية : ثانياً

  .وتعقيداً من مشكلة الدافعية
ويرى ألبورت أن أكثر نظريات الدوافع تقوم على فرض أساسي مشترك هـو أن              

  .وازنالفرد يتجه إلى التخلص إلى حالة اإلثارة واستعادة الت
  ).٣٥٥: ٣٥٠: ٢٠٠٣، أحمد (
  

بأنه نزعة قوية لنمو نظام دفـاعي مـا         " ألبورت"ويعرفه  : مبدأ االستقالل الوظيفي  : ثالثاً
وعلى ذلك فنشاط ما    ، لدرجة بعيدة عن الحافز األول الذي أحدثه في البداية        مستقالً  يصبح  

  .قد يصبح غاية أو هدفاً في ذاته بعد أن وسيلة للغاية
يعـرف  : األول: ورت بين نوعين من االستقالل الـذاتي الـوظيفي للـدوافع          ويميز ألب 

 ويدل على نشاط يتكرر ظهوره من قبل )المثابر على الظهور(باالستقالل الذاتي المستمر 
  .الفرد وعلى نحو آلي كان يحقق في الماضي هدفاً محدداً ولكنها لم تعد كذلك اآلن

ويتضمن دوافع أكثـر  : في الجوهري أو األساسيفيعرف باالستقالل الذاتي الوظي  : الثاني
  .تعقيداً ال تعتمد مباشرة على التغذية المرتدة كما في النوع السابق

  
  
  



 ٢٠

  :وهذا النوع محكوم بثالث مبادئ وهي
وتشير إلى أن الفرد عندما ال يكون لديه اهتمام بأسـباب         :  مبدأ تنظيم مستوى الطاقة    -١

يه طاقة فائضة عن التوافق األسري يمكن أن يحولهـا          البقاء والتكيف مع الحياة تتوفر لد     
  .الفرد إلى كفاح مميز لتحقيق المزاجي المستقبلية

حيث يرى ألبورت أن األصحاء في حاجـة إلـى أن يـزداد             :  مبدأ اإلتقان والكفاءة   -٢
  .تحسنهم في أشياء أكثر وأكثر

 اإلطـار المرجعـي     إن الذات المميزة الممتدة هي    :  مبدأ التنميط المتميز والجوهري    -٣
  .الذي يحدد ما يسعى اإلنسان لتحقيقه في الحياة وما ينبذه

  )٣١٦ -٣١٥: ١٩٩٨، عبد الرحمن (
صرح ألبورت أنه رغم وصف طبيعة الذات فإن مفهوم الـذات           :  مبدأ األنا أو الذات    -٤

مفهوم جوهري وأساسي في دراسة  الشخصية ويمكن أن يرجع ذلك من الناحية التاريخية             
  ).٣٥٩: ٢٠٠٣، أحمد .(التأثير القوي الذي تركه فرويدإلى 

  
  : نمو الشخصية

كما أنها ليـست  ، يشير ألبورت إلى أن الشخصية ليست مجرد بناء يشيده المالحظ           
  .بالشيء الذي يوجد حيث يكون هناك ثمة شخص آخر يجب االستجابة له

  )٣٤٦ -٣٤٥: ١٩٦٩، ولندزي (
  

  :ذات من الطفولة حتى المراهقة بعدة مظاهروقد تتبع ألبورت مراحل نمو ال
وقبلها لم يكن لديه أي فكرة عن ذاته فأولى ، اإلحساس بالذات الجسمية:  المظهر األول-١

  .مظاهر اإلحساس بالذات عند الطفل أن له جسماً
بهوية الذات واستمرارها فبالرغم مما يطرأ عن أفعالنـا أو  اإلحساس  :  المظهر الثاني  -٢

  . أن الذات تبقى هي هي مستمرة متصلةفكارنا من تغيير إالأقوالنا وأ
تقدير الذات ففي سن الثالثة يحاول الطفل القيـام بـبعض األعمـال              : المظهر الثالث  -٣

  .إلثبات وجوده وتقدير ذاته من خالل اللعب الستكشاف أرجاء البيت
 -٤ المدرسة من اتساع الذات وامتداده وهذه تظهر في مرحلة ما قبل    : المظهر الرابع  -٤
  .  سنوات حينما يختلط عندهم الوهم بالحقيقة والتمركز حول الذات٦



 ٢١

حينما يبدأ  ، ٦ -٤حيث تبدأ أيضاً  في النمو في سن          صورة الذات  : المظهر الخامس  -٥
  .وأن يقارن بين سلوكه وبين ما هو مطلوب منه، في التفاعل مع الكبار

 مع ةلة والتي تظهر في مرحلة الطفولة المتأخرالذات المنطقية العاق : المظهر السادس  -٦
دخول المدرسة االبتدائية وحتى سن الثانية عشرة والتي يتعلم فيها الطفل أن ما هو متوقع               

  .منه خارج المنزل يختلف اختالفاً كبيراً عما هو متوقع منه داخل المنزل
ـ ، الجوهر المميز : المظهر السابع -٧ ي يبحـث فيهـا   وهو تواكب مرحلة المراهقة والت

وهذا المظهـر   ، المراهق عن ذاته وهويتها التي فقدها من األسرة والشلة في الوالء لهما           
يساعد على تحديد أهداف الفرد ويتوقف تحديد الهدف علـى نـضج            ) الجوهري المميز (

  ).٣٥٦ -٣٥٤: ٢٠٠٠، جبل .(الشخصية
  
  )٣٦٢: ٢٠٠٣،  أحمد(:  شخصية الراشد السليمة-

وهـي  ، أن الشخص الناضج تكون لديه المحددات الرئيسية للسلوك       يرى ألبورت ب       
  ).٣٦٢: ١٩٦٩، ولندزي .(عبارة عن مجموعة من السمات المنظمة والمتسقة

 وقد تشابه ماسلو مع ألبورت حول قائمة من الخصائص التي تميز الشخصية الناضجة            
  :السوية وهي كاآلتي

أن حياة الفرد ال ينبغي أن تنحصر فـي         ويعني ذلك   :  القدرة على تحقيق امتداد الذات     -
 ينبغي أن تنحصر في نطاق محدود وذلك باالنغماس         نطاق محدود وذلك أن حياة الفرد ال      

في األنشطة الضرورية إلشباع حاجاته األساسية وواجباته المحدودة المباشرة باإلضـافة           
  .إلى االهتمام بمجاالت حياته المختلفة والتخطيط للمستقبل

  ) ٣٦٣: ٢٠٠٣، أحمد (
أي التآلف مع اآلخـرين وتكـوين عالقـات    :  تكوين عالقات شفقة وحب مع اآلخرين -

اجتماعية بعيدة عن الحقد والغيرة فالشخص الناضج لديه استعداد للتـضحية مـن أجـل               
  .وأن تكون لديه شعور بالمسئولية إزاء اآلخرين عموماً، اآلخرين

ناضجين تعلموا كيف يقابلوا مشاكلهم بطرق      األشخاص ال :  األمن االنفعالي وتقبل الذات    -
فعالة دون أن يصيبهم اإلحباط مما يضفي على حياتهم شعوراً باألمن النفسي وهم قادرون             

  ) .٣٢٦: ١٩٩٨، عبد الرحمن .(على االستفادة من خبراتهم الماضية
إن األصحاء من الراشدين يرون األشياء على ما هـي عليـه         :  تتميز بإدراكات واقعية   -
  .مفهم يعلمون أين هم ذاهبون وكيف يبلغون هدفه، ليس على ما يأملون أن تكون عليهو



 ٢٢

تظهر لدى األصحاء من الراشدين صـورة صـحيحة      :  تظهر الموضوعية حول الذات    -
ويعرفون الفرق بين ما يعتقدونه عن أنفسهم ، ودقيقة عن نواحي قدرتهم ونواحي قصورهم   

  .وما يعتقده اآلخرين عنهم
تكون حياة األصحاء من الراشـدين      :  الصحيحة لديها فلسفة موحدة للحياة      الشخصية -

مرئية وموجهة نحو بعض المرامي المنتقاه ولدى كل شخص شيء خاص جـداً يعـيش               
  .ألجله أو مقصد هام يكافح لسلوكه

  
  :التعليم* 
 اعتبر ألبورت التعليم عامالً من عوامل نمو الشخـصية ولقـد أدرك أن الـتعلم                   

فتحقيق الذات يساعد على تقـدم  ، في الشخصية باعتباره شكالً من أشكال الدافعية  متضمن  
اإلنسان نحو أهدافه وعلى الرغم من أن الحتمية اآللية وتحقيق الـذات يبـدو كطـريقتين     

  .متناقضتين إال أن اإلنسان يتعلم عمل أشياء وتكوين شخصيته بسبب هذين العاملين
  :ةفي الشخصي" ألبورت"تقويم نظرية 

  
 إن هذه النظرية تتحاشى التطرف الذي وقعت فيه نظرية األنماط والتي ال تـرى                   

من الظواهر إال قصارها وأطرافها فنجد أن نظرية السمات تسمح بوصف الشخصية من              
  :عدة نواحي أو من عدة أبعاد وهي كما يلي

  . تسمح نظرية السمات بالقياس والتجريب كما وتسمح بالمالحظة والوصف-
 تعتبر نظرية ألبورت بداية حقيقية للنظريات اإلنسانية في الشخصية ألنها أكدت علـى              -

  .التفرد في الشخصية
 فكر ألبورت يحتل مكانة هامة في التنظير النفسي ألنه يؤكد على مفاهيم ومشكالت لم                -

  .تلق عناية من قبل المناظرين النفسيين المعاصرين
ة للسلوك ودافع عن الطرق المباشرة لدراسة الدوافع         أكد على أهمية المحددات الشعوري     -

  .الشخصية
  . اهتمام ألبورت بالمستقبل ودراسة الحاضر واستبعاد الماضي نسبياً-
  ).٣٧١ -٣٧٠: ٢٠٠٣،أحمد (
  
  



 ٢٣

  :في الشخصية يضيف عيسوي ما يلي" ألبورت"وفي تقويمه لنظري 
  . من أبعاد الشخصية تعتبر كل سمة من سمات الشخصية ما هي إال بعداً واحداً-
  . تعطي مفاهيم لسمات يمكن قياسها قياساً دقيقاً ويمكن دراستها وإجراء التجارب عليها-
  ).١٢٣: ٢٠٠٢، عيسوي (
  

  ):نظرية التحليل العاملي(نظرية كاتل 
هي تلك التي تتيح لنا التنبؤ بما سوف يفعله الشخص    " يعرف كاتل الشخصية بأنها          

الرأي في وصف الخصائص التي القدرة علـى        " ألبورت" "كاتل "ويشارك" في موقف ما    
ولكنه يختلف عنه في أربعة اعتبارات      " السمات"التنبؤ وتتميز بالثبات النسبي في مصطلح       

  :هامة هي
 أن العناصر األساسية في الشخصية وهي سمات المصدر يمكن استنتاجها فقـط مـن     -١

  .خالل التحليل العاملي
مع كثير من السمات األصلية العامة يشتركان فـي         ، سمات الفريدة  اعتبر أن بعض ال    -٢

  .تحديد االختالفات بين األفراد
  . أنه أكثر إيجابية في ميله تجاه نظرية التحليل النفسي-٣
  . كان أكثر تمييزاً بوضوح بين الدوافع واالعتبارات التركيبية للشخصية-٤
  ).٤٩٢: ١٩٩٨، عبد الرحمن (
  

  :نظرية كاتلالسمات الرئيسية ل
أي أن  ، نظريات إكلينيكيـة  ،  يالحظ أن نظريات كل من فرويد ويونج وروجرز            

أما نظرية كاتل فـي     ، المعلومات التي بنيت عليها جاءت من مالحظة األفراد في العالج         
الشخصية فهي ليست نظرية إكلينيكية لكنها في نفس الوقت ليـست تجريبيـة بـالمعنى               

، اتل من التجريب التعريف اإلجرائي للمفاهيم واستخدام القياس       بل تأخذ نظرية ك   ، الضيق
وتقـوم  ، كما أنها تأخذ من اإلكلينيكية تأكيدها على الفروق الفردية وفعاليات الفرد ككـل            

نظرية كاتل على استعمال الوسائل اإليضاحية وعلى رأسها التحليل العاملي وهي معروفة            
  .باستخدام االختبارات وبناؤها
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ورغم أنها ليست الوحيدة في هـذا  ، نظرية كاتل اتجاه التحليل العاملي للشخصية   وتمثل   -
فهناك مثالً نظرية ألبورت ونظرية أيزنك اللتان تقعان فـي إطـار هـذا              ، بين النظريات 

  .االتجاه أيضاًَ إال أن نظرية كاتل أكثر شموالً
فقد ، لنظريات التجريبية وا، تمثل الجسر بين النظريات اإلكلينيكية    " كاتل" كما أن نظرية     -

عرفت بأنها تستخدم مختلف المقاييس في الشخصية وهي بذلك تساعد على التعرف على             
  ).٤٤٧ -٤٤٦: ٢٠٠٣، أحمد . (الرابطة بين النظرية والتقييم والبحث

  
  "كاتل"بناء النظرية عند 

وتعـد الـسمة    ، هي الـسمة  " كاتل" إن العنصر األساسي في بناء الشخصية لدى             
واستنتاجاً تقّوم به من السلوك المالحظ لتفسير انتظام أو اتساق هذا          " بنياناً عقلياً "النسبة له   ب

وليس المقصود باصطالح بنيان الداللة على الحالة الفيزيقية والفسيولوجية التـي          ، السلوك
  ) .٤٤٩: ٢٠٠٣، أحمد .(تكمن وراء السلوك

ظريته ولقد كرس معظم بحوثه التحليليـة       أن السمة أهم مفهوم في ن     " كاتل"    وقد اعتبر   
  ).٢٩٠: ١٩٨٦، جابر (  .العاملية للبحث عن سمات الشخصية

  
  ":كاتل"أنواع السمات عند 
  :من حيث العمومية

 وقد سبق اإلشارة    سمات فريدة وسمات مشتركة   ، بين نوعين منن السمات   " كاتل" يميز   -
  ).٨٧: ٢٠٠١، عبد اهللا .(إلى ذلك في أنواع سمات الشخصية

في أن هناك سمات مشتركة يشارك فيها األفراد جميعـاً أو           " ألبورت"مع  " كاتل" ويتفق   -
  ).٢٩٠: ١٩٨٦، جابر .(جميع أعضاء بيئة اجتماعية معينة

  :من حيث الشمولية
   .سمات المصدر وسمات السطح: إلى نوعين من السمات هما" كاتل"    يشير 

فراد يمتلكون نفس سـمات المـصدر ولكـنهم         إلى القول بأن جميع األ    " كاتل" وينتهي   -
) سمة مصدر (وعلى سبيل المثال فإن جميع الناس لديهم ذكاء         ، يحورونها بدرجات مختلفة  

وتؤثر قوة سمة المصدر هذه لدى فرد معين في       ، ولكنهم ال يمتلكون نفس القدر من الذكاء      
  ).٠٥١ -٤٥٠: ٢٠٠٣، أحمد . (كثير من األشياء التي تتعلق به
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  :ث النوعيةمن حي
السمات إلى ثالث أنواع كما سبق اإلشارة إلى ذلك في معرض حديثنا           " كاتل"يقسم       

  .وسمات مزاجية، سمات وجدانية، سمات معرفية: عن أنواع السمات وهي
  ).١٥: ٢٠٠٠، باظة (

  :وفيما يلي توضيح لهذه األنواع من السمات
  :  سمات معرفية-
  ).٥١٤: ٥١٣: ١٩٦٩، ليندزي ( 

وهي تتعلق بالفعالية التي يصل بها الفرد إلى الهدف ويطلق على هـذه الـسمات                     
  ).٢٩٦: ١٩٨٦، جابر .(ومن أهم هذه السمات الذكاء" سمات قدرة"

  :سمات مزاجية
  .   وهي تتعلق بجوانب تكوينية لالستجابة كالسرعة أو الطاقة أو االستجابة االنفعالية

  ).١٩٦٩:٥١٤، ليندزي (
ومدى قابليته لإلثـارة   ، دد مدى مثابرة الشخص واعتداله في آداب سلوكه       وهي تح       

  .فسمات المزاج إذاً سمات جبلية مصدرية تحدد انفعالية الشخص
  .)٢٩٨: ١٩٨٦،  جابر(

  ":دينامية"سمات وجدانية 
والسمات الدينامية تهيئ الشخص للحركة نحو      ، وهي تعتبر وحدات بناء الشخصية          

  .ي عناصر دافعية في الشخصفه، بعض األهداف
  ).٤٩٦ -٤٩٢: ١٩٩٨، عبد الرحمن (

  :إلى أربعة أنواع" كاتل"وقد قسمها 
  : الدفعة الفطرية-

انتباه (استعداد فطري نفسي جسمي يتيح لصاحبه اكتساب استجابة         " وتعرف بأنها        
  .ىلفئات معينة من األشياء على نحو أيسر من اكتسابها بالنسبة لفئات أخر) وتعرف

  
  : الدفعات المكتسبة-

وتتشكل الدفعة المكتسبة نتيجـة لعوامـل اجتماعيـة         ،  وهي سمة مصدر دينامية        
  . االتجاهات والعواطفوتدخل في هذه الفئة، حضارية
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  : االتجاهات-
ميل إلى االستجابة بطريقة معينة فـي موقـف    " يرى كاتل أن االتجاه النفسي هو            

  "معين لشيء أو واقعة معينة
  :العواطف -
بنيان سمات دينامية رئيسية مكتسبة تؤدي بأصـحابه إلـى االنتبـاه إلـى          " وهي      

وأن يشعر بها وأن يستجيب إليها بطريقـة        ، موضوعات معينة أو فئات من الموضوعات     
  ) .٤٦١ -٤٥٩: ٢٠٠٣، أحمد ".(معينة

كن قياسها  أن هناك أربعة عشر سمة متميزة في الشخصية من المم         " كاتل" ويعتبر      
ومن هذه السمات السيطرة ويقابلها الخضوع      ، بدقة تشابه الدقة الموجودة في قياس الذكاء      

  ).١٣٢: ٢٠٠٢، عيسوي .(ويقابلها الشخص الساذج" ثابت الفكر"
  : الذات-

ويتحدث عن عاطفة الذات التي     ، لمفهوم الذات مكانة هامة في نسقه     " كاتل" يعطي       
وعلى ذلك  ، المصدر كما تضفي عليها درجة عالية من التنظيم       تضفي استقراراً على سمة     

، فإن قيام أي سمة مصدرية بعملها سوف يتطلب قدراً من المشاركة في عاطفـة الـذات               
وهنـاك سـمات    ، وسوف ترتبط درجة يسر تعبيرها عن نفسها بمدى اتساقها مع الـذات           
يتحدث عن  " كاتل"و، تنفصل عن الذات ويغلب أن تعبر عن العصاب والحاالت المرضية         

، ثالثة جوانب فيما يتصل بالذات هي عاطفة الذات والـذات الواقعيـة والـذات المثاليـة     
ويقصد بالذات الواقعية الفرد كمـا      ، والمقصود بعاطفة الذات اهتمام الفرد بذاته المتطورة      

فرت والذات المثالية هي الفرد كما يود أن يكون إذا تو         ، يقر بذلك في أكثر لحظاته منطقية     
في بحوثه الكثيرة أن يدرس الشخـصية  " كاتل"ولقد كان أمل ، له كل األشياء وكل السلطة    

  ).٣٠٢: ١٩٨٦، جابر .(الفريدة حين تلتقي وتواجه موقفاً فريداً
  
فقد اتجه بعض علماء النفس إلى منهج التحليل العـاملي          " كاتل" وعالوة على ما أضافه      -

 سمات العامة التي تقيسها اختبـارات الشخـصية   لنتائج اختبارات الشخصية للتعرف على  
  :أن هناك سبع سمات أساسية ومستقلة تميز الفرد وهي" ثرستون"حيث وجد 

   قائد-٤   ثابت انفعالياً-٣   ودود-٢   مفكر انطوائي-١
   لديه ميول ذكية-٧   مندفع-٦   نشيط-٥
  )١٢٣: ٢٠٠٢، عيسوي (
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  ":كاتل"مبادئ التعلم عند 
 في عرضه لعملية التعلم أن يركز على سالسل من نقـاط االختبـار          "كاتل"اختار        

وبالرغم مـن قبـول     ، والتي تمثل الوقائع التي تلي تنشيط بعض األنماط الفطرية للسلوك         
فإنه يـرى   ، "قانون األصل "والتعزيز  ، "االشتراك التقليدي "لفعالية كل من التجاوز     " كاتل"

  .ون الدينامي لألثربوضوح أن أكثر القوانين أهمية هو القان
  ).٤٦٧: ٢٠٠٣، أحمد (

  :نقد نظرية السمات
يفقد أهم خـصائص الشخـصية     ، هو نوع من التجريد   ،  إن تحليل الشخصية إلى سمات     -

  .حيث أن الشخصية وحدة كاملة ال تتجزأ، وهو وحدتها
فقـد  ،  إن تحليل الشخصية ال يساعدنا على تنظيم السمات في اإلطار الكلي للشخـصية          -

ومع ذلك يختلف تنظيم الـسمات فـي   ،  لدى شخصيتين نفس المجموعة من السمات    يكون
  .كليهما

ال تصف لنا ما تتسم به الشخصية من حيث هي وحـدة وصـيغة              ،  إن نظرية السمات   -
  .متكاملة

 الدراسة العلمية للسمات غاية في الصعوبة ألنها غالباً ما تكـون غامـضة أو مبهمـة              -
  ).٤٥ -٤٤: ٢٠٠١، المليجي . (اتوذاتية تفسير السم، المعنى

  :ما يلي" عبد الرحمن"وفي نقده لنظرية السمات يضيف 
إال ،  إن التحليل العاملي أداة جيدة لتبسيط المصفوفات الكبيرة للعالقات االرتباطية              

أن قدرتها على اختيار الفروض والوصول إلى حقائق جوهرية ما زال محل جدل حتـى               
كما يعترض الـبعض علـى      ، تخدمين لهذه التقنية اإلحصائية   من وجهة نظر أفضل المس    

وعدم قبوله بأن اكتشافاته ال تزيد      ، بأنه اكتشف العناصر األساسية للشخصية    " كاتل"اعتقاد  
في الدافعية يتماثل مع نمـوذج      " كاتل"كما أن نموذج    ، عن كونها اكتشافات تجريبية مؤقتة    

  .من العلماءخفض الدافع أو الغريزة الفرويدي أو لغيره 
إال إن جهوده المضنية تعد انجازاً جيداً      " لكاتل"وبالرغم من االنتقادات التي وجهت           

وتقديمـه  ، وخاصة جهوده في إضفاء الصفة العلمية على أعمالـه        ، في مجال علم النفس   
وصفاً للشخصية السوية والمرضية التي تقدم وصفاً جيداً للشخصية اإلنسانية في الـسواء             

فـي  " لكاتـل " مما يجعل من الصعب علينا حقاً أن نتجاهل اإلسهامات العلمية            ،والمرض
  ).٥٢١ -٥٢٠: ١٩٩٨، عبد الرحمن .(مجاالت الشخصية
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  ":المصطلحات"الشخصية وعالقتها ببعض المفاهيم 
  : الشخصية والخلق-أ

والواقع أن الخلق اصـطالح تقييمـي       ، كثيراً ما يستخدم هذان اللفظان كمترادفين           
شير إلى سمات شخصية معينة من حيث هي مقبولة أو غير مقبولة اجتماعياً مثل األمانة               ي

أي أن الخلق هو الشخصية مقيمة أخالقياً أي في ضـوء القـيم             ، وضبط النفس وعكسها  
، فنحكم على سلوك الشخص بأنه خير أو شـر        ، والمعايير االجتماعية السائدة في المجتمع    

جتمعات المتباينة تختلف في قيمها ومعاييرهـا األخالقيـة         ولما كانت الم  ، صواب أو خطأ  
واالجتماعية فإنها تختلف في حكمها على بعض أنواع السلوك من حيث القبول أو الرفض          

ولذلك ال ، نسبياً ثابت كما هو، في حين أن تنظيم الشخصية ، ومن حيث الصواب أو الخطأ    
ية مقيمـة اجتماعيـاً بينمـا       فالخلق هو الشخـص   ، يجوز أن نخلط بين الشخصية والخلق     

  ) .٢٧: ٢٠٠١، المليجي ".(الخلق دون تقييم"الشخصية هي 
  : الشخصية والمزاج-ب
وعنـدما نقـول أن     ،  يشير المزاج إلى المناخ الكيميائي أو الطقس الداخلي للفرد             

وأن له ميوالً جنسية قوية أو      ، شخصاً ما مرح أو بطيء وخامل أو يسهل إفزاعه وإخافته         
أو أنه ممتلـئ    ، أو أن شخصاً ما بطيء الحركة بطبيعته      ، أو أن له مزاجاً مخيفاً    ، يفةضع

وثمة نظريات عديدة للمزاج عبر التـاريخ       ، فإننا في كل ذلك نصف المزاج     .... بالحيوية
وهي المزاج ، اليوناني عن األمزجة األربعة" أبو قراط"الطبي والسيكولوجي وأولها نظرية 

والتي تنتج عن غلبة أخالط أربعة معينة فـي         ، السوداوي والبلغمي الدموي والصفراوي و  
  ).٥٣ -٥١: ١٩٩٢، عبد الخالق . (الجسم

  : الشخصية والذكاء-ج
أن الذكاء أحد مكونات الشخصية حيث يضع الذكاء واحداً من عوامل     " كاتل" يرى       

عـن  ويرى آخـرون أن الـذكاء منفـصل         ، استخباره للشخصية ذي الستة عشر عامالً     
فيعتقدون أن هناك نوعين من التنظيمات السلوكية المستقلة في السلوك البشري           ، الشخصية

أن الذكاء مستقل نسبياً عن " أيزنك"ويرى ، أولها التنظيم المعرفي والثاني التنظيم الوجداني   
  .ولكنه يتفاعل معها جميعاً بطرق معقدة ومتعددة، أبعاد الشخصية األخرى

  ) ٥٧ -٥٦ :٢٠٠٦، عبد الخالق (
  . بأثر الوراثة والبيئة على الذكاء١٩٥٣منذ فترة طويلة منذ عام " كاتل"ولقد اهتم      

  )٤٥٧: ٢٠٠٣، أحمد (
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  :للشخصية" أيزنك"نظرية 
الشاملة للشخصية اتساقاً تاماً مع تعريفات مختلفة سـبق أن          " أيزنك" تتسق نظرية         

موع الكلي ألنماط الـسلوك الفعليـة أو        المج"الشخصية بأنها   " أيزنك"ويعرف  ، فحصناها
ونظراً ألنها تتحدد بالوراثة والبيئة فإنها تنبعث وتتطور مـن خـالل            ، الكامنة لدى الكائن  

القطـاع  : "التفاعل الوظيفي ألربعة قطاعات رئيسية تنظم منها تلك األنمـاط الـسلوكية           
  ".والقطاع البدني، القطاع الوجداني، القطاع النزوعي، المعرفي

  
  :للسمات" أيزنك" نظرة -

وهو يعرف  ، كمكاناً مركزياً في نظرة أيزنك للسلو     السمة والطراز   وتحتل مفاهيم         
  "تجمعاً ملوحظاً من النزعات الفردية للفعل"السمة ببساطة شديدة باعتبارها 

  )٤٩٧: ١٩٦٩، لنذري (
وهـي  ،  بهوتعتبر السمة إطار مرجعي ومبدأ لتنظيم بعض جوانب السلوك والتنبؤ            

  ) .٨٢: ١٩٩٢، عبد الخالق .(مستنتجة من عمومية السلوك البشري
هكذا فإن  ، بأنه تجمع ملحوظ أو سمة ملحوظة من السمات       الطراز  ويعرف أيزنك         

  .ويضم السمة بوصفها جزءاً مكوناً، الطراز نوع من التنظيم أكثر عمومية وشموالً
  )٤٩٧: ١٩٦٩، لنذري (
  : العامل-

يكشف عنه التحليل العاملي أو ما يصل إليه وذلك على نحـو مـا ذهـب                هو ما        
  .البعض في تعريفهم عن الذكاء بأنه هو ما تكشف عنه اختبارات الذكاء

  : التحليل العاملي-
التحليل العاملي يعتمد على تحليل معامالت االرتباط بين ألـوان الـسلوك وثيقـة                 

د من طرق المالحظة واالختبارات بحيث يمكن       الصلة بالشخصية والتي يكشف عنها العدي     
  .تحديد أي مقاييس الشخصية تتفق معاً وأيهما ال تتفق معاً

  ":أيزنك" بناء الشخصية عند -
  .باألنماط فالهدف في بحوثه ظل البحث عن أنماط" أيزنك"يهتم       

االرتباط بـين   ونجد أنه بينما تنشأ السمة من االرتباط بين االختبارات فإن النمط ينشأ في              
األشخاص ومن ثم يصبح النمط مجموعة من األشخاص المرتبطين والنمط زملـة مـن              

  ) .٤٠٦: ٢٠٠٣، أحمد .(السمات أو مستوى أرقى تنتظم فيه السمات
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  :أن هناك ثالثة أبعاد رئيسية للشخصية وهي" أيزنك"ويرى 

  )الهو( االنبساط -   االنطواء-
   الالعصابية-   العصابية-
   الالذهانية-  انية الذه-
  )٣٣٠: ١٩٨٦، جابر (
  

ووفقاً أليزنك يجب اعتبار أن كل فرد موجود في نقطة معينة في أي من األبعـاد                 
يختلفون عـن   )  ذهانيون -عصابيون(الثالثة ولذلك فإن األفراد المنحرفين وهم يوصفون        

  .األسوياء في الدرجة فقط وليس في النوع
  

  :)أيزنك(نقد نظرية العامل 
 السواء لم   - االنطواء والعصاب  -بالطبيعة الوحدوية للبعدين االنبساط   " أيزنك" إن قول    -١

ولقد تزايد اقتناع أيزنك    ، يثبت أمام الشواهد التجريبية التي اشتقت في األصل من النظرية         
، بأهمية بلورة بعد ثالث هو الذهانية في الشخصية السوية وهناك مؤشرات على بعد رابع             

 من شيء فإن استقاللية األبعاد الواحد عن اآلخر التي ادعاها أيزنك لم تظهـر   ومهما يكن 
  ) .٣٥٧ -٣٥٦: ١٩٨٦، جابر .(البحوث دائماً

  
  :ة اضطرابات الشخصي

على مجموعة من الشخصيات التي تتصف بصفات       ة  اضطرابات الشخصي  يطلق مسمى      
د مصدر معاناة له ولمن حولـه       وعندما يصبح سلوك الفر    العادية شديدة التطرف عن الشخصيات   
تصادم بالمجتمع والقانون ويمكن تعريف اضطرابات الشخـصية         من أسرته ومعارفه أو مصدر    

أو  أو عالقتهـا بـالمجتمع   أو سـماتها  االضطرابات التي تتضمن أنماط الشخصية     على أنها هي  
   ).             ١٧٩:ت .مهدي ، د . (وظائفية شخصية -اضطرابات فسيو

 أول الذين وضعوا االختالفات النوعية بين السلبيات والمرضـى النفـسي           ألبورت تبريع     
فمن ناحية فإن الشخص السوي لديه القدرة علـى مواجهـة الـصعوبات             ة  اضطرابات الشخصي 

ولديـه القـدرة علـى       وهو موجه بـدوافع شـعورية أوالً       الحياة اليومية  المختلفة التي تفرضها  
ولكن العصابي أو الذهاني فقـد أغلـق         ولديه استقالل وظيفي   لمرونةويتميز با  االستبصار بذاته 



 ٣١

ولديه فشل في مواجهـة      للنمو الطبيعي كنتيجة للتأثيرات المرضية     في الطفولة  استعداده الفطري 
كما أنه محكوم بواسطة دوافع      الدفاع النفسي لحماية ذاته    المشكالت الهامة بواسطة استخدام حيل    

وكنتيجة لذلك فإن الشخص المـريض       لديه تثبيت عند مستوى فطولي    نرجسي و  معقدة الشعورية
عالقـات ذات    ولديه خوف من تحقيق التوازن المطلوب لتكـوين        حول ذاته  هو شخص متمركز  

 ) .                              ٣٢٨: ١٩٩٨عبد الرحمن ، . (معنى في حياته

                                        
 :اضجة الشخصية الن

  :خصائص الشخصية الناضجة  
إن الصلة وثيقة بين النـضج       النضج االنفعالي شرط للتوافق االجتماعي والصحة النفسية      

 . االنفعالي والنضج االجتماعي

 :ومن أهم خصائص الشخص الناضج انفعالياً ما يلي 

 .القدرة على التحكم في انفعاالته  •

 .ى نزواته القدرة على كبت جماح شهواته والسيطرة عل •

 .تناسب االنفعاالت مع مثيراتها  •

 .التخلي عن أساليب السلوك الطفلية كاألنانية وحب التملك  •

  .هادئ ومتزن انفعالياً وانفعاالته ثابتة •

 .االعتماد على النفس والقدرة على تحمل المسؤولية  •

   . تحمل األزمات والنقض واإلحباط أو الفشل :القدرة على االحتمال •
فإن الشخصية الناضجة يجب أن تتميز بـسمات أخـرى          خصائص النضج االنفعالي   وفضالً عن 

   :وهي

  .أي ارتباط الماضي بالحاضر امتداد الشعور بالذات •

  .وجود عالقات دافئة مع اآلخرين  •
   .ويتوقف على قبول الذات األمن االنفعالي •
   .الخ والمهارات الواجبات ووالمواقف للعالم اإلدراك الواقعي •

   .حبها المرحاويص وتعتمد على االستبصار الذاتي عية الذاتموضو •
 .وجود فلسفة موحدة في الحياة  •

 .أسلوب معرفي عريض المدى  •

  )٢٠٨ :٢٠٠١المليجي ،.(مرونة الشخصية والجرأة  •

  
  



 ٣٢

  :سمات الشخصية من وجهة النظر اإلسالمية
  :  أصناف للشخصية٦يدرج سمور   

  
  :)السليمة(الشخصية المطمئنة : أوال

 اتزان عـاطفي و توافـق       ثهي الشخصية التي لديها القدرة على ضبط النفس و إحدا         و        
ذاتي في العالقات و السلوك و بتفاعل ايجابي برغبة و محبة و توجه مخلص فـي طاعـة اهللا و       
االستقامة في العالقة مع الذات و البشر و البيئة التي من حوله، و قد استـشهد سـمور باآليـة                    

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلـي            " :الكريمة
    .٣٠-٢٧سورة الفجر اآلية " جنتي

  
  : الشخصية الضالة: ثانيا
هي الشخصية التي تنشأ في ظلل مظلمة من الكفر منذ الوالدة، و يكون النمو النفـسي                 و       

أ و ترعرع فيه ليصبح جـزءا مـن شخـصيته، و            مبني على األداء و السلوك النفسي الذي نش       
مــا من مولود إال يولد على الفطرة       : " استشهد سمور بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم         

  " . فأبواه يهودانه و ينصرانه
  

  : الشخصية الشكاكة: ثالثا
 هي الشخصية غير المستقرة أو غير المتوافقة ذاتيا و تحدث فيهـا صـراعات نفـسية               و       

) الهـدى (تؤدي إلى تذبذب بين المتطلبات الغريزية التي فطرها اهللا عليها و الضوابط الـشرعية             
بالميل إليها تارة بسبب الضعف أمام الغرائز و تارة أخرى محاولة لضبط النفس، و قد استـشهد                 

  . ١٠سورة البقرة اآلية " في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا : " سمور باآلية الكريمة
  

  : الشخصية المفسدة: رابعا
هي الشخصية المفسدة على أساس معصية اهللا عز و جل و تنشأ في جو همه الحصول                و        

على المتطلبات بأي طريقة و باالعتداء على حقوق و ممتلكات اآلخرين بدون اعتبار للـضوابط               
قوله في الحياة   و من الناس من يعجبك      : " و قد استشهد سمور باآلية الكريمة     . الشرعية و الخلقية  

الدنيا و يشد اهللا على ما في قلبه و هو ألد الخـصام و إذا تولـــى سعـــى فـي األرض                      
سورة البقـرة اآليـة     " ليفســد فيها و يــهلك الحرث و النســل و اهللا ال يــحب الفساد             

٢٠٥.  
  



 ٣٣

  : الشخصية الضعيفة: خامسا 
ب في العيش بعيـدا عـن مواجهـة         هي الشخصية االنطوائية و االنعزالية و التي ترغ       و      

الحياة و متطلباتها و تكون عاجزة عن استخدام ما منحها اهللا من مصادر قوة مثل العقل و الجسم                  
ال تكونوا إمعة تقولـون     : " و اإليمان، و استشهد سمور بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم            

  ". كم، و لكن وطنوا أنفساإن أحسن الناس أحسنا، و إن ظلموا ظلمن
  

  : الشخصية اللوامة: سادسا
هي الشخصية الوسواسية و التي تكون حائرة و قلقة في البحث عن الطريق الـصواب     و       

و تنمو بذاتية التفكير في البحث عن السمو و العلو في الطاعة عما هو مطلوب و لهذا ال تقـدر                    
: سمور بــاآلية الكريمة  و قد استشــهد    . على الطاعة بالصورة المبسطة و توسوس في ذاتها       

  . ٢-١سورة القيامة اآلية " ال أقسم بيوم القيامة و ال أقسم بالنفس اللوامة "
  ).٩٣: ٢٠٠٦سمور ،(

يرى الباحث أن سمور كان موفقا في تصنيفه للشخصية إذ أن الغرب قد ركـز علـى                 و       
جانـب الروحـي مـن    الشخصية من وجهة النظر البيولوجية و الفسيولوجية البحتة، و أغفـل ال         

اإلنسان و الذي ال يقل أهمية عن الجانب البيولوجي و الفسيولوجي، بل يكاد الجانـب الروحـي                 
  . يكون على رأس القائمة في شخصية اإلنسان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٤

  :الشخصية 
  مقدمة 

لقد تعددت واختلفت تعريفات الشخصية في علم النفس ،ويرجع هذا االختالف والتمـايز             
هذه التعريفات من حيث شـموليتها ،       نظريات الدارسة لعلم الشخصية ، حيث اختلفت        باختالف ال 

ودرجة تحديدها ، ومدى قابلية مفاهيمها للمالحظة الموضوعية ولـيس مـن الـسهل أن تحـدد              
  .الشخصية وتعرف تعريفاُ علمياً مانعاً ، فهي كالكهرباء والمغناطيـسية ال تعـرف إال بآثارهـا          

  )٣٥٧ : ١٩٩٢ ادر،رشي وعبد القباأل(
وتعد الشخصية من أكثر الظواهر النفسية صعوبة ومشقة في دراستها ولـذلك تعـددت              

  .وتناقضت النظريات التي تحاول تفسيرها وبالتالي تعددت وتناقضت التعاريف حولها 
  . )٩٢ : ١٩٩٧دعبس ، (
  

الشخـصية  وكبقية المفاهيم النفسية والتربوية األخرى فقد تعددت التعريفـات الخاصـة ب          
وذلك بتعدد االتجاهات النظرية الباحثة لها ، وبعد اطالع الباحث على مجموعة مـن التعريفـات     

  :في األدب التربوي يمنك عرض تعريفات الشخصية كما يلي
  :التعريفات اللغوية للشخصية 

بمعنى بـارز  "شخص"من الفعل " الشخصية"معنى الشخصية في اللغة العربية تشتق كلمة        
أي يمد رأسـه إلـى      ) يشخص ببصرة (ويقال فالن   ) ما يبرز من األرض   ( التل أو    والشخص هو 

  ).٣١:ت . قديح ، د .(اإلمام ويبرز عينيه والشخص هو البروز أي بروز الشيء 
) أشـخص ( هو اإلنسان كله حين تـراه مـن بعيـد وجمعـه الـبعض               ) الشخص(واالسم أو   

ابن .(ء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه     تعني سواد اإلنسان تراه من بعيد وكل شي       )شخص(وكلمة
  ).٢٢١١ : ١٩٨١، منظور

 بارزة فهـي تعنـي      إنسانيةوهذه المعاني لكلمة الشخص ومشتقاتها ، تتجمع في صفات               
 إلـى  الناس من حوله ، وبذلك انتقل المصطلح من المـستوى الفيزيقـي ،               يراه كله كما    اإلنسان

 الذات فاسـتعير لهـا      إثباتهور ، والمراد به ،      المستوى المعنوي ، وهو كل جسم له ارتفاع وظ        
 صدقاً وشفافية ، من الناحية العلمية الموضـوعية  أكثرلفظ الشخص ، والحقيقة ان الكلمة العربية    

في الداللة على مفهوم الشخصية ، في الدراسات النفسية الحديثة ، لتضمنها السمات الكامنة فـي                
مجرد قناع على الوجه يتبدل من حـال    ، وليس خريناآل كله ، وما يميزه عن غيره من   اإلنسان

  ).     ١٩٨٤:٢٨٠الهاشمي،(.  من الناسجنسه من نفس أخر إلى

  
  



 ٣٥

  :التعريفات السيكولوجية للشخصية 
  :تعريف عبد الرحمن للشخصية

الشخصية هي ذلك التفاعـل المتكامـل للخـصائص الجـسمية والعقليـة واالنفعاليـة               "
  "لشخص وتجعل منه نمط فريد في سلوكه ومكوناته النفسيةواالجتماعية التي تميز ا

  )٢٧: ١٩٩٨،  عبد الرحمن(
  :تعريف جيليفورد للشخصية

لتلك األجهزة النفسية والجسمية التـي      ، الشخصية هي ذلك التنظيم الدينامي داخل الفرد      "     
  .) ٢٩٣: ٢٠٠٠،  جبل(  ".تحدد طابعه الخاص في توافقه لبيئته

  :ةتعريف بيرت للشخصي
والتـي تعـد    ، هي النظام الكامل في الميول واالستعدادات الجسمية والعقلية الثابتة نسياً         "

  "مميزة للفرد وتحدد طريقته الخاصة في التوافق مع بيئته المادية االجتماعية
  )٩: ١٩٩١،  داوود والطيب والعبيدي(

  :تعريف عبد اهللا للشخصية
ص اإلنـسان وصـفاته المعرفيـة واالنفعاليـة     المجموع الدينامي المنظم لخـصائ "بأنها       

: ٢٠٠١،  عبـد اهللا  .(والجسمية واالجتماعية التي تميزه عن غيره وتحدد درجة تكيفه مع بيئتـه           
٧٧(.  

  :تعريف ألبورت للشخصية
الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد لألجهزة النفسية الفيزيقية التي تحـدد للفـرد            "     

  .)٣٤٣: ٢٠٠٣،  أحمد( ".ك والتفكيرطابعه المميز في السلو
  :تعريف ماكليالند للشخصية

الشخصية هي أكثر التصورات الذهنية موائمة لسلوك الشخص في كل تفاصـيله التـي              "     
  .)٢٠: ٢٠٠١،  المليجي( ."يمكن للعالم تقديمها في لحظٍة ما من الوقت

  :لشخصية تعرف الشرقاوي ل   
ضم كل المكونات النفسية للفرد والتي تميزه عن غيـره مـن            بانها االطار العام الذي ي          

  .)٣٩٩٣: ١٩٩١الشرقاوي ، .  (االفراد االخرين 
  :تعرف الديب للشخصية 

بانها ذلك التنظيم الدينامي داخل الفرد من االنظمة السيكولوجية التـي تحـدد توافقاتـه                    
  . )١١٣ : ١٩٩٤الديب ، .(المنفردة لظروف بيئية معينة ومحددة 

غنـيم  ( .الشخصية هي مجموع استعداداتنا المعرفيـة واالنفعاليـة والنزوعيـة           :تعريف روباك
،٥٤ :١٩٧٢( .  



 ٣٦

   :تعريف وودورث
كـالتعلم  : الشخصية هي األسلوب الذي يتبعه الفرد في أداء أي نوع من أنواع النـشاط                  

  .) ٥٠١: ١٩٩٥،عبد الحليم محمود(.والتذكر أو التفكير
  : تعريف جاثري

 والتـي تتـسم   االجتماعيـة،  ونظام العادات ذات القيمة العادات،الشخصية مجموعة من         
                     .)  ٥٠١: ١٩٧٢  ،محمد علي أحمد( . بالثبات ومقاومة التغير

  :تعريف هليجارد 
الشخصية عبارة عن مميزات ، أو صفات وطرق لسلوك الفرد ، التـي فـي تنظيمهـا                    

  )٥٦٨ :١٩٩٨الوقفي ، ( .ر تكيف الفرد الوحيد لبيئته الكليةوشكلها ، فس
  :  للشخصية  لويس كامل مليكةتعريف

انها ذلك المفهوم او االصطالح الذي يصف الفرد من حيث هـو كـل موحـد مـن                   "     
االساليب السلوكية واالدراكية المعقدة التنظيم ، والتي تميزه عن غيره من الناس ، وبخاصة فـي             

  . )١٣ :١٩٥٩ ،لويس كامل مليكة" .   (االجتماعية المواقف 
   :تعريف وارن

 وهـي   نموه،الشخصية هي التنظيم العقلي الكامل للكائن الحي في أية مرحلة من مراحل                   
 وكل اتجـاه    خلقه، مهاراته، مزاجه، عقله، –تتضمن كل مظهر من مظاهر الشخصية اإلنسانية        

  . )٥٣ :١٩٧٢غنيم ،(.كونه خالل حياته
   :تعريف أيزنك

الشخصية هي التنظيم األكثر أو األقل ثباتاً واستمراراً لخلـق الفـرد ومزاجـه وعقلـه                     
  . )٥٤ :١٩٧٢غنيم ،.(وجسمه والذي يحدد توافقه المميز للبيئة التي يعيش فيها

   :تعريف كاتل
  .الشخصية هي ما يمكننا من أن نتنبأ بما يكون عليه سلوك الفرد في موقف ما   
   )٢٠ :١٩٩٤باس ،ع(

   ) : ١٩٩٧(تعريف بيرنستين وآخرون 
الشخصية هي النمط الفريد من المميزات النفسية والسلوكية الدائمة التي يـضاهي بهـا                  

   .)٥٦٨ :١٩٩٨الوقفي ،  (". غيره او يختلف عنهم الشخص
  تعريف ماي 

  . )٢٢٩ :١٩٩٤اني ،الجسم".  (الشخصية هي كل ما يجعل الفرد فعاالً ومؤثراً في االخرين  
  تعريف لنك 
  . )٥٠٠ :١٩٩٥محمود ،.( مجموع تاثيرات الفرد في المجتمع الذي يعيش فيةهيالشخصية 



 ٣٧

  أهمية دراسة الشخصية 
فهـي مـن المنظـور       ترجع أهمية دراسة الشخصية إلى أنها موضوع اهتمام الكثيرين             

 ا علم النفس علـم االجتمـاع     موضوع يشترك في دراسته علوم كثيرة أهمه        التخصصي ،  العلمي
الطب النفسي الخدمة االجتماعية وهي تدرس من ناحية تركيبها وأبعادهـا األساسـية ونموهـا               

والبيئية وطرق قياسها وكل ذلك على أساس نظريات متعددة هدفها           وتطورها ومحدداتها الوراثية  
 .تحكم فيه جميعاً التنبؤ بما سيكون عليه الفرد في موقف معين حتى يمكن ضبطه وال

وقد تزداد الحياة االجتماعية تعقيداً بازدياد الحضارة المدنية وغالباً مـا يـصاحب ذلـك              
زيادة ملحوظة في معاناة الناس من المشكالت النفسية التي تظهـر آثارهـا فـي اضـطرابات                 

 اإلكلينيكـي  الشخصية والتي يتصدى لها فرع تطبيقي هام من فروع علم النفس وهو علم النفس             
 يختص أساسا من بين ما يختص بالتشخيص والعالج مما يساعد في الوقوف على دراسـة                الذي

والتعرف على األساليب المختلفـة التـي        شخصية الفرد  ما قد يكون لديه من اضطرابات وقلق         
   .                     تمكن من التعرف على الشخصية ودراستها 

ت فرعاً واضح الحدود بقدر ما تعد خاتمة        كما ترجع أهمية دراسة الشخصية إلى أنها ليس       
أن  فكمـا يـذكر ميلـي      مطاف وجماع كل فروع علم النفس تصب فيها وتضيف إلى فهمنا لها           

وتكون كل علم الـنفس      الشخصية هي آخر جزء في علم النفس وتبعاً لذلك فإنها أعقد جانب فيه            
                                                                             فتنـا بالشخـصية   وال توجد تجربة في علم النفس يمكـن القـول إنهـا ال تـضيف إلـى معر                 

   
وقد زاد االهتمام بدارسة الشخصية في الفترة األخيرة مما أدى إلى تأكيد المكانـة لهـذا                

      الفرع كتخصص قائم بذاته إلى الحد الذي اقترح فيه بعض المتخصصين أن يطلقوا عليـه  

  ). علم الشخصية( 
واهتم هؤالء بمدركات الفرد واتجاهاته وقيمه ودوافعه وما إلـى ذلـك منـت الـسمات                

  .        )٩ :١٩٩٧الطهراوي ،(.األساسية التي قد ال تظهر في سلوكه الخارجي الظاهر 
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  :محددات الشخصية
 فـي تحديـد     المقصود المحددات هنا مجموعة المتغيرات أو المنظومات األكثر حـسماً         "

   .)١٥: ١٩٩١،  داوود".(مفهوم الشخصية ونموها
  :ومن أهم هذه المحددات ما يلي

  : المحددات البيولوجية للشخصية-أ
الطبيعة اإلنسانية اجتماعيـة فـي أساسـها وأن         "يميل بعض علماء النفس إلى توكيد أن        

ويركز أنـصار   . خرىاألساس البيولوجي للسلوك هو القدر المشترك بين اإلنسان والحيوانات األ         
  :أهمها، االتجاه البيولوجي في دراسة الشخصية اهتماماتهم على مجاالت متعددة

وبـصرف  ،  فاألفراد يختلفون بعضهم عن بعض تحت تأثير العوامل الوراثية         : دراسة الوراثة  -
  .النظر عن الظروف والتأثيرات البيئية المحيطة بهم

  . وظائفها وأنماط الشخصية والعالقة بين: دراسة األجهزة العضوية-
  . دراسة التكوين البيوكيميائي والغددي للفرد-
  )١٢: ٢٠٠٣،  أحمد(

  : المحددات االجتماعية-ب
والمقـصود بهـذه المنظومـة      . تعد هذه المنظومة المحدد اآلخر من محددات الشخصية       

 ويـشكل هـذا     كذلك التراث التاريخي والحضاري لـه     ، الثقافة التي يعيشها الفرد أو ينخرط فيها      
نوع الشخصية التي تراها متباينـة مـن        ، التراث التاريخي والحضاري والثقافة المعاصرة للفرد     

  .ومن التاريخ الحضاري لشخٍص عن آخر، مجتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى
  )١٩: ١٩٩١،  داوود والطيب والعبيدي(
  : المحددات الثقافية-ج

لتثقيف االجتماعي والتي يـتعلم بهـا       حيث ينخرط الفرد عضواً في المجتمع من خالل ا        
الفرد أشكال التصرف التي تتقبلها الجماعة ويتجه بالتالي إلى تبني نمط الشخصية الذي يعد نمطاً               

  .مرغوباً في المجتمع
 عـن طـرق تربيـة     ةلقد أظهرت الدراسات أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المسئول        

  .) ١١٢: ٢٠٠٤،  الطفيلي.(األطفال في عملية التثقيف
  : محددات الدور الذي يقوم بها الفرد-د

يجب أن ننتبه في الوقـت نفـسه إلـى          ، مفهوم الدور يذكرنا باستمرار أنه لفهم سلوك فرد ما           
  . خصائص شخصيته وإلى الموقف االجتماعي الذي يوجد فيه

ده القيام بهـا    التي يتوقع من أفرا   ، فالدور هو نوع مشتق من المشاركة في الحياة االجتماعية            
  ...في حياتهم العادية كدور األب ودور األم و هكذا
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  : محددات الموقف-هـ
بالطبع ال  ، وما أكثر تأثيرها في شخصيته    ، ما أكثر المواقف التي يمر بها الفرد في حياته        

فحتـى  ، يمكن النظر إلى الشخصية كما لو كانت مستقلة عن المواقف التي تمر بها أو توجد فيها               
ت البيولوجية والفسيولوجية تتطلب وجود أجهزة داخلية أو عوامل بيئية ومواقـف تتحقـق      العمليا

ويعتبر الموقف الذي يوجد فيه الفرد يلعب دوراً هاماً في سلوكه فقد يكون الفرد قائداً فـي                 ، فيها
  .رغم توافر شروط القيادة لديه في كال الحالتين. موقف وتابعاً في موقف آخر

  ).١٥-١٤: ٢٠٠٣،  أحمد( 
  

  :مكونات الشخصية
، وتكثر النظريات وفق هذه الـرؤى     ، مع تعدد الرؤى بالنسبة لمفهوم الشخصية وطبيعتها      

  .يكون من الطبيعي أن تتعدد صور مكونات الشخصية وفقاً لهذه األطر النظرية المتباينة
  )١٣: ١٩٩١،  داوود والطيب والعبيدي(

  :ومن أهم هذه المكونات
  . وهي التي تتعلق بالشكل العام للفرد وصحته من الناحية الجسمية: النواحي الجسمية-
  .وهي التي تتعلق بالوظائف العقلية العليا كالذكاء العام والقدرات الخاصة: النواحي العقلية المعرفية -
  . وتتضمن أساليب النشاط االنفعالي: النواحي االنفعالية المزاجية-
بالعواطف واالتجاهات والقيم التي تمتص من البيئة الخاصـة  وهي التي تتعلق  :  النواحي البيئية  -

  .بالفرد كاألسرة والمدرسة والمجتمع
  .)١١: ٢٠٠٣،  أحمد (ميز صاحبها في تعامالته المختلفة وهي التي ت: النواحي الخلقية-
  

  :قياس الشخصية وتقييمها
فـسي وتتنـوع    تعتبر دراسة الشخصية وقياسها وتقييمها من أبرز مهمات األخصائي الن          

  .فمنها ما موضوعي ومنها ما هو إسقاطي، القياسات بين يدي االختصاصي
  .يضاف إلى ذلك اختبارات االتجاهات والقيم والميول واالستعدادات والعالقات االجتماعية

  )١٩٧: ٢٠٠١،  أبو حويج والصفدي(
  :ومن الطرق األساسية لقياس الشخصية ما يلي

المفحوص واألخصائي النفسي القـائم     : هة ومحادثة بين شخصين   موقف مواج " وهي   : المقابلة -أ
بالمقابلة والذي يقوم بعمله هذا بهدف فهم المفحوص أو العميل وجمع معلومات عـن شخـصيته              

  .وتعتمد المقابلة على التواصل اللفظي". وسلوكه
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ص  وتستخدم قوائم الصفات كثيراً في قياس الشخصية حيث يقـدم للمفحـو            : قوائم الصفات  -ب
  .ويطلب منه أن يحدد ما إذا كانت تنطبق عليه أم ال) البنود(قائمة طويلة من الصفات أو 

  )١٠٢ -٩٩: ٢٠٠١،  عبد اهللا(
  
 وتتم من خالل مالحظة سلوك الفرد في المواقف الطبيعية خالل فترة طويلـة أو               : المالحظة -ج

  .لمطلوب قياسهافي مواقف مصغرة من الحياة ترتب بحيث تستدعي ظهور سمات الشخصية ا
  .)٥٨٣: ٢٠٠٣،  أحمد(

  :وأيضاً من الطرق األساسية لقياس الشخصية
 وهي ترمي إلى تهيئة مواقـف وظـروف فعليـة وأعمـال يؤديهـا      :  االختبارات الموقفية -١

  .دون أن يعرف الغرض من االختبار، المفحوص فيبرز بالفعل ما لديه من سمات يراد قياسها
  .لقياس سمة التعاون لدى األطفال األمريكان" ماي"و " هارتشون"ر ومن هذه االختبارات اختبا

  )٢٦٣: ٢٠٠٢،  عيسوي(
 وهي عبارة عن موقف مثير على شكل جملة تتميز بأعلى درجة من             : االختبارات االسقاطية  -٢

يتعرض له المفحوص فيستجيب استجابة يستطيع من خاللها الفـاحص     ، الغموض ونقص التكوين  
لفة من شخصية المفحوص وتشير هذه الجوانـب إلـى أفكـار المفحـوص             اكتشاف جوانب مخت  

وهكذا يصبح الموقف المثير في هذه      ، ودوافعه ومفاهيمه ووجداناته ودفاعاته ورغباته واحباطاته     
  .االختبارات االسقاطية عبارة عن ستار يسقط عليه المفحوص حياته الداخلية

  )٢٠٢: ٢٠٠١،   والصفدي،أبو حويج(
  :الختبارات االسقاطيةومن أنواع ا

 وهو بمثابة عدد من البطاقات التي تحتوي كل بطاقة منها على شـكل مـن     : اختبار رورشاح  -أ
ويطلب من المفحوص أن يـذكر مـا   ، أشكال بقع الحبر تتفاوت فيما بينها من حيث درجة التعقيد      

 تـساعد فـي   وتعتبر استجابة المفحوص لبقع الحبر  ، يرى  في حالة كل بطاقة تعرض عليه منها        
  .)٣١٩: ١٩٩٣،  عدس وتوق.(الكشف عن نفسيته بدرجة أكبر من أي استجابة أخرى

منهـا صـوراً    ) ٣٠(بطاقة طبعت على    ) ٣١( يتكون االختبار من     : اختبار تفهم الموضوع   -ب
متنوعة وتركت البطاقة األخيرة خالية من الصور ويطلب من المفحوص أن يكون ويشكل قـصة       

) الحاضـر (ويوضح فيها ما يحدث في كل صورة في هـذه اللحظـة   ، "دةح"حول كٍل منها على     
وما سوف تكون عليه النتيجة فـي ختـام القـصة           ) الماضي(واألمور التي أدت إلى هذه الحالة       

للجنـسين  ) ١٠(لإلنـاث و  ) ١٠(صور تصلح للذكور و     ) ١٠(ويوجد في االختبار    ، )المستقبل(
تكامـل  ، الضغوط البيئيـة  ، الصراعات الرئيسية ، لقلقويقيس االختبار جوانب عديدة مثل ا     ، معاً

  .)١٠٥ -١٠٤: ٢٠٠١،  عبد اهللا.(المدركات، الذات



 ٤١

  الثبات والتغير في الشخصية
 الشخـصية،  تظهر األولى على شكل ثبات في        :أساسيتانتجتمع في الشخصية خاصيتان     

  .وتظهر الثانية في التغير والتطور اللذين يناالنها خالل تاريخ حياتها
  ) ١٠١: ١٩٨٢  ،نعيم الرفاعي (

 قد كشفوا عنه ثبات شخصياتهم إلى درجة مرتفعة عبر          األفراد،ذلك أنه بالرغم من أن بعض           
 ومع أن التغيرات في الشخـصية       الشخصية، فقد كشف اآلخرون عن تغيرات كبيرة في         حياتهم،

نـاء فتـرة المراهقـة       فإنها أكثر من عرضة للحدوث أث      الحياة،يمكن أن يحدث في أي وقت من        
  . ) ٦١٠: ١٩٩٠  ،أحمد عبد الخالق(  .والرشد المبكر

 إلى أثر الضغوط االجتماعية     المراهق،وترجع بعض التغيرات التي تطرأ على شخصية        
 فسمات المخـاطرة    المراهق، ويتضح ذلك خاصة في السمات المتصلة بجنس         لها،التي يتعرض   

  .ز الفتيات سمات الرقة والمحافظة بينما تميالفتيان،واإلقدام مثالً تميز 
  .  )٣٩١ ص ١٩٩٠  ،فؤاد أبو حطب( 
  :وسنتكلم عن هاتين الخاصيتين المتالزمتين فيما يلي 

  :الشخصية ثبات :أوالً
 عبـر مواقـف     السلوك، عندما ننظر إلى مقاييس      الشخصية،هناك أدلة قليلة على ثبات      

 وباسـتثناء   المدرسـة، سلوك العدواني فـي      وال المنزل، ذلك السلوك العدواني في      :مثل مختلفة،
 تكشف عن ثبات بسيط فقـط عبـر         الشخصية، فإن أغلب خصائص     والمعرفية،القدرات العقلية   

  . )٦١١: ١٩٩٠  ،أحمد عبد الخالق(. المواقف
إن التعريفات السابقة تشير إلى إمكانية التنبؤ بما سوف يقوم بـه الفـرد ومثـل هـذه                         

 ممكنـاً، ألصل أن هناك نوعاً من الثبات في الشخصية وإال لما كان التنبؤ التعريفات تفترض في ا 
  :والثبات في الشخصية يظهر في النواحي التالية

 يظهر هذا النوع من الثبات في اتجاهاتنا المختلفة التي يعكسها سـلوكنا             :الثبات في األعمال   -١
آلخرين واحترامهم والتـصرف    في أشكاله المختلفة وبخاصة ما كان متصالً بطريقة تعاملنا مع ا          

  .بشؤونهم
 ونعني به ما يظهر عليه أي عمل مقصود نقوم بـه فالطريقـة التـي                :الثبات في األسلوب   -٢

  .تستعمل بلفافة التبغ وتدخينها يمكن أن تكون مثالً واضحاً لما هو مقصود هنا من األسلوب
 الـداخلي، ت فـي البنـاء    إن أقوى ما يظهر عليه الثبات هو الثبا       :الثبات في البناء الداخلي    -٣

 وذلك يتمثل في الدوافع األوليـة والقـيم         الشخصية،ونعني بذلك األسس العميقة التي تقوم عليها        
المكونة في مرحلة مبكرة من حياة الفرد والمبادئ التي تقوم عليها أنماط السلوك المتعلم الثابـت                

  .لدى الفرد واالهتمامات واالتجاهات األساسية
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 وهذا النوع يظهر في شـعور الفـرد داخليـاً وعبـر حياتـه               :ر الداخلي الثبات في الشعو   -٤
وباستمرار وحدة شخصيته وثباتها ضمن الظروف المتعددة التي تمر بها كما يظهر بوضوح فـي    
 .وحدة الخبرة التي يمر بها في الحاضر واستمرار اتصالها مع الخبرة الماضية التي كان يمر بها               

  . )١٠٣-١٠٢: ١٩٨٢  ،الرافعينعيم (
  :الشخصية تغير :ثانياً
 وهو بهذا المعنـى بعيـد   نسبياً،الشك أن الثبات الذي توصف به الشخصية ليس إال ثباتاً         

  .عن أن يكون استمراراً أبدياً في وضع واحد
إن صفات الحركة والنمو والتغير التي تعبر عن ديناميكية الشخصية صـفات أساسـية                     
 وهـو   بنائـه، ولته بأشكال مختلفة من النمو وفي نواحي متعددة من           فالشخص يمر خالل طف    لها،

يتغير ويتطور خالل هذا النمو من حيث معارفه ومن قدراته ونوعيتها ومـستواها وينمـو فـي                 
أشكال خبرته ومواقفه من المؤثرات التي تحيط به أنه يتفاعل بشكل مستمر مع مـا يحـيط بـه                   

  .صيتهويترك هذا التفاعل آثاره في مكونات شخ
ومن ثم فإن صفة التغير أساسية عنده وحين يصل إلى مرحلة الرشد التي يمكن القـول                       

عنها أن مظهر الثبات قد أصبح الغالب فيها فإن التطور في الشخصية يبقى مع ذلك مستمراً وإال                 
 لما أمكن فهم ما يصيب الفرد والمجتمع من تطور وتقدم وما يصيب الشخصية الشاذة من تعـديل     

  .بتأثير العالج
  .  وغير متعارض معهالنسبي،وبناء على ذلك فإن التغير في الشخصية مالصق لثباتها       

  . )١٠٣: ١٩٨٢ الرافعي ،نعيم (
  

  :أيزنكنظرية الشخصية لدي 
-:الشخصیةطبیعة   

المجموع "  للشخصية مع تعريفات شاملة فهو يعرف الشخصية بأنها          أيزنكتتسق نظرية      
  ".اط السلوك الفعلية أو الكامنة لدي الكائن الكلي ألنم

 فهو يعرف السمة باعتبارهـا      للسلوك، أيزنككما تحتل السمة و الطراز مكانا مركزيا في نظرية          
 أما الطراز فيعرف بأنـه تجمـع ملحـوظ أو سـمة             للفعل،تجمعا ملحوظا من النزعات الفردية      

 و يضم الـسمة  شموال،كثر عمومية و ملحوظة من السمات و الطراز نوع ملحوظ من التنظيم األ 
  .)٤٩٧: ١٩٨٧ ، وليندزيهول (. مكونابوصفها جزءا 
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و قد وضع آيزنك تصوره الهرمي للشخصية بحيث يوجد علي قمة هذا الهـرم أنمـاط                
و تختصر أحيانا إلـى االنبـساط لـسهولة         ) االنطواء  /االنبساط( الشخصية التي وضعها و هي      

  ).السواء /الذهانية(  و لإلختصار، العصابية ،)االتزان /العصابية(  و اإلستخدامي،التعبير 
 أي أن الفرق بين النـاس فـي         متفاوتة، و لكن بنسب     الناس،و هذه السمات متواجدة لدي جميع       

 لذلك فإن األسوياء من النـاس يتواجـدون فـي           الدرجة،السمات الشخصية إنما يكون فرق في       
 بينما يتواجد   السواء،طقة التي يسميها علماء النفس منطقة       منتصف المنحني اإلعتدالي و هي المن     

في " إذ يذكر أنه     ) ٢٣٢: ١٩٨٥(  و هذا ما يؤكده جالل       الطرفين،العصابيون و الذهانيون في     
 كأسـاس،  المنحني االعتـدالي     إتحاد يتم   المنحرف،معظم دراسات الشخصية التي تعالج السلوك       

  ".ما يقع العصابيون و الذهانيون في الطرفين حتي يتوزع األسوياء وسط المنحني بين
و هذا ما أكده آيزنك نفسه عندما وضح تواجد السمات الشخصية بدرجات متفاوتة و مختلفة لدي                

  .انعدامها تماماجميع البشر و ال يمكن 
و هكذا فإن آيزنك يري أن السمات ال يمكن الحكم علي وجودها لدي شخص بالقول أنها                

 الدرجة، و لكنها تختلف في      األفراد، إذ أن السمات موجودة لدي جميع        جودة،موموجودة أو غير    
آيزنك أيضا علي أنه ال األنماط و ال السمات يمكن الحكم عليها بأنهـا                يؤكد أخري،و من ناحية    
 حـدة،  إذ يوجد نقاط جيدة وسيئة في كل واحدة منها علـي             سيئة، حسنة أو    خاطئة،صحيحة أو   

 أو المنخفضة جدا في أي سمة من هذه السمات تعكس اختالال و عدم سواء               فالدرجات العالية جدا  
 و لكنـه يحتـاج    النفسي،ال يؤدي بالضرورة للمرض     _ كما يري آيزنك    _  وهكذا الشخصية،في  

  .نفسي و عدم إهماله حتى ال يتحول فعال إلى مرض االعتبار،إلى أخذه بعين 
  

  -:آيزنكمكان الوراثة في نظرية  •
 و هذا األمر لم يرق لعلماء       الفرد،لوراثة العامل األهم في تكوين شخصية       جعل آيزنك ا   

 تفـصيال، فقد رفض علماء النفس األمريكان هذه النظرة جملـة و            " عاصروه،الشخصية الذين   
  ". و ال تلعب الجينات أي دور يذكر في ذلك تورث،مؤكدين أن سمات الشخصية ال يمكن أن 

رين إلثبات صحة نظريته و المتعلقين بـالتوأم و أطفـال         و قد ساق آيزنك مثاليه المشهو     
التبني ، مؤكدا أن الوراثة لها أثرا ال يستهان به في توريث سمات الشخـصية و فـي الـسنوات      
األخيرة بدأت وجهة نظر آيزنك تلقي قبوال مطردا ، بعد أن ظلت تجارب من قبل علماء الـنفس                  

إذ ازداد االهتمام بأثر الوراثـة علـي سـلوك          األمريكيين علي وجه الخصوص و لفترة طويلة        
و القت هذه النظرة حديثا اهتمام جادا بسبب الدراسات التي ساقها آيزنك            " اإلنسان و شخصيته ،     

و أكدها كثير من العلماء من بعده ، و قد قدر علماء النفس حجم تأثير الوراثة علي سلوك الفـرد          
بق علي جميع السمات الشخصية التـي يمكـن         علي األقل ، و هذا ينط     % ٥٠و شخصيته بنسبة    
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 ، و االنفعالية ، و مستوي النشاط العام و لكن ال توجد سـمة واحـدة ال         كاالجتماعيةتصورها ،   
  " . تتأثر بعامل الوراثة 

 كمـا و يتـضح أثـر        عاما، ٣٠و هذا األمر يدعم نظرية آيزنك و التي نادي بها قبل                  
صلي اهللا عليه و    _ لحديث الذي رواه أنس بن مالك عن النبي       الوراثة علي شخصية اإلنسان في ا     

 و أنظـر فـي أي   الموت، و اقل من الذنوب يهن عليك  حرا،أقل من الدين تكن      " :قالأنه  _ سلم
  .)٤٩٩: ١٩٨٧ ، وليندزيهول (".نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس 

  
  -:آيزنكأبعاد الشخصية لدي  •

 من مرة كما أخضعت قوائمه للتقنـين        أكثررها  تعددت أبعاد الشخصية لدي آيزنك و طو      

 و  فيهـا،  حيث أثبت صدقا وثباتا قويين في جميع الحاالت التي اسـتخدمت             الدول،في كثير من    

 إذ يمكن تطبيقها علي جميـع الفئـات بعـد إجـراء           الشديدة، بساطتها   :القوائمأكثر ما يميز هذه     

ضافة إلي قدرتها الفائقة علي قياس الكـذب         باإل التصحيح، كما أنها سهلة     عليها،تعديالت بسيطة   

 العـصابية، /  االتزان االنفعـالي   -:لقائمة و سوف نتعرض بشيء من التفصيل        .المفحوصلدي  

  .االنطواء/االنبساط

  -:االنفعاليالعصابية مقابل االتزان   -١
 سمي آيزنك هذا البعد بأكثر من اسم ، فهو مرة يطلق عليه بعد القلق و مرة يطلق عليه                       

بعد عدم االتزان االنفعالي مقابل التوافق ، و أضعف التوافق و لكنه في جميع األحـوال يعنـي                  
  .نفس البعد 

و قد استخدم مصطلح العصابية للتعبير عن مجموعة من األعراض العقلية الشاذة مثل             "       
  .آيزنكرية  إال أن هذا المفهوم قد اتخذ معني خاصا في نظ.الهستيريا/ الوسواس القهري/ القلق
 أو  المرتفـع، إذ أي أن لدينا جميعا درجة من العصابية تتدرج من االتزان إلي القلـق               "      

  ". أو االستجابة االنفعالية الزائدة عن الحد الصعبة،االنهيار في المواقف 
االضـطراب  (ليست هي العصاب   " و هذا ما يؤكده زهران عندما يقرر أن العصابية لدي آيزنك            

افر شـروط اإلنعـصاب     وبالمرض العصابي و هذا يحدث عند ت      ل االستعداد لإلصابة    ب) النفسي  
  . )١٠٨: ١٩٨٠  ،زهران( ". مثل الضغوط و المواقف العصبية 

االستجابة العـصابية  " فإن  ) ٥٨١ :١٩٩٠( علي حد تعبير أحمد عبد الخالق  _ كما أنه      
فة للتدعيم علي أساس خبرات اشراط حـدثت         تم تعلمها تبعا للمبادئ المألو     ، تكيفيهاستجابة غير   

  ". أو تعلمها الفرد في عمر متأخر مبكر،في عمر 
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الفرد الذي يحصل علي درجـات عاليـة        " فإن   ) ٣١ :١٩٩٧( و كما يري أبو ناهية             
 و يعاني من اضطرابات     آلخر،المحبط من حين    / القلق/ علي مقياس العصابية هو الفرد المتلهف     

 و يجد صعوبة    المثيرات، أنواع   ل و يستجيب بقوة لك    االنفعال، و هو شديد     متنوعة،سيكوسوماتية  
  ". االنفعالي لالتزانفي العودة 

  
  -:فهيأما السمات الفرعية الذي ينقسم إليها هذا البعد حسب آيزنك 

و الـشعور  / توهم المـرض / االستقالل/ الوسواس القهري/ القلق/ السعادة/ تقدير الذات       
  .بالذنب

 و رغـم   إحصائي،هذه السمات مرتبطة بشكل     " أن  _ حسب رأي آيزنك  _ و من الطبيعي       
 فمما الشك فيه أن الفرد الذي يسجل درجات عالية علي واحـدة مـن               تام، هذا االرتباط غير     أن

  .للبعد يسجل أيضا درجات عالية علي السمات المتبقية و المكملة أنالسمات السابقة ال بد 
  -:االنطواءقابل االنبساط م -٢

 العقلـي، بالتشريح الفرويـدي    _ علي األقل _ يري آيزنك أن لهذا الطراز عالقة تشابهية      " 
 لدي المنطـوي  األقوى هو األعلى في حين يبدو األنا المنبسط،بمعني أن الهو تبدو مسيطرة لدي      

  .)١٩٧٨:٥٠١  ،ليندزيهول و (". 
حيا هو التكوين الـشبكي ، و يعتمـد علـي           لهذا البعد أساسا تشري   " كما يري آيزنك أن           

 علي توازن االستثارة و الكف بوصفهما وظيفتين للجهـاز العـصبي ، و          -المستوي الفزيولوجي 
  . )٥٨٠: ١٩٩٠  ،الخالقعبد  " . ( طلالشترا بالمقابلة - علي المستوي السلوكي-يرتبط

 للكف، و أقل عرضة     منطلق،بأنه  " و باستخدام تعبيرات آيزنك نفسه فإن المنبسط يتميز               
 و ال تجذبه األنشطة التي تؤدي بمعـزل عـن        باآلخرين،مغرم باألنشطة التي تحقق له االتصال       

 متفائل و يكـون     عليه، عدواني و ال يمكن االعتماد       االستثارة، و يبحث عن     كالمذاكرة،الجماعة  
  ". أما المنطوي فإنه يتميز بعكس الصفات السابقة بسرعة،صداقاته 

االنطواء مرتبط بدرجات   " ذلك عندما توضح أن      ) ٣٩٣: ١٩٩٢( و تفسير نعمة أحمد          
 إذ يعتقد آيزنك أن المنطوين يعملـون بطبيعيـة          يقضتها،مرتفعة نسبيا بإثارة القشرة الدماغية و       

 و لـذا نجـدهم   مفرطـة،  أي أن المنطـوين إثـارتهم   المنبسطين،تحت أوضاع إثارة أعلي من      
 أما المنبسطون فإثارتهم الدماغية مستوياتها منخفضة و يسعون         اإلثارة،صادر  ينسحبون لتجنب م  
  ".لإلثارة الخارجية 

 المـزاج، يصف النمط االنبساطي بالتهور و ارتكاب األخطاء و تقلب         " لذلك فإن آيزنك          
أن  و يـري     لالنبساطية،ويميل إلي العدوان كما ينظر آيزنك إلي العدوان كأحد السمات المحددة            

 و هـو يـري أن تـشريط         .التـشريط االجتماعية و تطور نمو الضمير يتم من خالل عمليـة           
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 و يفترض أن نظام التشريط لدي االنبساطيين به خلل          االنبساطيين،االنطوائيين أسهل من تشريط     
  ". و يمكن التحكم فيه و التخلص من االستجابات العدوانية الزائدة 

  .)١٠٣: ١٩٩٧  ،باظة(
  

 و له أصدقاء    الحفالت،الفرد الذي يحب    "  بشكل مبسط فإن الفرد المنبسط هو        و أخيرا و  
 و اإلثـارة،  و يلـتمس  بمفـرده،  و ال يميل للقراءة و الكتابة حوله، و يحتاج إلي الناس      كثيرون،

  .)٣١: ١٩٩٧  ،ناهيةأبو (".  و ياخذ األمور ببساطة التغيير، و يحب الفرص،يغتنم 
  

  :الهوية الشخصية  
ـ  هشعور الشخص بأن        ومقاصـده ،  ه نفسه ، نتيجة اتساق مشاعره ، واسـتمرارية أهداف

  .وتسلسل ذكرياته واتصال ماضية بحاضرة بمستقبله 
وتعني أيضا الشعور باالستمرارية الشخصية على مر الزمـان ، وثبـات الشخـصية رغـم                   

لـذاتي بـالوجود الشخـصي      التغيرات البيئية والتركيبية مع الوقت ، وتشير أيضا إلى الشعور ا          
  .المستمر 

أو هي تحمل معنى االعتراف بالكيان أو الوجود أو الهوية الشخـصية للفـرد وان لـه                 
  .سمات واضحة ومحددة في نظره وان مفهومه عن ذاته واضحاً وليس غامضاً 

  . )١٦ :٢٠٠٢العيسوي ،(
  

  :التنظيم الهرمي للشخصية
ية تتكون فقط من ثالثة أبعاد ولكـي يؤكـد هـذا            لقد ذهب أيزنك إلى القول بأن الشخص            

ويؤكد هذا البنـاء نتـائج      ، االفتراض عرض بناء هرمي للشخصية أو نموذجاً هرمياً للشخصية        
  :بمعنى وجود أربع مستويات لهذا البناء وهي، دراسته منهج التحليل العاملي

  . على مستوى النمط أي نمط الشخصية-١
  . على مستوى السمة الشخصية-٢
  . على مستوى العادة أو السلوك المتكرر-٣
  . على مستوى االستجابات النوعية الجزئية الفرعية-٤
  )٦٩: ٢٠٠٢،  عيسوي(
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  :سمات الشخصية تعقيب الباحث على مبحث 

 تمثل مكانا   سمات الشخصية  يرى الباحث أن     سمات الشخصية  من خالل عرضنا لمبحث   
مثل التربية والدعاية والصحافة والعالقـات       ، والنظرية   بارزا في الكثير من المجاالت التطبيقية     

الن سمات الشخصية هي التي تميز األشخاص بعضهم عن بعـض           ،   العامة وتوجيه الرأي العام   
فنرى منهم من تتميز لدية بعض السمات وتنخفض لدى البعض األخر وقد قام العديد من الباحثين             

 النظام الكامل فـي الميـول       التي تعد هي   الشخصيةوالعلماء بوضع العديد من التعريفات لسمات       
والتي تعد مميزة للفرد وتحدد طريقته الخاصة فـي         ، واالستعدادات الجسمية والعقلية الثابتة نسياً    

 ، وتكمن أهمية دراسة الشخـصية بأنهـا موضـع اهتمـام             التوافق مع بيئته المادية االجتماعية    
 من ناحيـة  ويتم دراستهاكثيرة أهمها علم النفس موضوع يشترك في دراسته علوم الكثيرين فهي   

والبيئية وطرق قياسها وكل ذلك      تركيبها وأبعادها األساسية ونموها وتطورها ومحدداتها الوراثية      
على أساس نظريات متعددة هدفها جميعاً التنبؤ بما سيكون عليه الفرد في موقـف معـين حتـى        

معاناة النـاس مـن المـشكالت    ياة تعقيداً تزداد ، ومن خالل تزايد الح   يمكن ضبطه والتحكم فيه     
النفسية التي تظهر آثارها في اضطرابات الشخصية والتي يتصدى لها فرع تطبيقـي هـام مـن              

الذي يختص أساسا من بين ما يختص بالتـشخيص          اإلكلينيكي فروع علم النفس وهو علم النفس     
د يكون لديه مـن اضـطرابات        ما ق  في الوقوف على دراسة شخصية الفرد     والعالج مما يساعد    

، ومـن   والتعرف على األساليب المختلفة التي تمكن من التعرف على الشخصية ودراستها             وقلق
النظريات المهمة التي تطرقت إلى الشخصية نظرية أيزنك الذي كان له دور كبير في توضـيح                

قمـة هـذا    يوجد علي   جوانب الشخصية وطبيعتها وأبعادها التي وضع لها تصور هرمي بحيث           
 ،  الذهانيـة و ، العـصابية  و ،االنطـواء   /الهرم أنماط الشخصية التي وضعها و هي  االنبـساط         

 أي  متفاوتة، و لكن بنسب     الناس،هذه السمات متواجدة لدي جميع      الجاذبية االجتماعية ف  / والكذب  
 مـن   لذلك فإن األسـوياء الدرجة،أن الفرق بين الناس في السمات الشخصية إنما يكون فرق في   

الناس يتواجدون في منتصف المنحني اإلعتدالي و هي المنطقة التي يسميها علماء النفس منطقـة         
 في معظم دراسات الشخـصية التـي        الطرفين، بينما يتواجد العصابيون والذهانيون في       السواء،

 يتـوزع األسـوياء وسـط       حتى كأساس، العتداليا المنحني   إتحاد يتم   المنحرف،تعالج السلوك   
هذا ما أكده آيزنك نفسه عندما وضـح  و، ني بينما يقع العصابيون و الذهانيون في الطرفين         المنح

 ، انعدامها تمامـا ال يمكن فاوتة و مختلفة لدي جميع البشر و      تواجد السمات الشخصية بدرجات مت    
كذلك فان هناك العديد من األبحاث التي أجريت على نظرية أيزنك في أماكن مختلفة أثبتت قـوة                 

 النظرية وصدقها في تفسير الشخصية اإلنسانية ، كما وان العبارات التـي قـام بتـصميمها                 هذه



 ٤٨

أيزنك هي عبارات تتميز صياغتها بالبساطة والقدرة على تطبيقها على عينات وأعمـار مختلفـة        
بحيث يمكن أن يفهمها محدود الذكاء والتعلم ، أما من وجهة النظر اإلسالمية فقد وضع سـمور                 

  .نيف لسمات الشخصية التي توضح معالم هذه الشخصية العملية تص) ٢٠٠٦(
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  :المبحث الثاني 
  واس القهريالوس

  :معنى الوسواس في اللغة العربية 
في معاجم اللغة العربيـة ، وجـدنا أن   " وسواس " إذا أردنا معرفة المعنى اللغوي لكلمة       

بكسر  ( "وسواساً  " و  " وسوسة  " حديث النفس ، فيقال وسوست إليه نفسه        الوسوسة ، لغة ، هي      
  " وسوس " أو " . وس " فهو االسم من األصل ) بفتح الواو ( " الوسواس " أما ) الواو 

فإن ) مجد الدين الفيروز أبادي     ( ، والقاموس المحيط    ) محمود ناصر   ( وحسب مختار الصحاح    
ت الحلي ، وهي أيضاً اسم الشيطان ، ويضيف القـاموس المحـيط             بالفتح تقال بصو  " وسواس  " 

   .العوض ، وكذلك همس الصياد وهو يتربص بفريسته :  هو واسمعنى آخر للوس
وفي المعجز الوسيط ، يضاف أن الوسواس مرض يحدث من غلبه السوداء ، يختلط معه الـذهن    

ن فالناً أي   وسوس فال :  كأن يقال    وهو كلم كالماً خفياً   " وسوس  " ، كما يضاف معنى آخر للفعل       
   ) .١٩ : ٢٠٠٣أبو هندي ، .( كلمة كالماً خفياً

  :واس القهري اصطالحاً معنى الوس
تعددت آراء علماء النفس حول تعريف الوسواس القهري ، يمكن أن نأخذ بـبعض هـذه       

  :التعريفات ومنها 
  :تعريف  حامد عبد السالم زهران 

جباري ، يظهر بتكرار وقـوة لـدى المـريض ويالزمـه            فكرة متسلطة وسلوك ا   " بأنه  
ويستحوذ عليه ، ويفرض نفسه عليه ، وال يستطيع مقاومته رغم وعي المريض وتبعده لغرابتـه                
وسخفه ، وال معنوية مضمونه وعدم فائدته ويشعر بالقلق والتوتر اذا قاوم ما توسوس به نفسه ،                 

  . ) ١٧٣ : ٢٠٠٢جبل ، (    .ويشعر بإلحاح داخلي للقيام به 
  :محمد عبد الظاهر الطيب  ويعرفه

الوسواس فكرة متسلطة والقهر سلوك جبري يفرض نفسه        " بأن الوسواس القهري هو أن      
على المريض ويالزمه وال يستطيع المريض مقاومته على الرغم من اقتناعـه بعـدم معقوليتـه            

  . ) ١٧٣ : ٢٠٠٢، المرجع السابق (  .وعدم فائدته 
  :ي حمد جبل ويعرفه  فوز

بأنه حالة نفسية قهرية تبدو في صورة أفكار وخواطر شاذة غير منطقية تستبد بالمريض              
وتالزمه كظله ، وال يستطيع الخالص منها مهما بذل من جهد ومهما حاول امتناع نفسه بالعقـل                 

  .عوره بشذوذ أو تفاهة هذه األفكاروالمنطق رغم ش
  . ) ١٧٣ : ٢٠٠٢، المرجع السابق ( 
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  :رفه  عبد الفتاح دويدار ويع
بأنها هي نوع من األمراض النفسية يتميز باضطرار المصاب به ألن يبدى آراء ورغبـات ،          

أو يقوم بأعمال وحركات رغماً عنه وبغير ارادته ، وهو مع معرفته أنها ال تتفـق والمنطـق أو            
  .ن القيام بها قواعد المجتمع العامة ، فإنه ال يقدر على عدم ايدائها أو التحرر م

   ).٢٦٢ : ٢٠٠٥دويدار ، ( 
  :ويعرفه  محمد مياسا 

بأنه أفكار ثابتة تتسلط على الفرد ، وتلح عليه ، على الـرغم مـن شـعوره بتفاهتهـا                   
وبعرقلتها لسير تفكيره ، فإذا رغب في التخلص منها واجهته بمقاومة ، وإذا أراد االنشغال عنها                

ستجمع قواه وأراد إبعادها عنه فإن مجمعه قلق شديدة تعصف          عاودت ، لظهور واإللحاح ، وإذا ا      
به ، لذلك فإنه يضطر للعودة ضاغطاً لتسلطها ، وهي تضعف قدرة الفرد على العمـل المتمـر                  

  . ) ١٤٩ : ١٩٩٧مياسا ، ( .بسبب الوقت الذي يضيعه وهو تحت تأثيرها 
  :ويعرفه  وائل أبو هندي 

نى المعروف ، كأن يغسل المرء يديه أو ينظـف مكـان   بأنه فعالً عضلياً أو حركياً بالمع     
جلوسه أو أن يلمس المقبض ، إلى آخره ، أو يكون فعالً عقلياً كان يعد االنسان عدداً معنياً مـن                    

  .األرقام أو يسترجع في ذهنه جملة أو مقولة ما أو مقطعاً من أغنية ما 
   ) .٥١ : ٢٠٠٣أبو هندي ، ( 

  : ١٩٧٢ :ويعرفه أيزنك
شخص يعاني من وساوس تجبره على القيام بطقوس فكرية أو أفعال ظاهرة معينـة              بأنه  

       . كغسل اليدين في محاولة لخفض مستوى القلق الذي ولدته األفكار الحـصارية غيـر الـسارة               
   ) .١٧٥ : ٢٠٠٤محمد ، ( 

  :ويعرفه  كمال دسوقي 
وتتضمن غالباً الحـث علـى   بأنه فكرة دائبة أو متجددة ، مصطبغة بقوة مارة باألفعال ،    

   ) .٩٧٠ : ١٩٨٨دسوقي ، .( فعل من نوع ما 
مقدمة عامة للتحليل   "  أول وصف متكامل للعصاب القهري في كتابه         )فرويد( ولقد وضع 

ينشغل عقل المريض بأفكار غير سارة ، ويسعد بإندفاعات تبدو          "  ، مقبوله    ١٩١٧عام  " النفسي  
ؤدي أعماالً ال تسده ، وليس لديه القدرة على االمتناع عنهـا ،             غريبة بالنسبة إليه وأنه مدفوع لي     

وقد ال يكون لألفكار والوساوس معنى في ذاتها ، لكنها مع ذلك ، أفكار مثابرة ومسيطرة علـى                  
   ) .٢١ : ١٩٩١الطيب ، .( عقل المريض دائماً 
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  :  آمال قطينة هوتعرف
له ، فتشغل ذهن المـريض ويـشعر         أفكار متكررة تتدخل في السلوك السوي وتعط       بأنه

بنوازع تبدو غريبة عنه ، ويضطر للقيام بتصرفات ال تجلب له السرور ، وال يملك القدرة علـى      
 ذاتها ، وقد ال تعنى شـيئاً بالنـسبة          الوسواسية قد ال يكون لها معنى في      التخلي عنها ، واألفكار     

هم دون إرادة منه ، ويظل يتأمـل        للمريض ، وكثيراً ما تكون في منتهى السخف ، وهو يحمل ال           
  .ويفكر ، وكأن األمر يتعلق بالحياة أو الموت ، بالنسبة له 

  .  )١٠٩ : ٢٠٠٣قطينة ، ( 
  :  حلمي حامدهويعرف

ظاهرة وجود خبرات نفسية غريبة في الشعور كأفكـار أو أفعـال أو مخـاوف أو               "بأنة  
  .)٦١: ١٩٩١حامد،. (اندفاعات ثابتة ومتكررة 

  : المنعم الحفني  عبدهويعرف
 نمطي ال يتغيـر وال يعتـدل،        لكبأنة استحواذ او فكرة تتسلط على المريض وتتكرر بش        

،وقد يحاول معارضتها من داخلة بأفكار أخرى ويعلم أنها أفكار غير معقولة             او قسراً   قهراً وتأتيه
   .)١٤٢٤:الحفني، د ت.   (ويرفضها او ينفر منها وال يستسيغها

  :اعي نعيم الرفهويعرف
 على الرغم من شـعوره  كأفكار او دوافع شعورية تتسلط على الفرد وتلح علية وذل       "بأنه

  . تة وافعالة الالزمة له بسخافتها وبعرقلتها لسير تفكيره وحركا
  .)٣٣١: ١٩٨١الرفاعي،(

  : صفوت فرج هويعرف
او مزيج منهـا وهـي عمومـا      وغير مرغوبة وصور ذهنية ودفعات بانه افكار مقتحمه  

 .)٦٠ :٢٠٠٠فرج، (. بكونها داخلية المنشأاومة وتتصف ايضاًمق
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  :الوسواس القهري من مفهوم إسالمي

ولكن هل الوسواس بحد ذاته مشكلة ؟ فإن المعلوم في التفسير اإلسالمي لهذه الظاهرة ،               
وم وهومعل... أن الوسواس مجرد عارض يوسوس في الصدر ويدخل إلى القلب ويدفَع بذكر اهللا              

، والذي يريـد أن يـصل بالنـاس         ) الشيطان  ( المصدر في اإلسالم ؛ وهو عدو االنسان األول         
اآلمنين الى حالة االضطراب النفسي والخوف من المستقبل ، والخوف من اآلخرين ، والتـشكيك    
بهم حتى يصبح منعزالً عن اآلخرين الذين هم مصدر سعادته ويصبح أسير هواجـسه وأفكـاره                

وبعدها يستحوذ عليه الشيطان فيمأل حياته يأساً وإحباطاً وخوفاً واضطراباً سرعان ما            الوسواسية  
   .يتفاقم في النفس حتى يصل الى التشتت والضياع وخسارة دنياه وآخرته 

  :التفسير اإلسالمي للوسواس 
هي الحركة والصوت الخفي الذي ال يحس فيحتَرز منه ، فالوسواس            : الوسوسة في اللغة  

ــ ــادة       ه ــوس ع ــرره الموس ــالم يك ــو ك ــنفس وه ــي ال ــي ف ــاء الخف   .و اإللق
ــشرع  ــي ال ــه ف ــب    :  تعريف ــي القل ــاطر وف ــي الخ ــول ف ــا يج ــو م   .وه

وقد ورد في القرءان الكريم االستعاذة من هذا الشر الداخلي الذي هو سبب ظلم العبد نفسه ،                     

  مـن  إلـه النـاس   نـاس   ملـك ال قـل أعـوذ بـرب النـاس      " : وهو قوله تعالى في سورة الناس       
   " . مـــن اجلِنـــةِ والنـــاس    الـــذي يوســـوس يف صـــدور النـــاس     شـــر الوســـواس اخلنـــاس    

ومن حكمة القرءان وعناية اهللا بخلقه أن أرشدنا إلى أصل الوسوسة ، وأمرنـا باالسـتعاذة مـن         

ـ  " من شر الوسـواس اخلنـاس   :" أصل الوسواس وليس الوسوسة فإن قوله تعالى         لَّ شـره ،  يعم ك

ــساداً        ــا ف ــأثيراً وأعمه ــا ت ــرا وأقواه ــدها ش ــفاته وأش ــأعظم ص ــفه ب   .ووص
وقد نال ما نال أبينا آدم عليه السالم وأمنا حواء من هذه الوسوسة ، فأكال من الشجرة التي نهـى        

فأزلَّهمـا الـشيطان عنـها      " : اهللا عنها ، بسبب وسوسة الشيطان كما جاء فـي قـول اهللا تعـالى                
 ، وبان هنا أصل الوسوسة حين جاء في اآلية الكريمة قوله تعـالى  .".ما مما كان فيه    فأخرجه

فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما وري عنهما من سوءاهتما وقال ما هناكمـا ربكمـا عـن      :" 
ــدين      ــا مــــن اخلالــ ــا ملكــــني أو تكونــ ــذه الــــشجرة إال أن تكونــ   ٢٠األعــــراف  " هــ
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ـك علـى شـجرة اخللـد                     فوسـو :" وقال تعالى في سورة طه          س إليـه الـشيطان قـال يـا ءادم هـل أدلُّ
  . " وملك ال يبلى

  :  محّل الوسوسة ومستقره في ضوء الشريعة

هو الصدر الذي هو مدخل إلى القلب ، فمنه تدخل الواردات عليه فتجتمع في الصدر ثم                 
 الى الصدر ثم تتفـرق  تلج في القلب ، فهو بمنزلة الدهليز ، ومن القلب تخرج األوامر واإلرادات 

ــود   ــى الجن ــوارح  ( عل ــي الج ــالنظر= وه ــدين  ك ــسان والي ــسمع والل   ... ) . وال
فالشيطان يدخل الى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه في القلب ، فهو يوسوس في                     

علـم   واهللا أ-ولم يقل فيه " فوسوس إليـه الـشيطان  " : الصدر واصلة الى القلب ، ولهذا قال تعالى  

ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر اهللا خنس ، وان              :"  وقد ورد في الحديث      -
ــه   ــتقم قلب ــالى، ال ــسي اهللا تع ــه" ن ــد  أخرج ــاب المكائ ــي كت ــدنيا ف ــي ال ــن أب    اب

. إذاً فالتطارد بين ذكر اهللا ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظالم وبين الليل والنهار                  

   " اســـتحوذ علـــيهم الـــشيطان فأنـــساهم ذكـــر ا:" قـــال اهللا تعـــالى ولتـــضادهما 

  -عجائب القلب-اإلحياء للغزالي 

http://bafree.net/forums/archive/index.php?t-22094.html  

   الوسواس القهري؟مرض ما هو
سلوكياًً ، ويتميز هذا االضطراب برغبة قويـة   يعتبر اضطراب الوسواس القهري مرضاً

، وكذلك وجود أفكار مكررة ، ال يرغبها الـشخص،          دوافعه وأفعاله   للسيطرة على   من الشخص   
 هي األفكارحتى بعد محاولته إبعادها والتخلص منها، ويعلم الشخص أن هذه  وتأتي رغماً عنه ،

 قهرية ال يستطيع االمتناع عنها نظـراً  أفعالويقوم الشخص المصاب بهذا المرض بعمل  .أفكاره
 هذا القلق يخف لفترة محدودة ثم يعود مرة أخرى ممـا يـستدعي  .  تخفف قلقهلاألفعاهذه  ألن

  وقتـه إضـاعة  إلـى  تكرار أفعال بصورة مبالغ بها قد تؤدي إلىالمريض بالوسواس القهري 

  الـضرر البـدني  إلـى  القهرية تؤدي األعمال أن بعض إلىوخسارته المعنوية والمادية إضافة 

 الكيميائية  معينة في الجسم ، وربما بمواد مضره كالمطهراتبالشخص مثل كثرة الغسيل ألماكن
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 الذى يالزم المريض -المفيد غير المعقول وغير-الوسواس القهرى هو نوع من التفكير        
بسخافة هذا التفكير مثل تكرار ترديد  شعور مع اقتناع المريضدائما ويحتل جزءا من الوعى وال

نغمة موسيقية أو أغنية تظل تالحقه وتقطع  جمل نابية أو كلمات كفر فى ذهن المريض أو تكرار
درجة خفيفة من هذه األفكار عند كل إنسان فترة من  وقد تحدث..عليه تفكيره بما يتعب المصاب 
يتدخل ويؤثر فى حياة الفرد واعماله االعتيادية وقد يعيقـه   قهرىفترات حياته، ولكن الوسواس ال

                                     .تماما عن العمل

 كل هـذه أشـياء   -والتفاؤل  إن أحاسيس القلق والشكوك واالعتقادات المرتبطة بالتشاؤم
 كأن يستغرق إنسان في زائدة عن الحد ولكن، عندما تصبح هذه األشياء. عادية في حياة كال منا 

 كأن تقود سيارتك -معنى على اإلطالق  غسيل اليدين ساعات وساعات أو عمل أشياء غير ذات
ما لم تحدث، عندئذ يقوم األطباء بتشخيص  مرات ومرات حول منطقة سكنك للتأكد من أن حادثة

كأن العقـل  ففي مرض الوسواس القهري، يبدو و .الحالة على أنها حالة مرض الوسواس القهري
يقـول  . العقل ال يريد أن يترك هذه الفكرة أو هذا الـدافع  قد التصق بفكرة معينة أو دافع ما وأن

 .عقلـي ال تريـد أن تنتهـي   " زغطـة "يـشبه حالـة فـواق     المرضى بهذا المرض أن األمر
 
مرتبط بالمخ ويسبب مشكالت في معالجة  و يعتبر مرض الوسواس القهري مرضا طبيا     

المرض خطأ منك أو نتيجة لكون شخـصيتك   وليست أصابتك بهذا. ات التي تصل المخ المعلوم
الطبية الحديثة والعالج النفسي المعرفـي، كـان    فقبل استخدام األدوية. أو غير مستقرة" ضعيفة"

واستمر معظم الناس المصابين بمـرض  . قابل للعالج مرض الوسواس القهري يصنف بأنه غير
ولكـن  . الرغم من خضوعهم للعالج النفسي لـسنين طويلـة   المعاناة علىالوسواس القهري في 

القهري، كأي مرض طبي متعلق بالمخ، يتطلب تغييرات معينـة   العالج الناجح لمرض الوسواس
   . يتطلب بعض األدوية النفسية في السلوك وفي بعض األحيان

html.128693-t/php.index/archive/com.3eqla.vb://http  
  

  :تاريخ اضطراب الوسواس القهري 
إذا بحثت في التاريخ الذي يقدمه المرجع الغربي الكبير نفسه تجد من يحكى لـك عـن                        

ـ حكاية الكاهن المصري القديم الذي كان يكتب ر ) ١٩٩٢سليم حسن ،   ( الفراعنة     ائل البنـة  س
يعد ويحصر فيها كل شيء حتى حبات القمح وحبات الشعير التي تنتجها حقولـه ، وتجـد مـن                   
يحكي لك عن السيدة ماكبث بطلة مسرحية شكسبير عن القرن السابع عشر ، حيث كانت تعـاني             

وكأن أحداثاً لم تقع ما بين زمان الفراعنة وبـين   )  Jeniks,1998( من بعض األفعال القهرية 
 عام Moorelثم عن موريل  ) Esquirol, 1836( ثم يحكون لك عن ابسكرول زمان شكسبير 
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 الذي كان أول من سمي المرض في الغرب بدقة على أنه من إضرابات التفكيـر ولـيس        ١٨٦١
ومعنى ذلـك    ) Asberg,1991( و   ) Laughlin,1967( المشاعر كما كان يظن ايبنج وغير       

 فترة الحضارة اإلسالمية من تكلم في الوسواس فمـع          أن الغربيين يرون أنه لم يكن هناك طوال       
أن عمر الوسواس القهري ربما يكون في طوال عمر الكائن البشري منـذ ظهـر علـى وجـه                   

إال أن المسلمين حسب التاريخ الغربي لم يتكلموا عنه ، وال أدري في              ) lewis,1936( األرض  
كنني سأعرض خالل هذه النظرة العامـة  الحقيقة هل ذلك جهل من الغربيين أم هو أمر متعمد ؟ ل      

بعض القليل من الكثير من تراثنا العربي في الوسواس لعلني أبين جزءاً مـن الحقـائق الغائبـة                 
فالطلب النفسي لم يبدأ خالل فترة الحضارة الغربية على أساس أنه أحد إفرازاتهـا ومـن يقـرأ                  

 أو البن قدامه الذي كتب رسالة فـي ذم          للغزالي أو ألبي زيد البلخي أو البن الهيثم أو للشعراني         
الموسوسين ، سيعرف أن لإلسالم وللمسلمين باعأ طويالً في علم النفس وفـي الطـب النفـسي                 
والعالج النفسي السلوكي والمعرفي ، ولقد كتب عدد من العلماء فـي الوسـواس مثـل اإلمـام                  

وأبـو  " المجموع شرح المهذب " واإلمام النووي في " التبصرة في الوسوسة    " الجويني في كتابة    
وكـذلك  " تلبيس ابليس   " واإلمام الجوزي في كتابة     " أحياء علوم الدين    " حامد الغزالي في كتابه     

  ".إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" اإلمام ابن الهيثم في كتابه 
طان ظم حاالت الوسواس القهري أي الـشي      عوإذا كان علماء المسلمين األوائل قد ردوا م              

وربطوه بالدين ، فإننا إذا أردنا أن نحق الحق فإن استعداد البـشر جميعـاً العتبـار الوسـواس          
القهري متعلقاً بالدين واضح في تاريخ الفكر اإلنساني الخاص بالطب النفـسي علـى اخـتالف                
الثقافات شرقية كانت أو غربية ، فمن يبحث في تاريخ مفهوم الوسواس القهري يجد عند العرب                

يحدث بسبب نقص في غريـزة      "  علماء المسلمين من يرده إلى الشيطان أو إلى الجنون فهو            من
ولكـن  "  عن الوسوسـة     التبصرة" ينوب اإلمام الجويني في     العقل أو جهل يمالك الشريعة ، كما        

ردوه في شروحهم التاريخية ألسباب ونـواح دينيـة         ) منذ ثالثمائة عام فقط     ( االنجليز بعد ذلك    
س بالذنب مثالً ، وتكلموا عن عالقته بالميالنكولي أو االكتئاب الـشديد ، بينمـا اهـتم                 كاإلحسا

بأهميـة فقـدان اإلرادة عنـد       ) منذ ثالثمائة عام فقط أيضاً      ( الفرنسيون في شروحهم التاريخية     
المريض الموسوس وعالقة الوسوسة بالشك ، وكالهما مرتبطان بالدين بنحـو أو آخـر ، أمـا                 

فقد اهتموا بال منطقيـة ، األفكـار التـسلطية واألفعـال       ) نذ ثالثمائة عام فقط أيضاً      م( األلمان  
القهرية وربطوا الوسوسة بالجنون ، أقصر من ذلك أن الربط بين الوسوسـة والـدين أو بـين                  
الوسوسة ونقص في غريزة العقل ليس بدعة فينا وإنما هو اتجاه ممكن للفكر اإلنساني كنـا أول                 

  .م يسر أحد فيه بعدنا إال من قرابة الثالثمائة عام فقط من سار فيه ول
  . ) ١٠٢ : ٢٠٠٣أبو هندي ، ( 
  



 ٥٦

  
  .حجم المشكلة في العالمين العرب واإلسالمي 

  
أما حجم مشكلة اضطراب الوسواس القهري في الوطن العربي واإلسالمي اليوم فهو مع             

لى أساس معدالت االنتشار    األسف غير معروف بالضبط ، ألن الموجود هو تقديرات وضعت ع          
في العالم الغربي فيما عدا دراسات متفرقة هنا وهناك ، وأول هذه الدراسات ، هـو مـا ذكـر                    

 من أن الوسواس القهري والمخاوف      ١٩٥٧ بعد عمله لمدة خمس سنوات في الكويت عام          دبارها
ة ألحمد عكاشة   لت ذلك دراسة في القاهر    تالمرضية يعتبران مرضين نادرين جداً في الكويت ، و        

ومصطفى كامل تبين فيها أن نسبة اضطراب الوسواس القهري بين ألف مريض ، ترددوا علـى             
أي سـنة   % ٢,٦العيادة الخارجية لقسم الطب النفسي بمستشفى عين شمس الجـامعي ، بلغـت              

 ، وفي مدينة االسكندية المصرية قام مصطفى        ١٩٦٨وعشرين مريضاً في األلف وكان ذلك عام        
 ١٩٩٣ي بدراسة على مريض اضطراب الوسواس القهري في اإلسكندرية ما بـين عـام        السعدن
وهـذه هـي الدراسـات      % ٣ وجد فيها أن معدل انتشار هذا االضطراب يتجاوز          ١٩٩٦وعام  

العلمية الثالث في الوطن العربي التي اهتم الباحثون فيها بمعدل وجود الوسواس القهري كمبحث              
 أن عصاب الوسواس    ١٩٦٨ما في تونس فقد ذكر سليم عمار عام         من بين مباحث دراستهم ، وأ     

القهري النادرة في تونس ، وكان ذلك بين انطباعاته عن األمراض النفسية في تونس لكنه لم يقل                 
ذلك بناء على دراسة علمية مختصة بالوسواس القهري ، وعلى العكس من ذلك جاء في دراسـة      

 أن عصاب الوسـواس القهـري منتـشر    ١٩٦٧اق عام لوداد البزاوي وإحسان العيسى من العر    
بالعراق ، وأن المجتمع العراقي في الستينات من القرن العشرين كان يـشجع مـضامين توكيـد        
الذات والعدوانية ، لكن ذلك لم يبين على دراسة علمية مختصة بمعدل انتشار الوسواس القهـري        

 المغربيـة  وفي المملكةدية وفي الكويت    ، وهناك أبحاث أخرى أجريت في المملكة العربية السعو        
وفي لبنان وفي تركيا ، ولكنها كانت تبحث في مواضيع أخري متعلقة بالشخـصية القـسرية أو                 
شخصية المريض باضطراب الوسواس القهري أو بشكل اإلعراض القهرية في مجتمعاتنا وأهـم             

.  فـي معـدالت اإلنـشاء        ما يمكن استنتاجه في هذه المعلومات الضئيلة أن هناك زيادة مطرده          
 نتائجها لكـن هنـاك علـي األقـل          حدث والتي لو إننا افترضنا عممنا     ودراسة السعدني هي األ   

  .التقديرات تسعة ماليين عربي يعانون اضطراب الوسواس القهري 
   )١٠٩ ،٢٠٠٣، أبو هندي ( 
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  حجم المشكلة في العالم 
  

 الوسواس القهري في الوقت الراهن ،       ويالحظ أن ثمة ارتفاع في نسبة شيوع اضطراب       
مقارنة بالتقديرات التي أجريت في القرن الماضي فاضطراب الوسواس القهري ظل حتى سـنة               

 اضطراباً نادراً قدرت الدراسات التي أجريت في الخمـسينات والـستينات مـن القـرن                ١٩٨٣
اسـات الوبائيـة    ، وتبـين الدر   % ٠,٠٥الماضي نسبة ما يعانون من الوسواس القهري بحوالي         

الحديثة أن هذا االضطراب شائع على نطاق أوسع كثيراً مما كان يعتقد ، وهناك تقـارير تـشير             
لدى مجموع السكان ، أما نسبة المرضى بهـذا         % ٣إلى أن انتشاره على امتداد العمر يصل إلى         

نفـسية  االضطراب ، بالمقارنة مع مرض األمراض األخرى ، خاصة المترددين على العيادات ال            
كمـا أن هـذا   % ١٠تقدر األمراض األخرى ، خاصة المترددين على العيادات النفسية تقدر بـ           

، وبداية اإلصابة في اضطراب الوسواس القهري عـادة مـا           االضطراب شائع كثيراً بين النساء      
تكون في سن المراهقة، أو مرحلة الرشد المبكرة، بالرغم من أن هذا االضطراب قد ينمـو فـي            

كذلك يعد هذا االضطراب من أكثر االضطرابات النفسية ألماً ومعانـاة، وتبـدو             .  الطفولة مرحلة
جودة  ( .تلك االضطرابات واضحة في أشكال من السلوك، أو األفكار المختلفة عند المصاب بها            

 ،٥١ : ٢٠٠٥ ( .  
 – ١الدراسات العديدة التي أجريت في العالم أثبتت بأن نسبة انتشار هذا المـرض هـو                

  .  )٩ : ١٩٩٨ثابت ، ( . في البالغين ونفس النسب للمراهقين % ٣
  

  -:أسباب الوسواس القهري 
  

تتباين وجهات النظر بشأن تكوين العصاب القهري ونشأته فيذهب فريق من علمـاء الـنفس                   
إلى أن العصاب القهري يرجع إلى أسباب وراثية أو جيلية ويذهب فريق آخر إلى أنه يرجع إلـى   

ل بيئية تعمل على تعلم الفرد لهذه المسالك القهرية ، وينتمي إلى عوامل بيئيـة واجتماعيـة          عوام
  .من ناحية أخرى وينتمي إلى هذا الفريق أصحاب نظرية التحليلي النفسي 

  . )١٧٥ : ٢٠٠٤محمد ، ( 
  
  



 ٥٨

  -:ونلخص أهم أسباب الوسواس القهري فيما يلي 
  .األمراض المعدية الخطيرة أو المزمنة  .١
 .لحوادث والخبرات الصادمة ا .٢

الصراع بين عناصر الخير والشر في الفرد ووجود رغبات ال شعورية متصارعة تجد التعبير               .٣
 .عنها في صورة الفكر الوسواس والسلوك القهري 

 .اإلحباط المستمر في المجتمع ، والتهديد المتواصل بالحرمان وفقدان الشعور باألمن  .٤

 .الكبت الخوف وعدم الثقة في النفس و .٥

التنشئة االجتماعية الخاطئة والتربية المتزمنة الصارمة المتسلطة والقسوة والعقاب والتـدريب            .٦
 .الخاطئ المتشدد المتأسف على النظافة واإلحراج في الطفولة 

 .تقليد سلوك الوالدين أو الكبار المرضى بالوسواس القهري  .٧

يض ال شعورياً إلى عقاب ذانه ويكون       الشعور باإلثم وعقدة الذنب وتأنيب الضمير وسعي المر        .٨
 .السلوك القهري بمثابة تفكير رمزي وراحة للضمير 

يعتبر فرويد حاالت الوسواس القهري ترجع إلى خبرة جنسية مثلية سلبي تكبت وتظهـر فيمـا        .٩
 .بعد معبراً عنها بأفكار تسلطية وسلوك قهري 

نشطة في لحـاء الـدماغ تـسبب        ارجع البعض الوسواس القهري إلى وجود بؤرة كهربائية         .١٠
فـس  دوائر كهربائية تؤدي إلى نفس الفكرة أو السلوك تماماً كما تتعطـل االسـطوانة وتكـرر ن     

   ) .٥١٠ : ٢٠٠٥زهران،.( النغمة
عامل الوراثة أساسي في الوسواس القهري ، ففي دراسة أجريت على العصابيين القهـريين        . ١١

انون من الوساوس القهرية ، لكن ذلك قلـة بـدليل   وجدت أن ثلث أباء ، خمس أخوة المرضى يع 
قاطع على أن األعراض القهرية يتم توارثها ، فقد يرجع األمر إلى تعليم األبناء من أبائهم هـذه                  

   ) .١٨٠ : ٢٠٠٢جبل ، .( المسالك خالل الطفولة المبكرة ، ناتج عن توجد األبناء مع اآلباء 
  

ض بحسب اتجاهات الباحثين العلمية ومن هـؤالء        ظهر بعض من االراء حول اسباب هذا المر       
  :الباحثين 

  :احمد عكاشة 
يذكر انة يوجد الكثير من الشواهد الي تؤيد احتمال نشاة المرض من اسباب فـسيولوجية             
، ومن اهمها ظهوره في االطفال بطريقة عادية حيث لم يكتمل نضج الجهاز العصبي مع وجـود      

هؤالء المرضى وظهوره بطريقة دورية واحتمال نشأته بعد        اضطراب في رسام المخ الكهربائي ل     
أمراض الجهاز العصبي مثل الحمى المخية ، والصرع النفسي والحركـي ، وكـل ذلـك يؤيـد      

  .االساس الفسيولوجي 



 ٥٩

، ويظهر مرض الوسواس عادة في الشخصية الوسواسية والتي تتميز بالـضمير الحـي             
، وطموحه إلى تأكيـد شخـصيتها   ، ط وفوق متوسط وتقدر المسؤولية وذكاء متوس   ، والحساسية  

تنتظر الكمـال  ، مدققة مع الغير ، تقيم األمور بمعايير مطلقة ال يمكن بلوغها ، كخجولة متطرفة   
وتتميز أيضاً هذه الشخصية بحب الـروتين       ، وتحاسبهم على أتفه األمور     ، المطلق من اآلخرين    

  .ي األعمال اإلدارية وهم ينجحون ف، والدقة واالهتمام بالتفاصيل 
  ).٢٠٤ :٢٠٠٥المطيري ، (
  

  -:أشكال الوسواس القهري 
  :إلى القول بأن العصاب الوسواس القهري يحدث في ثالثة أشكال ) هيجرد ( يذهب 

 التي تعاود الحدوث للفرد بإمرار وإلحاح وفي الغالب ما تكون أفكار غير             ةفكار الوسواسي األ •
  .سارة بل أفكار مزعجة 

هرية أو قسرية أو استحواذية يجد الفرد نفسه مساقاً إلى تكـرار بعـض األفعـال أو                 أفعال ق  •
 .األعمال النمطية الطقوسية 

 يحمـل   انـه خليط من األفكار الوسواسية مع األفعال االستحواذية أو القهرية كاعتقاد الفـرد       •
 . ) ١٧٧ : ٢٠٠٤محمد ، .    ( جراثيم المرض مع الميل القهري لغسل اليد باستمرار 

 المصاب االضطراب التسلطي أحياناً وساوس شديدة       تنتابوساوس الخوف من أشياء خاصة       •
فمـثالً إذا  . قوامها أن يخشى أشياء خاصة ، وال يحب أن يلمسها أو يقربها أو يراها رؤية العين            

رأى سكيناً ألح في أن يرفع من أمامه على الفور ألنه يشعر أن مضطر ألن يـصيب بـه أحـد                 
   ) .٢٦٧ : ٢٠٠٥دويدار ، (   .ن أو يعمد إلى االنتحار به الحاضري

لقد كشفت بعض الدراسات الحديثة عن األشكال التي يتخذها الوسواس والقهر ، بالنـسبة               
  :للوسواس 

 وهي عبارة عن أفكار عن العمل الذي أتمه الفرد ما زال غير تـام               -:الشكوك الوسواسية    .١
كأن يغلق الباب ثم    . من مجموع المرض    % ٧٥ا الوسواس عند    أو أنه غير دقيق ، ولقد وجد هذ       
  .يعود ليتساءل هل هو أغلقه أم ال 

 وهو عبارة عن سلسلة المتناهية من األفكار في الغالـب مـا تتركـز     -:التنكر الوسواسي    .٢
 .من مجموع المرضى  % ٣٤حول أحداث المستقبل ، وجد هذا النوع عند 

ومؤداه وجود دافع قوي للقيام بعمل مـا ،         % ١٧نوع عند   وجد هذا ال   : الدوافع الوسواسية  .٣
 .تتراوح هذه األعمال ما بين األعمال البسيطة والتافهة إلى األعمال الخطيرة واالجرامية 

من مجموع العينة حيث كانوا يخافون من فقدان         % ٢٦ وتوجد عند    :المخاوف الوسواسية    .٤
 . االجتماعي السيطرة والقيام بعمل أشياء سوف تسبب لهم الحرج
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 وهي عبارة عن صور ذهنية ألحداث وقعـت أو أحـداث متخيلـة ،               :الصور الوسواسية    .٥
   ).١٠١ : ٢٠٠٤العيسوي ، .( من العينة  % ٥ويوجد عند 

األشكال السابقة يعود ضررها على صاحبها وال تقوده إلى الجريمة في العادة ، وهنـاك                     
مى بالفعال القهرية المضادة للمجتمع ، ومـن هـذه   أفعال قهرية يعود ضررها على المجتمع وتس      

  .األشكال ما يؤدي إلى ذلك 
  

  -:ومثال ذلك 
  

  -:السرقة القهرية  .١
يقوم بها الشخص الذي يشعر دائماً بالخطر والحيرة واالضطراب الحاد وأنه تحت تـأثير    

ـ               ة تـسيطر   هذه المشاعر يميل إلى إيقاع األذى باآلخرين ، فيقع المصاب به فريسة لفكرة خاص
عليه وتجعله يقدم على السرقة كلما أتيحت له الفرصة من غير أن يدري سبباً لـذلك أو حقيقـة                   
الواقع الذي يدفعه ، ومن غير أن يكون في حاجة لما يسرقه ، وفي كثير مـن األحيـان يكـون               

تـي  المصابون بهذا المرض من األغنياء الذين تتوافر لديهم اإلمكانيات للحصول على األشياء ال            
  . ال يتصور أحد أن يقدم أحد أفرادها على السرقة ةيسرقونها ومن أوساط اجتماعي

  
  :إشعال الحرائق القهرية  .٢

وهي كالسرقة القهرية يقوم بها المريض دون معرفة للدافع أو الهـدف منهـا ويـشعر                
   ).٨٨ : ٢٠٠٣أحمد ، (  .  بالرغم مما حقق من أذى لآلخرينبالراحة والسرور بعد إتيانها

  
  :تفسير الوسواس القهري 

 إذا لم يأت باألفعال القهريـة ويفـسر الفرويـديون هـذا             ديتعرض المريض للقلق الحا   
العصاب بأن أعراضه رمزية وأنها ترمز لصداع أو شعور بالذنب ، فغسل اليد مرات متتالية إن                

  .عمل شيء قذر هو إال وسيلة لتطهير الشعور باإلثم والذنب أو لغسل النفس عما بها من أفكار ل
   ) ٩٩ : ٢٠٠٤العيسوي ، ( 

ومن األفكار الوسواسية التي تسيطر على الفرد أن المرض سوف يهاجمه أو أنه مقبـل               
عالً جنسياً وقد يجد الفرد نفسه مضطراً لحفـظ بعـض      رتكاب جريمة ما أو يريد ارتكاب ف      على ا 

و يأكل وينام بطريقـة محـددة   القواعد والقوانين عن ظهر قلب أو يرتدي مالبسه بطريقة معينة أ     
 ١٧٦ : ٢٠٠٤محمد ،   .( والواقع أن جميع األشياء واألفكار واألفعال قد تصبح قهرية وسواسيه           

. (  
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  -:أعراض الوسواس القهري 
  

 الصادر عـن جمعيـة الطـب        DSM-IVوطبقاً للدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع      
 يتطلب وجود وسـاوس أو دفاعـات   النفسي األمريكية فإن تشخيص اضطراب الوسواس القهري  

قهرية ، وتعرف الوساوس بأنها مقتحمة وغير مالئمة ، وتسبب قلقاً ملحوظاً أو شعوراً بـالكرب                
، أما الدفاعات القهرية فتتعرف على أنها سلوكية متكررة ، أو أفعال عقلية يجد الشخص نفـسه                 

  ).٥١ : ٢٠٠٥جودة ، .( ة مدفوعاً ألدائها أو استجابة لوسواس ، أو طبقاً لقواعد متصلب
  

  -:وتتميز األعراض الوسواسية القهرية بالمميزات التالية 
  .يجب إدراك أنها أفكار المريض أو نزواته الخاصة  •
يجب أن يكون هناك فكرة أو فعل واحد على األقل ال يزال المريض يحـاول مقاومتـه دون             •

 .ض عن مقاومتها نجاح حتى إذا كانت هناك أفكار أو أفعال أخرى توقف المري

 .يجب أال تكون الفكرة أو تنفيذ الفعل في حد ذاته مصدراً للمتعة  •

 بشكل مزعج ويقـسم اضـطراب       النزوات متكررة يجب أن تكون األفكار أو التصورات أو         •
 -: كما يلي ICD/IOالوسواس القهري إلى عدة أنواع حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية 

يان فعل بعينة وهي تتـابين كثيـراً فـي          تفكار أو نزوات ال   اضطرابات قهرية تغلب عليها أ     .١
مضمونها ولكنها دائماً تقريباً مزعجة بالنسبة إلى الشخص ، فقد تتعذب امرأة على سبيل المثال ،                
بالخوف من أنها قد تفشل يوماً ما في مقاومة االندفاع لقتل طفلهـا الـذي تحبـه ، أو بواسـطة               

ا بصورة ذهنية متكررة ، وأحياناً تكون األفكار مجرد أفكار          المضمون غير الالئق والغريب عنه    
ال طائل من ورائها تتناول تفكيراً ال نهائياً وشبه فلسفي في احتماالت عـسيرة التقـدير ، وهـذا             

رارات وسواسية أخرى كثيرة ، وعادة      تالتفكير غير الحاسم في البدائل يعتبر عنصراً مهما في اج         
اتخاذ قرارات بسيطة ولكن ضرورية في الحياة اليومية والعالقة بـين  يصاحبه انعدام القدرة على    

رارات الوسواسية واالكتئاب عالقة وثيقة بشكل خـاص ، وتعطـى األولويـة لتـشخيص               تاالج
اضطراب وسواسي قهري فقط في الحاالت التي تظهر فيها االجترارات أو تستمر فـي غيـاب                

  .اضطراب اكتئابي 
تـدور أغلبيـة األفعـال      ) .طقوس وسواسية   ( ا أفعال قسرية    ضطرابات قهرية تغلب عليه   ا .٢

أو التحقق المتكرر من تأمين وضع معين يحتمـل         ) خاصة غسيل اليدين    ( القهرية حول النظافة    
أن ينجم عنه خطر ، أو التحقق من النظام والترتيب ، ووراء هذا السلوك الواضح يوجد خـوف                  

 وتكون هذه الطقوس محاوالت غير مـؤثرة        يكون عادة من خطر يصدر ضد الشخص أو منه ،         
أو رمزية لمنع هذا الخطر ، وقد تستغرق أفعال الطقوس القهرية سـاعات طويلـة كـل يـوم                   
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ويصاحبها أحياناً تردد وبطء شديدان وهي بصفة عامة تشيع بشكل متـساو بـين الجنـسين وإن          
دون تكرار أكثـر بـين      كانت طقوس غسيل اليدين نشيع أكثر بين النساء في حين يشيع البطء ،              

 .الرجال 

  
  سمات الشخصية الوسواسية 

 القسرية مظـاهر    ليظهر على الشخص المصاب بعصاب الوساوس المتسلطة أو األفعا         
بارزة في بعض سمات الشخصية ، فلديه غالباً شعور بعدم الطمأنينة ، والشعور بعدم الكفاءة في                

ية بالتفصيالت ، وأال يقبل بسهولة االنحـراف        عالقاته مع اآلخرين ، ويغلب أن يكون كثير العنا        
عن مخطط معروف أو مقبول ، لصلة ذلك بشعوره بعـدم الطمأنينـة يـسعى المـصاب وراء                  
صداقات اآلخرين ولكنه كثيراً ما يزعجهم بعناده وبقواعده الكثيرة الصارمة ويغلب عليه الـشك              

  .التردد والحذر والتوجس وضعف القدرة في اتخاذ القرارات والتأرجح و
ة المتطـرف   فالية عالية ، تبدو واضحة في مالط      ثوقد نرى االنحراف فيه أحياناً على شكل م           

على اآلخرين ، ولكنه يكون مقصراً في بعض واجباته تجاه أهله وأوالده وقد يجهد نفـسه فـي                  
 الـنفس   العمل دون جزاء ، ويلقى عنتاً كبيراً من محاسبة الضمير ويقظته البالغة ويميل لحرمان             

وم فضالء لكـنهم    قإن الوسواسين   : "  الحياة دون مبرر ، وفي هذا الصدد يقول أوبلر           باهجمن م 
  ."  ، وهذا يوضح أن الخلق الرفيع ليس دائماً دليالً على صحة الفرد النفسية ءغير سعدا

   ) .١٥٢ : ١٩٩٧مياسا ، (
  

  :عالقة األفعال القهرية باألفكار التسلطية 
  

 -% ٩٠أكثر مـن     ( ىفعال القهرية باألفكار التسلطية فإن الغالبية العظم      أما عالقة األ   
من حاالت األفعال القهرية تكون مصحوبة بأفكار تسلطية والعكس أيضاً صحيح ففعـل       % ) ٩٥

غسل األيدي مثالً يكون مصاحباً ألفكار تسلطية متعلقة بالنظافة أو التلوث ويكون غسل األيـدي               
" حيد ليستريح المريض ، ولو قليالً من تلك األفكار وأفعال إعادة التأكـد              المتكرر هو السبيل الو   

القهرية تكون مصاحبة ألفكار وشكوك تتعلق بإتمام فعل ما على أتـم وجـه ، وإعـادة      " التحقق  
التأكد أو التحقق هنا هي أيضاً السبيل الوحيد للتقليل من حدة وإلحـاح الـشكوك علـى وعـي                   

ين الفعل القهري واألفكار التسلطية ال تكون دائماً متسمة بشيء مـن            المريض ، ولكن الرابطة ب    
المنطق ، وإن كانت منطقية الرابطة مبالغاً فيها بل يحدث أحياناً أال يكون هنـاك أي نـوع مـن     
الربط المنطقي بين الظاهرتين كأن يجد المريض نفسه مضطراً إلى البقاء واقفاً علـى أطـراف                

ق السفينة التي يسافر فيها أوالدة في ظالم البحر ، وكـذلك            غركي ال ت  أصابع قدميه طوال الليل ل    
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هناك حاالت تكون األفعال القهرية فيها غير مصحوبة بأفكار تسلطية ، وال يكون لدى المـريض        
تفسير ألفعاله إال أنها تعطيه شيئاً من الراحة ، وأما ما يعرض به المريض باضطراب الوسواس                

 النفسي من أعراض قهرية فإن النسب حسب دراسة ألحمـد عكاشـة             القهري نفسه على الطبيب   
  -:كما يلي تكون 

  .من المرضى % ٢٨,٩٩أفكار تسلطية فقط في نسبة  .١
 .من المرضى % ٣١,١١أفعال قهرية فقط في نسبة  .٢

  .من المرضى  % ٤٠أفعال قهرية وأفكار تسلطية في الوقت نفسه في نسبة  .٣
اس القهري على أساس نوعية األعراض من ناحيـة         ونستطيع تقسيم مرضى اضطراب الوسو      

وليس ما يذهب المريض بـسببه      ( كونها أفكاراً تسلطية فقط أو أفعال قهرية فقط أو القسمين معاً            
  -:وذلك حسب الدراسات الغربية إلى ) إلى الطبيب النفسي كما في دراسة عكاشة 

   % .٩مرضى يعانون من أفكار تسلطية فقط وتبلغ نسبتهم  .١
  % .١ى يعانون من أفعال قهرية فقط وتبلغ نسبتهم مرض .٢

  % .٩٠مرضى يعانون من أفكار تسلطية وأفعال قهرية وتبلغ نسبتهم  .٣

   )٧١ : ٢٠٠٣أبو هندي ، ( 
  

  -:االستعماالت المختلفة لكلمة الوسواس عند العرب 
ونها إن هناك على مستوى الناس استعماالت أخرى بكلمة وسواس ، فهناك من يـستخدم                    

لوصف العديد من االضطرابات النفسية دون تحديد لمجرد أن فكرة ما تميز مرغـوب فيهـا أو                 
إحساساً ما غير مرغوب فيه يوجد لدى الشخص ويسبب له نوعاً من الـضيق ، ولكـي يكـون                   

  -:الكالم أوضح فإن كلمة موسوس تستخدم في كالم الناس بالمعاني التالية 
  :الشك = الوسواس  .١

كون ذلك الشك متعلقاً باألفعال من ناحية إتمامها على الوجه األكمل أو حتـى مـن         وقد ي      
ناحية فعلها من عدمه ويربط الناس بين هذا النوع من الشك وبين الثقة بالنفس كذلك ويرون فـي         
الوسوسة هذا دليالً على عدم الثقة في النفس ، أو قد يكون الشك متعلقاً بنوايا الناس الذين يتعامل                  

  .هم بإخالص شريك الحياة زوجاً كان أو زوجة مقابل خيانته مع
  
 -:الخوف الزائد على الصحة = الوسواس  .٢

كذلك توهم المرض وسرعة اللجوء إلى الطبيب العام أو المختص لمجرد وجود عرض                    
بسيط عابر فعلي رغم أن كل ذلك يعبر عنه الناس بأنه وسوسة أو وسواس ، إال أن األمر يمكن                   

يتعلق إما بالقلق العادي المصحوب بخوف على الصحة والذي تكفي فيه طمأنة الشخص لمرة              أن  



 ٦٤

واحدة على أنه ليس هناك ما يستدعي الخوف على صحته أو قد يتعلق باالضطراب المراقـي أو         
اضطراب توهم العلل البدنية من المستوى العصابي الذي يقتنع بـه المـريض عنـدما بطمأنـة                

 سالمته الجسدية من خالل األبحاث والفحوص الطبية التي تثبت أنه سليم لكن             الطبيب أو يبين له   
هذا االطمئنان ال يدوم إال قليالً وينتقل المريض من طبيب إلى آخر ويبدو وكأنه يبحث عن خبـر   
سيء فيما يتعلق بصحته وقد يتعلق األمر أيضاً باضطراب توهم العلل البدنية الـضاللي الـذي                

لمريض بأن لديه مرضاً خطيراً إلى حدود االعتقاد الراسخ الذي ال يفيـد معـه          يصل فيه اقتناع ا   
اإلقناع أي أن االضطراب يصبح اضطراباً ضاللياً ألن الفكرة فيه أصبحت فكرة ضاللية ، كـل                
هذه الحاالت يصف فيها الشخص نفسه ، كما يصفه اآلخرون في مجتمعنا ، بأنـه يعـاني مـن                   

  . عن االستعمال الطبي النفسي للكلمة الوسواس وذلك بالطبع مختلف
  
  -:التشدد في الدين = الوسواس  .٣

هذا استعمال أخر ربما تكون له عالقة أيضاً بالشخصية القسرية أو باضطراب الشخصية                   
القسرية حيث يوجد من يشددون على أنفسهم في طقوسـهم الدينيـة أو اسـتعدادهم ألداء هـذه                  

 معروفة من المسلمين يتصفون بهذه الصفة ويـسميهم النـاس           الطقوس ، والحقيقة أن نسبة غير     
موسوسين ومن المهم أن أبين أن بعض هؤالء فقط قد يقع تحت عبـاءة اضـطراب الوسـواس                 
القهري أو اضطراب الشخصية القهرية لكن الوصف يستخدم كثيراً للتعبير عن شيء آخـر هـو      

  .التشدد في الدين وأحياناً في الفتوى 
  -:هتمام الزائد اال= الوسواس  .٤
وهذا معنى آخر ربما يقف وراء المعاني السابقة ، ألنها كلها في الحقيقة تعني اهتمامـاً                      

زائداً وقد قصدت من أشارتي إلى هذا المعنى أن أبين استخدام بعض العرب لكلمـة الوسـواس                 
 علـى   للداللة على كون شخص ما منغمساً إلى حد كبير في موضوع ما غير الشك أو الخـوف                

الصحة أو التشدد في الدين ، وربما كان هذا الموضوع قضية عامة أو خاصة أو فكرة يدعو لها                  
   ).١٠٨ :٢٠٠٣أبو هندي ، . ( أو يهتم بها 

  
  -:الوساوس الدينية  •

تعتبر الوساوس الدينية التي تشمل بالطبع األفكار التسلطية المتعلقة بالـدين ، واألفعـال              
 الدينية من أكثر أنواع الوسـاوس شـيوعاً فـي مجتمعاتنـا ، حـسب                القهرية المشابهة لألفعال  

الدراسات القليلة التي أجريت على المجتمعات العربية ، فقد كانت نسبة الوسـاوس الدينيـة فـي     
وفي دراسته األحدث بلغت نسبة األفكـار        % ٥٦دراسة الدكتور عكاشة على العرب المصريين       

كما كـان   % ٦٨ة األفعال القهرية المشابهة لألفعال الدينية       ونسب % ٦٠التسلطية المتعلقة بالدين    
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المحتوى الديني هو المحتوى الغالب للوساوس بنوعيها في دراسة سعودية وما يشير إليـه ذلـك               
بالطبع هو أهمية دراسة هذا النوع من الوساوس في مجتمعاتنا ، خاصة أنها مجتمعـات يمثـل                  

   ).٤٣ : ٢٠٠٣أبو هندي ، (    .وس الناس التوجه الديني فيها موقعاً مهما في نف
  

  :األفكار التسلطية المتعلقة بالدين 
  :هذه النوعية من األفكار يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها 

  
  -:األفكار االجترارية  .١

هينا عن التفكير فيه من األمور الغيبية التي ال يقيد التفكير فيها            نوتأخذ شكل التفكير فيما           
 الشرع اإلسالمي ، ومن ذلك التفكير في ذات اهللا عز وجل أو أسئلة ال نهايـة           ، وقد يضر حسب   

  .وقد تأخذ أيضاً شكالً تشكيكياً في الكثير من أمور العقيدة ، وغير ذلك " من خلق اهللا " لها مثل 
  -:النزعات القهرية  .٢

ة ، كأن يتقـل     ويقصد بها الشعور بالرغبة في فعل ما ال يجوز فعله مثالً في مكان العباد                   
  .المرء أو أن يسب أو يلعن 

  
  -:األفكار االقتحامية  .٣
وهذا شكل من أشكال األفكار التسلطية المتعلقة بالدين تقتحم الفكرة فيه وعي الـشخص                    

  .المؤمن رغماً عنه عندما ينوي الوضوء أو الصالة مثالً 
  -:أفكار الشك التسلطية  .٤

علق بأداء الفرض الديني أو النافلة على وجه صـحيح          والشك المقصود هنا هو الشك المت           
في مقابل عدم أدائه فقد كان هناك من يكون في إحسان الوضوء وهناك من يشكون في إحسانهم                 

قـضهم  تلتكبيرة اإلحرام في استهالل الصالة أو لصحة النية للصالة ، وهناك من يـشكون فـي        
   ).٤٣٢ : ٢٠٠٣أبو هندي ، (   .للضوء 

  
  -:لمفسرة للوسواس القهري النظريات ا

  -:وأهم النظريات التي اهتمت بتفسير الوسواس القهري هي 
  -:نظرية التحليل النفسي : أوالً 

 ،  ١٨٩٤عزل الوسواس القهري عن بقية األمـراض فـي عـامي            " فرويد  " يذكر أن          
 اإلتقـان   ، كمرض قائم بذاته ويتضمن السلوك القهري لدى فرويد ، على نحو نموذجي ،          ١٨٩٥
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المتكرر بشكل نمطي طقوس لطائفة في السلوك اليومي ، كالذهاب للسرير ، وغـسل اليـدين ،                 
  .الخ .... وتغيير المالبس 

وفي ضوء نظرية التحليل النفسي فإن هناك ميكانزمات تـرتبط باضـطراب الوسـواس             
 الوسواس القهري   دفاعية تحدد شكل وكيفية   ) ل  يح( فرويد ثالث آليات    " القهري ، حيث وصف     

زل ، واألبطال ، والتكوين العكسي ، وهذه الميكانزمات ضـرورية للـدفاع             عوالتي تمثلت في ال   
  .ضد الدفاعات الشرجية السرية 

وهكذا يتضح أن الوساوس والسلوك القهري لدى النظرية التحليلية ما هما إال أعـراض              
لمرحلة الشرجية يجد الفرد فيها طريقة      لصراعات نفسية داخلية المنشأ ، نتيجة خبرات الفرد في ا         

  ) .٥٢ ،٢٠٠٥جودة ، (.ه المكبوتة يآمنة نسبياً للتعبير أفكاره ومساع
  

  -:النظرية السلوكية : ثانياً 
 اضطراب الوسواس القهري في ضوء نظرية التعلم في المبادئ التـي            نيفسر السلوكيي         

السلوك غير السوي ، والوسـواس القهـري        تفسر السلوك السوي هي نفسها المبادئ التي تفسر         
  .شأنه شأن أي سلوك فتعلم من البيئة تحت شروط التدعيم 

وبالتالي فإن األفكار الوسواسية تكون لها القدرة على إثارة القلق ، أي نمط جديـد مـن                      
السلوك قد تم تعلمه ، والعمال القهرية تحدث عندما يكتشف الشخص أن عمـالً معينـاً مرتبطـاً          

األفكار الوسواسية قد يخفف من القلق وتدريجياً وبسبب الفائدة في تخفيف القلق ، فإن هذا الفعل                ب
  . المتعلم للسلوك جيصبح ثابتاً من خالل النموذ

تعتمد النظرية السلوكية على نظرية التعلم في تفسير الوسواس القهري ، حيث تنظر هذه                    
هاً شرطياً للقلق أصبح مرتبطاً بالخوف أو القلق خـالل     المدرسة إلى الوساوس على أنها تمثل منب      

  ) .٥٢ ،٢٠٠٥جودة ،( .عملية االشتراط بعدما كان في السابق منبهاً محايداً 
  

  :بعض الفنيات السلوكية العالجية 
 :االسترخاء العضلي 

وعنـد  ، يستخدم كأسلوب قائم بذاته لخفض التوتر من حالة األرق والقلـق الـشديدين                
 يطلب من المريض إرخاء عضالت جسمه أثناء تركيز انتباهه علـى أفكـار معينـة أو                 تنفيذها

 :ولكن هناك العديد من المالحظات يجب مراعاتها ، مشاعر معينة 

  :المالحظة األولى
االسترخاء هنا هو الذي يشعر به المريض بالهدوء والراحة عند مواجهـة المثيـر فـي                

  .ضوء القاعدة السلوكية 
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  :ثانيةالمالحظة ال
اذا تم تشتيت انتباه المريض أثناء االسترخاء بعيداً عن مواجهـة المثيـر خاصـة عنـد        

  .فإن االسترخاء ال يحقق الهدف منه ، استخدام فنية المواجهة 
  :المالحظة الثالثة

وتكون مدة كل جلـسة     ، يفضل استخدام االسترخاء على مدى جلستين أو ثالث جلسات          
  . ثانية ١٥ إلى ١٠ات التمرين كله تستغرق ما بين كل خطوة من خطو،  دقيقة ٣٠

  
  :فنية التعرض

، وذلك بواجهـة المثيـرات      ، الهدف منها التأثير على األعراض السلبية للقلق بإطفائها         
وتعتبر هذه الفنيـة مـن أكثـر الفنيـات          ، وكذلك مواجهة سلوك التجنب الذي هو معزز للقلق         

  .ساوس واألفعال القهرية السلوكية استخداما في عالج اضطراب الو
وتتوقف مدة كل جلسة على حسب رد فعل المريض واستيعابه للتعليمات وتكرار الجلسة             

ويستخدم عند تنفيذها جهاز لقياس ضربات القلب واستجابات الجلد الجلفاتيـة           ، وحالته المزاجية   
  .ة وبعد المواجهة وقياس تقديري لقياس درجة القلق قبل المواجهة وأثناء المواجه، الكهربائية 

  ).٢١٠ :٢٠٠٥المطيري ،(
  

  ).exposure and response prevention(طريقة التعرض ومنع االستجابة 
 دراسة أن هذه الطريقة فعالة على المدى القصير، والمدى الطويـل، فـي              ٢٠أظهرت   

تحـسنوا  % ٣٩من المرضى تالشت االعـراض عنـدهم و       % ٥١فقد تبين أن    . معظم المرضى 
وبعد مضي سنة على العالج ارتفعت نسبة الذين لم يـستفيدوا أو  .  يستفيدوا من العالج   لم% ١٠و

  %.٢٤لم تستمر استفادتهم الى 
وتتلخص هذه الطريقة في الطلب من المرضى أن يتعرضوا أو يعرضوا أنفسهم لالشياء                

ويجـري  . ئزازالتي يخافون منها أو التي يتجنبونها خوفاً من حصول القلق أو االزعاج أو االشم             
أيضا منعهم من االستجابة جزئياً أو كلياً عن طريق تأجيل عمل الطقـوس، أو اختـصارها، أو                 

مريض يخاف من الجراثيم يطلب منه أن يـصافح، ويمـسك يـد البـاب،               : مثالً. االمتناع عنها 
و أن تكون مدة الغـسل أقـل وعـدد    والتلفونات العامة مع اقناعه بأن ال يتلو ذلك غسل اليدين، أ 

وقد يطلب من المريض أن يتخيل تعرضه لهذه االشياء بـدل فعلهـا، ولكـن               . مرات الغسل أقل  
له فعالية اكثر، وال يلجأ عـادة للتعـرض الخيـالي اال اذا كـان               ) in vivo(التعرض الحقيقي   

  .التعرض الحقيقي غير ممكن
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ال بسبب نقص الخبرة في هذا المجـال عنـد          إن العالج السلوكي هذا غير شائع االستعم         
اما االسـلوب   . معظم االطباء، وكذلك ألن هذه المعالجات كانت مجهدة وطويله باساليبها القديمة          

المذكور آنفا فهو سهل ويمكن بعد فترة قصيرة أن يقوم به المريض بنفسه أو بمساعدة أهله فـي                  
ة يتفق الطبيب مع المريض على طريقـة        منزله بدون حضور المعالج بل بناء على وظيفة منزلي        

وقد يختصر الطبيب الوقت المصروف على المعالجة بإعطـاء المـريض كتيبـاً عـن               . تنفيذها
ونشرة عن العالج السلوكي الذاتي مثل      ) GREIST,1989( مثل كتاب    OCDالوسواس القهري   

  .MARKS.( 780=ref?php.subject/net.jmid.www://http,1978(نشرة 
  

  -:النظرية المعرفية : ثالثاً 
يشير أصحاب النظرية المعرفية إلى أن العوامل المعرفيـة ذات أهميـة أساسـية فـي                       

اضطراب الوسواس القهري ، فاضطراب الوسواس القهري ما هو إال مظهر لنمط معين ، كمـا                
وراً نظريا ألسباب اضطراب الوسواس القهـري فيـه يلعـب إدراك             تص ١٩٨٨ بارلد عام    مقد

دهم أفكار متطفلة   والشخص للسيطرة دوراً مهماً وتبدأ نظريته باالعتراف بأن معظم األسوياء ترا          
ال تصبح لحوحة أو مزعجة ، ولكنها قد تهيء المسرح لنمو اضطراب الوسـواس القهـري إذا                 

  .تضافرت عدة عوامل في الوقت نفسه 
وبالتالي يشخص اضطراب الوسواس القهري في ضوء النظرية المعرفيـة علـى أيـة                  

فة ، وتكـون محرضـة لتـصبح طبيعيـة        دأفكار مشوشة ، ومزعجة ، ومضخمة وتحدث مصا       
وحقيقية أما السلوك القهري ، فهو سلوك علني ممثل تكرار االغتـسال ، أو إعـادة الفحـص ،                   

ذا التتابع من األفكار والسلوك يقود إلـى آالم ، وبـؤس ،   ويأخذ شكالً من السلوك المعرفي ، وه      
واضطراب ، ويؤدي إلى السلوك المزعج ،باإلضافة إلى األفكار االنهزامية ، وإلى سلسلة مـن               

  .الخسائر المستمرة 
إضافة إلى ما سبق يرى قويدر هذه النظرية أن مـريض الوسـواس القهـري يواجـه                

  .ن صفات عصاب الوسواس القهري صعوبة في اتخاذ القرار ، وهي م
  . ) ٥٢ : ٢٠٠٥جودة ، ( 
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  النظرية االجتماعية : رابعاً 
من وجهة نظر هذه النظرية ،  فإن معظم سمات الشخص الوسواس القهري عبارة عـن                   

استجابات متعلمة مكتسبة وباقية ، ألنها تقلل أو تخفض من القلق أو من أي انفعال سلبي آخـر ،               
اء هؤالء األطفال يعجزون عن خلق جو المرح والتلقائيـة والـضحك ، بـل قـد               بد أن إ  لقد وج 

يعاقبون الطفل على قيامه بهذه األشياء ، ويسعى آبـاء هـؤالء األطفـال المتـصاص الطفـل                  
  .واستدخاله أو هضمه واستيعابه ألوامر اآلباء وحفظ القواعد المتوقعة 

   ) ١٤٣ : ٢٠٠٤العيسوي ، ( 
 عرض النظريات المفسرة للوسواس القهري ، أنهـا تختلـف مـن حيـث               ويتضح من       

األسباب المؤدية الضطراب الوسواس القهري ، تبعاً لإلطار النظري لكل منها ، ففـي الوقـت                 
الذي ترى فيه النظرية التحليلية أن السبب يعود إلى التثبيت في المرحلة الـشرجية ، يالحـظ أن          

ى المنبه الشرطي في إطار نظرية التعلم ، أما النظرية المعرفية           النظرية السلوكية ترجع السبب إل    
  .واس القهري إلى العوامل المعرفيةفإنها تعزو أسباب اضطراب الوس

   ) ٥٢ : ٢٠٠٥جودة ،  ( 
  

  :عالج الوسواس القهري 
كانت النظرة التقليدية إلى اضطراب الوسواس القهري بين األطباء النفسيين أنه داء بـال                    
 النفسية مقاومة للعالج ، وكاتب الرسائل       ت هو في أحسن األحوال من أكثر االضطرابا       وء ، أ  دوا

العالجية الدوائية الموجودة في الطب النفسي كلها تستخدم مع مريض الوسـواس القهـري فـي                
 إال أن   راحـة محاولة لتهدئته أو إعانته على التعايش مع األعراض ، ولم يكن المـريض يجـد                

عالى فتخف هذه الوسواس القهري من تلقاء نفسها ، وهو ما يحدث فـي كثيـر مـن    يرحمه اهللا ت  
الحاالت رحمة من اهللا ، لكن نسبة كبيرة من المرضى كانوا يعانون بشكل مستمد ومطرد ينتهـي   

  .ة لألمراض النفسية حبهم إلى العيش في مص
 من القرن العـشرين     لكن هذه النظرة بدأت تتغير في نهايات السبعينات وأوائل الثمانينات         

، ألن تطور أحدث في طرق العالج السلوكي بحيث أصبحت هناك أسـاليب وبـرامج خاصـة                 
باضطراب الوسواس القهري وواكب ذلك التطور اكتشاف التأثير االيجابي لعقار من مـضادات             

ون غيره  فقد كان اكتشاف تأثير هذا العقار د      " الكلوميبرامين  " االكتئاب الثالثية الحلقة وهو عقار      
من مضادات االكتئاب الثالثية الحلقة في الوسواس القهري هو الـسبب فـي توضـيح عالقـة                 
اضطراب الوسواس القهري بالناقل العصبي السيروتونين ، ألن الفرق بين الكلوميبرامين وكـل             

( . ثيره في الـسيروتونين     مضادات االكتئاب الثالثية الحلقة األخرى هو أنه أكثر تخصصاً في تأ          
  .  )١٦٥ ، ٢٠٠٣بو هندي ، أ



 ٧٠

  :وينقسم عالج الوسواس القهري إلى قسمين رئيسياً 
  :العالج العضوي  .١

عن طريق استخدام الوسائل الطبية الالزمة ، وفقاً لما يقرره الطبيب المختص من نوعية                     
العالج وبالجرعة التي يحددها ، وذلك للسيطرة على أعراض االضطراب وتخفـيض مـستوى              

والقلق أو االكتئاب المصاحب له ، وزيادة شعور المريض باالسترخاء العقلي والعضلي ،             التوتر  
  . )٤١٠ : ٢٠٠٣ريطى ، قال( :   ومن بين هذه الوسائل وزيادة كفاءته وصحته الجسمية ، 

  
  :العالج بالعقاقير   . أ

مـن  كاستخدام المنومات مع حاالت األرق المستمد والقلق الحاد والمخاوف المرضـية و                
 ملجم ويمكن استخدام    ٧٥ – ٢٥أهم هذه العقاقير ، هو مادة األنافرانيل والجرعة تتراوح ما بين            

 ملجـم  ٢٠روزاك بجرعة  ملجم في اليوم ، يمكن استخدام مادة ب    ٥٠ – ٢٥مادة فلوفكسامين من    
  .)١٩ ، ١٩٩٨ثابت ، (  .في اليوم 

  
  :العالج الكهربائي   . ب

التي تصاحب فيها االضطرابات العصابية أعراضاً اكتئابيـة        ويستخدم غالباً مع الحاالت           
   ).٤١١ : ٢٠٠٣ريطى ، قال(  .حادة وأفكاراً سودائية أو انتحارية 

  
  :العالج الجراحي . ج

ويستخدم في حاالت القلق المزمن والوسواس القهري واالكتئاب الشديد ، وذلـك بعـد                    
ائية والكهربية دون جدوى ، ويـتم العـالج الجراحـي      استنفاذ كافة أنواع العالج النفسية والكيمي     

بقطع األلياف العصبية الموصلة بين الفص الجبهي في المخ والثالموس مما يؤدي إلـى توقـف                
   ).٤١١ : ٢٠٠٣ريطى ، قال(  .الدائرة الكهربائية الخاصة باالنفعال 

  
  :العالج النفسي 

لباً على إحدى نظريات الشخـصية       هذا الصدد طرقاً عدة يقوم كالً منها غا        يوتستخدم ف 
لكشف عن الجذور العميقة لالضـطراب ،  لومن بين هذه الطرق ، العالج التحليلي ، الذي يهدف     

ة الالشعورية المهمة فيه ، ومصادر هذه الصراعات والخـروج          نوعن الصراعات األساسية الدفي   
ـ             ا يترتـب عليهـا مـن       بها إلى المستوى الشعوري ، وتفسير طبيعتها ومعانيها الرمزيـة ، وم

ميكانزمات دفاعية ، وتأثير ذلك كله على عملية التوافق الشخصي واالجتمـاعي للفـرد ، كمـا                 
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يهدف إلى تعريف الفرد المضطرب إلى تنمية مقدرته على مواجهة مخاوف وقلقـة وصـراعاته          
  .ومشكالته بطرق أكثر نضجاً وايجابية وواقعية 
ن الفرد المضطرب والمعالج قائمة على كل مـن         ويتم ذلك كله من خالل عالقة وثيقة بي       

التجاوب االنفعالي ، والتنفيس االنفعالي والعقلي ، والتشجيع والفهم والتفسير والمساندة والتدعيم ،             
  .  )٤١١ : ٢٠٠٣القريطي ، (  .واإليحاء والتدعيم 

  
  :العالج الديني 

وإمـا ينزغنـك مـن      ﴿: يمـة   ينطلق العالج الديني الموجه للوسواسي المسلم من اآلية الكر        
    وعليه فإن توجيه هذا الفرد إلى ذكر اهللا ،  سواء باالستماع إليـه        . ﴾الشيطان نزغ فاستعذ بـا

طهـارة  : في مجالس استماع القرآن الكريم ، تلك المجالس التي تتطلب آدابا خاصة كالطهـارة               
ني كالمه ، أو تـالوة القـرآن   البدن والثوب والنفس ، والخشوع والتوجه إلى اهللا والتفكر في معا    

كما أن توجيهه إلى أداء الصالة بما فيها من تالوة وخشوع وحركات            . الكريم في مجالس التالوة     
، وبما تحمله من توجه مباشر إلى اهللا سبحانه وتعالى حيث يدعوه اإلنسان المضطرب ويطلـب                

دات اإلسالمية يمكن أن يكـون  وتوجيهه إلى الصيام والزكاة وغير ذلك من العبا     . . . منه العون   
  .عونا له في التخلص من وساوسه 

إن العالج الديني ال يقف عند هذا الحد ، إنما يتوجه من خالل التربية القرآنية إلى توجيه                 
الوسواسي للتخلص من كثير من السمات والعادات التي يشب عليها كالصالبة وعـدم المرونـة               

  ) .٢٠٠ : ١٩٨٦محمد ، (.  الشفاء  مما يساعد أيضا في سرعةوالمغاالة ،
  

  :عالج عصاب الوسواس القهري عند ابن قيم الجوزية 
نورد فيما يلي بعض العالجات التي اقترحها ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان من               

  .مصايد الشيطان 
يستحق التعزيز البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في ما لـم يـأذن بـه اهللا ،                   

فمما نهى عنه الغلو وتعدي الحدود واإلسراف ؛ وذلك بدليل قوله           . يعبدوا اهللا بالبدع ال باإلتباع      و

م ﴿ :تعالى  ا تَغْلُوا فِي دِينِكُ ابِ لَ هلَ الْكِتَ ا أَ ١٧١آية :  النساء [ ﴾ي[،   

ـسرِفِني     ﴿:  وقوله   الْم حِـبـا ي ا تُسرِفُوا إِنَّه لَ ـك   ﴿:  ، وقولـه  ] ١٤١آية :  األنعام [﴾ولَ تِلْ
ا      وهـد ـا تَعتَ دود اللَّهِ فَلَ ال تشددوا : "  ، وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ]٢٢٩البقرة ، آية [﴾ ح
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على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم ، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم ، فتلك بقاياهم فـي                    
  " .تبناها عليهم رهبانية ابتدعوها ما ك: الصوامع والديارات 

 من أراد التخلص من بلية الوسواس فليستشعر أن الحق في إتباع رسول اهللا صلى اهللا عليـه               -٢
وسلم في قوله وفعله ، وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من ال يشك أنه على الصراط المستقيم                 

  .، وأن مخالفته من تسويل إبليس ووسوسته 
ومثال ذلك أن عمر رضـي اهللا   . لذكر أو القراءة واالطالع      العلم بالشرع وذلك بسؤال أهل ا      -٣

وأن . لم يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى          : فإذا قيل له    . عنه يهم باألمر ويعزم عليه      
الصحابة ما كان فيهم موسوس ، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما اذخرها اهللا عن رسوله وصحابة                

  .و أدركهم عمر لضربهم وأدبهم ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم ولو أدركهم لمقتهم ول. رسوله 
وأنه ال عذر ألحـد     .  االعتقاد في أن الوسوسة مرض سببه قبول اإلنسان لوساوس الشيطان            -٤

: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العـاص قـال       . في قبول هذه الوسوسة     
فقـال رسـول اهللا     . ني وبين صالتي يلبسها علـي       يا رسول اهللا ، إن الشيطان قد حال بي        : قلت  

ذاك شيطان يقال له خنزب ، فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه ، واتفل عـن               : " صلى اهللا عليه وسلم     
وفي جامع الترمذي من حديث أبي بـن كعـب أن   " . ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عني     . يسارك ثالثا   

" .  وسـواس المـاء   اانا يقال له الولهان ، اتقوإن للوضوء شيط : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال       
وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                   

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصالة ، فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنـه               : " وسلم قال   
  " .حا قد أحدث ، فال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ري

فمتـى  .  يستحب لإلنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة               -٥
فقد روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي          . وجد بلال قال هذا من الماء الذي نضحته         

  .كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح : أو الحكم بن سفيان قال 
  ) .٢٠٢ : ١٩٨٦ المرجع السابق ، (
  

  : عالج عصاب الوسواس القهري عند اإلمام الغزالي 
وعليـه فـإن علـى      . أما اإلمام الغزالي فقد ذهب إلى أن الوسوسة خبل في العقل أي فساد فيه               

  : المعالج أن يعيد لهذا العقل صوابه وذلك بـ 
  . تزويده بموقف الشرع مما هو فيه -١
  " .القسطاس المستقيم " المنطق الوارد بعضها في كتاب الغزالي تعليمه قواعد -٢
حثه على أن يسلك سلوك الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصـحابته واالبتعـاد عـن سـلوك                 -٣

  .المغالين 
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ويفيـد فـي   ) الجـزء األول (إحياء علوم الدين : ومن بعض ما أورده الغزالي في كتابه     

  :عالج الموسوسين 
. تطهير الظاهر عن األحداث وعن األخباث والفضالت        : األولى  : بع مراتب    الطهارة لها أر   -١

تطهير القلب عن األخالق المذمومـة      : والثالثة  . تطهير الجوارح عن الجرائم واآلثام      : والثانية  
. تطهير السر عما سـوى اهللا تعـالى وهـذه طهـارة األنبيـاء             : والرابعة  . والرذائل الممقوتة   
 إال للمرتبة األولى فيمعن فيها ويستقصي في مجاريها ويستوعب جميع وقتـه           فالموسوس لم ينتبه  

وهذا مخالف لـسنة    . في االستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة           
  .وسيرة األولين الذين استغرقوا في تطهير القلب وتساهلوا في أمر الظاهر 

فما يشاهد عليه نجاسة    . أن األشياء خلقت طاهرة بيقين       المزيل للوسواس أن يعلم الموسوس       -٢
  .وال يعلمها يقينا يصلي معه وال ينبغي أن يتوصل باالستنباط إلى تقدير النجاسات 

ال يبـولن   : " فقد قال عليه الصالة والسالم        .  أال يبول اإلنسان في المغتسل وال يبول واقفا          -٣
  " .الوسواس منه أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة 

 على الفرد أن يستبرئ عن البول ولكن أال يكثر التفكير في االستبراء فيتوسوس ويشق عليه                -٤
  .األمر ، وما يحس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء 

االبتعاد عن االستقصاء في االستنجاء بعدم التعرض للباطن ، فإن االستقصاء منبع الوسواس             -٥
.  
أن يزيد على الثالث ، وأن يسرف في الماء ، وأن يـنفض             : أمور ثالثة    يكره في الوضوء     -٦

  .اليد فيرش الماء ، وأن يتكلم أثناء الوضوء ، وأن يلطم وجهه بالماء لطما 
  ) .٢٠٤ : ١٩٨٦المرجع السابق ، ( 
  

  األوجه االجتماعية لمرض الوسواس القهري
  

 يفقده وظيفته وبالتالي دخلـه      قد يسبب هذا المرض معاناة كبيرة للمريض وألسرته، وقد        
وقد تكون الطقوس شديدة ومتكررة لدرجـة ال يـساعد فيهـا المـصاب أو               . وحياته االجتماعية 

والخوف من التلوث والقذارة المبالغ فيه قد يدفع االسرة الـى           . المصابة في ادارة شؤون المنزل    
 عن المجتمع ألن الزوار ال      تغيير المنزل والتنقل بكثرة، وفي بعض الحاالت قد يؤدي الى العزلة          

كما أنه قد يطلب من االسـرة ان تـشارك فـي     . يشجعون على الزيارة خوفا من تلويثهم للمنزل      
الطقوس مثل المريض الذي يطلب من اهله أن يطعموه أو يحملوه حمال الى الحمام والمريـضة                

في بعض الحاالت   و. التي تطلب من أهلها أن يراقبوها وهي تقوم بطقوسها حتى ال تخطىء فيها            
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الشديدة قد يجبر االطفال على خلع مالبسهم ووضعها في الغسيل لدى دخولهم باب المنزل خوفـا         
لذلك فان  . من التلوث، وقد يؤدي الجدال حول هذه االعراض الى الشجار االسري وربما الطالق            

  .العالج يكون اكثر فعالية اذا شاركت فيه االسرة خاصة فيما يتعلق
780=ref?php.subject/net.jmid.www://http  

  
  :ة في العملية العالجية  األسرأهمية إشراك

  
غالباً ما يكون أعضاء أسرة مريض اضطراب الوسواس القهري راغبـين فـي مـساعدة                     

أن يعلم الطبيب النفسي أهل المريض      يض لكنهم ال يعرفون كيف يفعلون ذلك ، ومن المقدر           رالم
كيف يستطيعون مساعدة مريضهم ، إال أن الخطوة األهم في أن يفهـم أعـضاء األسـرة قـدر              
اإلمكان ، طبيعة االضطراب وطبيعة أعراضه وأن يتعلموا كيفية التعامل معهـا ، وأن يحـذروا          

 طبيعة االضطراب هو    من التعبير المفرط عن مشاعرهم تجاه هذه األعراض ، فمعنى أن يفهموا           
أن ال يلقوا اللوم على المريض ولو حتى من خالل التعليقات غير المباشرة ألن في ذلك ما يسبب                  
ضرراً أكثر من النفع ، كما أن المهم أال يستسلموا تماماً لوسواس المريض وأسرته يعتمد كثيـراً              

  .على مدى ما يظهر أعضاء األسرة استعداداً لتحمله 
  

رة مريض الوسواس القهري في أغلب األحيان يتصرفون بشكل يزيـد مـن             وبعض أس       
عذاب المريض من ناحية انتقادهم المتكرر لتصرفاته واتهامهم له بـالجنون ، فهـم يتـصرفون                
تصرفات انفعالية ألنهم ال يعرفون طبيعة ما يعاني منه المريض ، وبعض األسر تتسم تصرفات               

ث أنهم يستسلمون تماماً ألوامر المرض ويـشاركونه أفعالـه          أعضائها بصفة الحماية الزائدة بحي    
القهرية ويلتزمون بالقواعد التي يضعها لهم لفعل األشياء ، وهم في هذه الحالة يضرونه أيـضاً ،           
ألن األسلوب األصح هو أن يوقف الجميع أن ما يعانيه المريض هو بسبب التغلب على وساوسه                

 إذا التزم بالبرنامج العالجي المتفق عليه مع الطبيب النفسي          ويستطيع التخلص من أفعاله القهرية    
  .المعالج 

ومن الممكن أيضاً إشراك أعضاء األسرة في العالج السلوكي بحيـث يكونـون بمثابـة             
معالجين مساعدين ، ويستلزم ذلك أن يقوم الطبيب بشرح مفاهيم وأسـاليب العـالج الـسلوكي                

ذلك فائدة كبيرة في إنجاح أسـاليب العـالج المختلفـة ،    ألعضاء األسرة وقد وجد الباحثون أن ل     
وبشكل خاص أساليب العالج السلوكي وإشراك أهل المريض معه في العملية العالجية يـساعده              
كثيراً في التغلب على مخاوفه ، إال أن المشكلة التي تجعل من إشراك األسرة في العالج سـالحاً           

عادة ما يكونون هم أنفسهم مرض بأحد االضـطرابات  ذا حدين هي أن كثيراً من أعضاء األسرة    
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يكونـون مـصابين باضـطراب     % ١٠من الحاالت ومـنهم     % ٥٠النفسية والنسبة تصل إلى     
الوسواس القهري نفسه ، وفي بعض األحيان خاصة إذا كان المريض طفالً فإن ذلك قـد يكـون          

  .    مفيداً ، لكنه في حاالت كثيرة أخرى تكون نتيجة عكسية 
  . )١٨٩ : ٢٠٠٣أبو هندي ، (  
  

  : المسار والمآل المرضي 
  

أما المسار المرضى الضطراب الوسواس القهري فمسار طويل من حيث المدة الزمنيـة             
، خاصة إذا عرفنا أن كثيراً من المرضى يستمدون في معاناتهم سراً فترة طويلة ، ربما تـصل                  

، اتهم أو يخافون من وصفهم بـالجنون أ       إلى سنوات عديدة ، وهم يخجلون من الشكوى من معان         
الكفر ، وهنالك أيضاً من يعانون وال يعرفون أن ما يعانون منه هو مرض يمكـن أن يعـالج ،                    
ولكن ما الذي يحدث بعد أن يتخلى اإلنسان عن سره األليم ، إن مسار المرضى يعتمد اآلن فـي                  

رضي لمرضى نفس في بالدنا ال بـد        مجتمعاتنا العربية إلى حد كبير ، إن الكالم عن المسار الم          
مختلف عما هو عليه في البالد األخرى التي يتكلم فيها األطباء النفسيون بطريقة يفهما المجتمـع                
الذي يعيشون فيه ، بالشكل الذي يجعل معظم الناس يعرفون ما هو الوسواس القهري ، ويـدلون                 

 أن المريض المحاط بأناس أصـحاء  المريض بالتالي إلى االتجاه الصحيح ، لكن الذي ال شك فيه       
  .من الناحية النفسية ، سواء في مجتمعاتنا أو غير ما يصل إلى الطبيب النفسي في نهاية األمر 

أما اآلن وبعد اكتشاف العالج من مجموعة الماسا ،وبعد تطوير طرق العـالج النفـسي               
 بالـشكل الـذي يعنـي       السلوكي والمعرفي فإن الصورة اختلفت إلى حد ما ، وإن لم يكن كبيراً            

انتصار الطب النفسي على اضطراب الوسواس القهري انتصاراً ساحقاً ، فأكثر التقـديرات اآلن              
يشنون تماماً أو يتحسنون إلى حـد يـسمع لهـم     % ٨٠حتى  % ٦٠تفاؤالً تشير إلى أن ما بين    

أبـو  ( . والهم يبقون كما هم ، أو تسوء أح %  ٤٠    حتى % ٢٠بالحياة شبه الطبيعية وما بين      
  . ) ١٩١ : ٢٠٠٣هندي ، 
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  :الوسواس القهري تعقيب الباحث على مبحث 
  

 والذي يبين لنـا مـدى       الوسواس القهري عرضنا لمبحث   ويرى الباحث انه من خالل      
 وكذلك أهل المريض ومن خـالل العـرض          الوسواس القهري  المعاناة التي يعاني منها مريض    

 لدى الكثير من العلماء الـذين عرفـوا الوسـواس والتفـسير       ي الوسواس القهر  تبين لنا مفهوم  
اإلسالمي لمرض الوسواس وما تعريفة في الشريعة اإلسالمية ،وتاريخ هذا المـرض ،وحجـم               
المشكلة في العالم ومدى االنتشار ،وكيفية حدوث المرض ،وكيفية التشخيص والعوامل واألسباب            

عـراض  واأل عوامل وراثية أو بيئية أو غيرها ،   التي قد تكون سببا في نشؤ المرض سواء كانت        
واألشكال الخاصة بهذا المرض  ومن خالل عرض النظريات التي فسرت المرض يرى الباحث              

بعين االعتبار في أي عمل يخص هذا المرض ، ومن خالل عرض بعض أشكال عالج              أن تؤخذ 
ركـزت علـى العديـد مـن        الوسواس القهري يرى الباحث انه ال بد يؤخذ بهذه األساليب التي            

األساليب المهمة في عالج هذا المرض سواء كان العالج عضوي أو عـالج نفـسي أو حتـى                  
العالج الديني الذي تطرق إليه بعض العلماء مثل ابن سينا والغزالي وقـد قـام محمـد عـودة                   

، بتطبيق برنامج عالجي ديني على بعض الحاالت أدى إلى تحسن في بعض الحاالت              ) ٢٠٠٥(
 األسرة في العالج الن ذلك مهم جداً حيث إننا فـي المجتمـع              كد الباحث على أهمية إشراك    ويؤ

الفلسطيني يعيش أغلب الناس في أسر ممتدة وتؤثر في العالقات بين المريض والمحـيط الـذي                
يعيش فيه  كذلك فان أهل المريض بشكل عام يعانون معاناة قاسية من معايشتهم ألبنهم المريض                

جتمع بشكل عام ينظر إلى المرض النفسي بـشكل سـلبي ويـرفض التعامـل مـع          حيث أن الم  
المرضى النفسيين ، وفي النهاية مسار ومال المرض وهل هناك شفاء فعالً من هذا المـرض أم                 

  .  يتم التحسن فقط 
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  :سابقةدراسات 
  -:تمهيــد 

يتناول الباحث في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبيـة التـي                 
 وقد تـم    الوسواس القهري باإلضافة إلى الدراسات التي اهتمت بسمات الشخصية        اهتمت بدراسة   

   -:تصنيف هذه الدراسات إلى
  

  .الدراسات التي تناولت موضوع سمات الشخصية/ اوالً 
  ):م ١٩٦٣ ( مليكهلويس كامل ) ١ (

 الـى  ،" الفروق بين الجنسين في سمات الشخـصية :"والتي بعنوان الدراسة هدفت هذه       
 ٣٠٠ وتكونت عينة الدراسة من      الشخصية،معرفة هل هناك فروق دالة بين الجنسين في سمات          

 سنة للجنسين وقد اسـتخدم الباحـث        ١٩,٩الب من الجامعيين متوسط أعمارهم       ط ٤٤٤ طالبة،
 وقد تمت المعالجة اإلحـصائية باسـتخدام        ،)منيسوتا  ( مقياس اختبار الشخصية المتعدد األوجه      

 وقد أسفرت الدراسة عن أن هناك فروقاً دالـة بـين متوسـطات الطلبـة           الحسابية،المتوسطات  
 وأن هناك فروقاً نوعية بين الشخصين لها        االختبار،يس المشمولة في    والطالبات على معظم المقاي   

  .القسم وهذه الفروق تقل إذا كان الطلبة والطالبات من نفس الشخصية،داللتها من حيث سمات 
  
  ):م ١٩٨٣( التوري وآخرون ) ٢(

طية  الفروق بين الذكور واإلناث في سمات االنبسا       :"هدفت هذه الدراسة والتي بعنوان            
 إلى معرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلنـاث فـي سـمات      ،"والعصابية
  .والعصابيةاالنبساطية 

 طالب جامعي من الذكور واإلناث واسـتخدام البـاحثون قائمـة            ٣٠٠تكونت عينة الدراسة من     
) ت( يمـة    وبحساب المتوسطات الحسابية ومعامل االرتباط بيرسون وحساب ق        للشخصية،آيزنك  

توصل الباحثون إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في االنبساط في                
  .اإلناث وذلك لصالح العصابية،حين توجد فروق ذات داللة إحصائية توجد بينها في 
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  :)١٩٨٦(دراسة أبو إسحاق ) ٣(
ب ذوى الـسلوك المـشكل   سمات الشخصية للطـال   : "هدفت هذه الدارسة التي بعنوان          

 ، إلى مقارنة سـمات الشخـصية   "بقرنائهم األسوياء في المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة     
للطالب ذوي السلوك المشكل بقرنائهم األسوياء في المدارس الثانوية بمدينة مكة ، وتكونت عينة              

شخصي ، باإلضافة إلـى     طالب قام الباحث فيها باستخدام مقياس التفضيل ال       ) ٤٠٠(الدراسة من   
استمارتين لتحديد الطالب ذوي السلوك المشكل واألسوياء وقد أظهرت نتائج الدراسـة وجـود              

 لخضوع النظام   –اإلنجاز  –التأمل الذاتي   : فروق ذات دالة إحصائية لصالح األسوياء في سمات         
ت داللة إحصائية   وفروق ذا .  التحمل   – العطف   – لوم الذات    – ةالمعاضد– د التوا – االستدالل   –

ولـم توجـد أي     .  العدوان   – السيطرة   –االستعراض  : لصالح ذوي السلوك المشكل في سمات       
  .فروق ذات داللة بين المشكلين واألسوياء في سمة التغير 

  
  ):١٩٨٧( دراسة مرسي )٤(

عالقة مشكالت التوافق بـسمات الشخـصية عنـد         :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان           
 إلى بحث عالقة مشكالت التوافق      ،"ن من بين تالميذ المدارس الثانوية بمدينة الرياض       المراهقي

وتكونت العينة  ، بسمات الشخصية عند المراهقين من بين تالميذ المدارس الثانوية بمدينة الرياض          
، طالب بثانويتي الجزيرة والسليمانية بمدينة الرياض بالمملكـة العربيـة الـسعودية           ) ١٠٠(من  

 سنة تقريباً ويدرسون بالـصف الثـاني والثالـث          ١٩ سنة و    ١٦ أعمارهم الزمنية بين     تراوحت
وشمل جميع الطالب الحاضرين في الفصل وقـت        ، ثم تطبيق االستبيان بطريقة جماعية    ، الثانوي

الـذي وضـعه   " اختيار التوافق للطلبة"جمع البيانات واستخدم الباحث في قياس مشكالت التوافق     
) ١٥٠(ولقياس سمات الشخصية اقتبس الباحـث       ، )نجاتي محمد (وأعده للعربية   واقتبسه  ) هيوم(

، والقلـق ، والدافعيـة ، واالكتفـاء الـذاتي   ، فقرة من عدة استبانات تقيس سمات الثقـة بـالنفس         
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود معـامالت ارتبـاط       . والعداوة، والشعور بالذنب ، واإلشكالية

 مقاييس السمات الشخصية غير الصحيحة من ناحية والدرجات علـى           ة بين الدرجات على   بموج
حيث أن المراهقين أصحاب السمات غير الـصحيحة        ، مقاييس مشكالت التوافق من ناحية أخرى     

العالية يعانون من مشكالت في التوافق أكثر من قرنائهم أصـحاب الـسمات غيـر الـصحيحة                 
  .المنخفضة
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  :)١٩٨٩(طيف لدراسة عبد ال) ٥(
نمط الشخصية القهرية لـذي عينـة مـن طـالب           : "هدفت هذه الدارسة التي بعنوان           

لمعرفة ماهية البنية العاملية لمفردات مقياس الشخصية القهرية وماهية         ،   "الجامعة دراسة عامليه  
من طـالب كليـة   ) ٢٠٠(واشتملت عينة الدراسة . الفروق بين الجنسين في نمط هذه الشخصية    

سكندرية فرع دمنهور ، من الفرقة األولى والثانية بقسم علم االجتماع وكانـت             اآلداب جامعة اإل  
عام ، واستخدم الباحـث     ) ٢٠-١٩(العينة مناصفة بين الذكور واإلناث وكان متوسط أعمارهن         

) MMPI(مقياس الشخصية القهرية ، ومقياس السيكا ثينيا من اختبار الشخصية المتعددة األوجه             
.  العيـسوي    نن دليل اختبار األمراض النفسية وهو من إعداد عبد الرحم         ، ومقياس الوسواس م   

وأبانت نتائج الدراسة أن البنية العاملية لمفردات مقياس الشخصية القهرية ، أنها تحتـوي علـى                
/ التنظيم القهـري ، عامـل الوسـواس المتـسلطة           /عامل الروتين القهري    : ثالث عوامل هي    

والعوامل الثالثة في جملتها تعطـي      . الدافعية القهرية   /ات القهرية   الوجدان القهري ، عامل العاد    
وكما أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فـروق         . صورة متكاملة نسبيا لنمط الشخصية القهرية       

  .ذات داللة إحصائية بين الجنسين في نمط الشخصية القهرية لدى طلبة جامعة اإلسكندرية 
  
  :)١٩٩٢(دراسة الشربيني ) ٦(

 واالستقالل عن المجال اإلدراكـي      –فعالية االعتماد   : "هدفت هذه الدارسة التي بعنوان            
–االنبـساطية  : ( ، إلى كشف الفروق في أبعاد الشخـصية          "على أبعاد الشخصية لدى الجنسين    

 ٧٤ – من الذكور    ٧٥(طالبا  ) ١٤٩(، وقد أخذت عينة مكونة من       ) الكذب– الذهانية   –العصابية  
من طالب التخصصات األدبية بكلية التربية جامعة الملك سعود وال يوجـد بينهمـا         ) اث  من اإلن 

عام وقد طبـق    ) ٢١-٢٠(فروق ذات داللة إحصائية في العمر حيث كان متوسط  أعمارهم من             
علي هذه العينة اختبار أيزنك للشخصية وقد أعده للعربية أبو ناهية ، واختبار األشكال المتضمنة               

وأسفرت نتائج الدراسة عـن وجـود   ) ١٩٨٥(د أعده للعربية الشرقاوي والخضري  وق" وتكن"ل  
فروق بين المستقلين إدراكيا عن المجال والمعتمدين إدراكيا على المجال في االنبساطية  لـصالح   
المعتمدين إدراكيا ، ووجود فروق بين المستقلين إدراكيا عن المجال والمعتمدين إدراكيـا علـى               

ابية لصالح المعتمدين بينما ال توجد فروق بين المجموعتين في الذهانية والكذب            المجال في العص  
كما ووجدت فروق بين الجنسين في العصابية والكذب لصالح الذكور وفروق بين الجنسين في              . 

الذهانية لصالح اإلناث ، في حين ال يختلف الذكور عن اإلناث في االنبساطية وأن ليس لتفاعـل                 
إلدراك أثر على االنبساطية والذهانية والكذب بينما هناك أثر لتفاعـل الجـنس             الجنس وأسلوب ا  

  .وأسلوك اإلدراك على العصابية 
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  :)١٩٩٦(دراسة أحمد ) ٧(
عالقة القابلية لإليحاء ببعض سـمات الشخـصية        : "هدفت هذه الدارسة التي بعنوان            

ة لإليحاء بكل مـن سـمة االنبـساط    إلى الكشف عن عالقة القابلي ،"لدى عينة من طلبة الجامعة   
) ٢٠٠(والعصابية والميل للكذب الذهانية لدى عينة من طلبة الجامعة واشتملت على عينة قوامها              

)  من اإلنـاث   ١٠٠ من الذكور ،     ١٠٠( جامعة المينا منهم     –طالبة وطالبة من طلبة كلية اآلداب       
ة مقياس القابلية لإليحـاء مـن       عام وتضمنت أدوات الدراس   ) ١٩ -١٨(تتراوح أعمارهم ما بين     

مصري حنورة والذي تم استخالصه من قائمـة منـسوتا المتعـددة األوجـه لقيـاس            . إعداد د   
الشخصية وثم تقنينه واستخدامه في العديد من الدراسات السابقة واستخدم الباحث مقياس استخبار             

ات سلسلة قوائم أيزنـك     أيزنك للشخصية من إعداد عبد الخالق ويعتبر هذا االستخبار آخر تطور          
EYSENCK     وأن المميزة األساسية لالستخبار الجديد هي تقديم متغيـر          ١٩٧٥ وقد صدر عام 

جديد أطلق عليه اسم الذهانية ، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط دال إحصائيا للعـاملين                
 نتائج الدراسـة    الخاصين بالقابلية لإليحاء وهما الحسي والحركي وبين العصابية ، كما وظهرت          

أنه توجد فروق جوهرية بين العصابية واألسوياء على متغير القابلية لإليحاء في اتجاه العصابيين              
، كما وأشارت نتائج الدراسة أن هناك فروق جوهرية وذوات داللـة إحـصائية عاليـة لـسمة                  

  .االنبساط والعصابية والميل للكذب والذهانية وبين القابلية لإليحاء 
  :)١٩٩٧(سة الطهراوي درا) ٨(

سمات الشخـصية وعالقتهـا بـبعض األسـاليب         : "هدفت هذه الدارسة التي بعنوان           
 ، لتحديـد  "ي الطالب المتفوقين والمتأخرين أكاديميا في الجامعة اإلسـالمية بغـزة   دالمعرفية ل 

ـ              ص سمات الشخصية للطالب المتفوقين والمتأخرين أكاديميا  والكشف عن الفروق بيـنهم وتفح
لدى كل من   )  عن المجال  لاالستقال/االعتماد  ( العالقة بين سماتهم الشخصية وأسلوبهم المعرفي       

طالبـا ، واسـتخدم     ) ١٩٥(الطالب المتفوقين المتأخرين أكاديميا ، واشتملت عينة الدراسة على          
واختبـار األشـكال    ) ١٩٨٩( تعريب أبو ناهيـة      EYSENEKالباحث اختبار أيزنك للشخصية     

 وزمالئه ، وأعده للبيئة العربية الشرقاوي ، والخـضري          WITKINة من إعداد وتكن     المتضمن
، لقياس االستقالل اإلدراكي عن المجال ، وأسفرت نتائج الدراسة عـن عـدم وجـود            ) ١٩٨٥(

فروق ذات دالة إحصائية بين المتفوقين وقرنائهم المتأخرين في سمة االنبساط واالنطواء ، أمـا               
 الفروق دالة لصالح المتأخرين ، أي أنهم كانوا أكثر عصابية من المتفـوقين              العصابية فقد كانت  

وكذلك كان األمر في بعد الذهانية فقد كانت الفروق أيضا دالة ولصالح المتأخرين ، أما في بعـد                
االستقالل عن  / الكذب فقد كانت الفروق في صالح المتفوقين أما في األسلوب المعرفي االعتماد             

شفت نتائج الدراسة عن ارتباطا داال بين سمات الشخصية وبين األسلوب المعرفـي             المجال ، وك  
  .لكال الفئتين من الطالب ) االستقالل عن المجال / االعتماد (
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  :)١٩٩٧(دراسة أبو ناهية ) ٩(
الفروق بين الذكور واإلنـاث فـي بعـض سـمات      : "هدفت هذه الدارسة التي بعنوان      

 إلى معرفة الفروق بين الذكور واإلناث من طلبة الجامعة فـي            ،" الشخصية لذي طالب الجامعة   
، الـسيطرة ، الجاذبيـة االجتماعيـة   ، الذهانية، االنبساطية العصابية : بعض سمات الشخصية مثل   

. طالبـا جامعيـا     ) ١٥٠(االجتماعية ، وتكونت عينة الدراسة من       ، االتزان االنفعالي ، المسؤولية
عام وقد جمعت   ) ٢٣-٢٠(ت أعمار أفراد عينة الدراسة بين       ، وقد تراوح  )  أنثى ٧٠ ذكرا ،  ٨٠(

البيانات بواسطة استخبار أيزنك للشخصية تعريب وأعداد أبو ناهية ، واستخدم الباحـث مقيـاس         
 ، وأبانت نتائج الدراسة     ١٩٧٣البر وفيل الشخصي لجوردون ، اقتباس وإعداد جابر وأبو حطب           

توسطات درجات الذكور واإلناث في سمات الـسيطرة     أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين م       
كما وأظهـرت نتـائج     .  والتي كانت أعلى لدى الذكور       ةوالذهانية واالتزان االنفعالي والمسؤولي   

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلنـاث فـي سـمات     
ى لدى اإلناث فـي حـين أظهـرت نتـائج     العصابية والجاذبية ، واالجتماعية ، والتي كانت أعل      

الدراسة أنه ال يوجد فرق بين متوسط درجات الذكور واإلناث في سمة االنبساط لـذي طـالب                 
  .الجامعة على المقاييس المستخدمة في ذلك الدراسة 

  :)٢٠٠٠(دراسة أبو خاطر ) ١٠(
ن عـن   سمات الشخصية المميزة لألحداث الجـانحي     : "هدفت هذه الدارسة التي بعنوان      

التعرف على سمات الشخصية المميـزة لألحـداث        الى   ،   "أقرانهم األسوياء في محافظات غزة    
الجانحين عن نظرائهم األسوياء والتعرف على مدى ارتباط سمات الشخصية لـذي مجمـوعتي              

حـدثا  ) ٤٠(الدراسة بمؤشر الجناح ، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين ، األولـى وتـضم               
ؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية في غزة ، والمجوعـة الثانيـة والتـي تـم               جانحا من نزالء م   

اختيارها من طلبة الصف العاشر الذكور في إحدى المدارس الثانوية في محافظة رفح وعـددهم               
 واالتزان االنفعالي أليزنك ، ترجمـة       –طالب ، واستخدم الباحث قائمة سمات العصابية        ) ١٠٠(

ومؤشـر  .  الفكري ترجمة وتقنين أبو ناهية       ح االنفتا –ة الجمود الفكري    وتقنين أبو ناهية ، وقائم    
، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مجموعة األحداث الجانحين تتميز عـن            ) إعداد الباحث (الجناح  

العدوانية ، والبحث عن اإلثارة ، والجمـود الفكـري ، والـذكورة             : مجموعة األسوياء بسمات    
تقـدير الـذات ،     : القلق ، بينما تميزت مجموعة األسـوياء بـسمات          األنوثة ، باإلضافة لسمة     

والسعادة ، واالستقالل ، والتوجه لإلنجاز ، باإلضافة لسمة الشعور بالذنب كما وتبين من نتـائج                
الدراسة أن السمات المميزة لألحداث الجانحين ترتبط ارتباطا ت موجبة ودالة إحصائية بمؤشـر              

وفي حين ارتبطت السمات المميزة لألسوياء ارتباطات سـالبة ودالـة           الجناح في هذه الدراسة ،      
  .إحصائيا بنفس المؤشر 
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  ):٢٠٠٠( دراسة تركي ) ١١(
دراسة العالقة بين قوة األنا وكل من تقدير الـذات          :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان               

وكل من تقدير الذات والجمـود   دراسة العالقة بين قوة األنا   إلى ،"والجمود واالنبساط والعصابية  
، طالباً) ٢٢٥(، من طلبة جامعة الكويت   ) ٥٠٣(واالنبساط والعصابية وتكونت عينة الدراسة من       

 سـنة   ٢١,٢٨طالبة بمتوسط عمر    ) ١٧٨( و   ٤٠٣بانحراف معياري   ،  سنة ٢١,٣وسط عمر   متب
، الجامعـة  والعينة من بين طلبة السنوات والتخصـصات المختلفـة ب          ٣٢,٢وبانحراف معياري   

: كفـافي (اختيار قـوة األنـا ليـارون      : واستخدم الباحث األدوات التالية في جميع بيانات البحث       
اختبار العـصابية واالنبـساط البزنـك       ) ١٩٨٣: الدريني وسالمة (اختبار تقدير الذات    ) ١٩٨٢

  :وقد دلت النتائج إلى ما يلي) لنجنو تسكي(اختيار الجمود ) فرغلي(
ين كل من قوة األنا وتقدير الذات واالنبساط وبين االجتماعية وقوة األنـا             وجود ارتباط موجب ب   

  .باإلضافة إلى االرتباط الموجب بين الجمود والعصابية
  .وجود ارتباط سالب بين قوة األنا وكل من الجمود والعصابية

   
  ) :٢٠٠٠،  S. Bejerot( دراسة )١٢(

 والتـدخين لـدى  مرضـى        شخـصية السـمات   : " هدفت هذه الدراسة والتي بعنوان          
لعينة من مرضـى  التدخين سمات الشخصية و العالقة بين  الكشف عن  إلى" الوسواس القهري     

وسواس يعانون من اضطراب ال    مريض   )٦٤ ( الدراسة من     عينة تكونت و قد    . القهري سالوسوا
و قـد    .الشخـصية سـمات   تقيـيم   ل كارولينسكا للشخصية    مقياسالقهري، و قد استخدم الباحث      

 القلـق ،  إلى  ، وأكثر ميالً للتعب بصورة مرتفعة أكثر عرضة غير المدخنين   أظهرت النتائج أن    
   . درجـة الوسـواس القهـري     اقـل فـي     و   ، وأقل ثقة بالنفس ،     ندما أو شعورا بالذنب    أكثرو  
  
  
  ) :٢٠٠٢(عوض ) ١٣(

ية لـدى   دراسة مقارنة لـبعض سـمات الشخـص       ": هدفت هذه الدارسة التي بعنوان            
 ،إلى تحديد بعض سمات الشخصية التي تميز        "الجانحات وغير الجانحات في مدينة مكة المكرمة      

  :وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين هما . المراهقات الجانحات وغير الجانحات 
الطالبات الجانحات الالتي يقضين فترة العقوبة داخل مؤسسة رعاية الفتيـات     : المجموعة األولى 

   طالبة في الصف الثاني والثالث بالمرحلة الثانوية ٣٩مكة المكرمة وقد بلغ عددهن في 
 الطالبات الغير الجانحات المقيدات في الصف الثـاني والثالـث بالمرحلـة    :المجموعة الثانيـة   

  :وقد استخدمت الباحثة األدوات التالية .  طالبة ٣٩الثانوية ، وقد بلغ عددهن 
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) ١٩٧٣(تعريب جابر عبد الحميد ومحمد فخر اإلسالم        " آيزنك"ة إعداد    قائمة آيزنك للشخصي   -أ
.  

  ) .١٩٨٦( إعداد محمود منسي – مقياس مفهوم الذات -ب
وقد كشفت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين الطالبات الجانحات وغير الجانحات فـي                    

يعني أن الطالبات الجانحـات    االنبساط والعصابية ومفهوم الذات لصالح الطالبات الجانحات وهذا         
أكثر قلقا وأقل اتزانا فهن يفضلن الوحدة والعزلة ويعانين من سوء التوافق األسري واالجتمـاعي     

بينما الطالبات غير الجانحات أكثر اتزانا وأقـل تـوترا فهـن            . ويبدين تقديرا سلبيا نحو الذات      
ألسرة والمجتمع ويبـدين تقـديرا      يفضلن االختالط ويبتعدن عن العزلة ويظهرن تكيفا سويا في ا         

  .إيجابيا نحو الذات 
  
  ) :٢٠٠٢(محمد) ١٤ (

سمات الشخصية المميزة لحاالت سـوء التوافـق        ": هدفت هذه الدارسة التي بعنوان            
 ،إلى الكشف عن السمات الشخصية المميزة لكـل مـن           "وحاالت االضطراب النفسي في الكويت    

ين نفسيا ، وتتكون عينة الدراسة من ثالث فئات لكـل منهـا     ،فئة سيئي التوافق ، وفئة المضطرب     
فردا ) ١٠٨(معيارها الخاص بها هذه الفئات هي ، الفئة األولى فئة سيئي التوافق وقد بلغ عددهم                

فردا ، الفئة الثالثة فئة العـاديين وعـددهم    ) ٣٩(، الفئة الثانية فئة المضطربين نفسيا بلغ عددهم         
ذه الدراسة اختبار كاتل المعدل للبيئة الكويتية الذي يقيس ست عـشرة            وقد استخدام في ه   ) ١١١(

سمة كأداء الدارسة ، وقام باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية ، حـساب متوسـطات أداءات               
الفئات ذكورا وإناثا ، تحليل التباين المتعدد ، تحليل التباين بواسطة معادلة دانكن وشيفيه ، وقـد                 

سيئو التوافق ، المضطربون    : ة عن وجود تمايز بين مستويات الصحة الثالثة         كشفت هذه الدراس  
نفسيا ، العاديون ، في ثالث عوامل فقط من عوامل الشخصية ، وهناك تمايز قائم علـى متغيـر    
الجنس كذلك كشفت هذه الدراسة عن سمات الشخصية المميزة لفئتي سيئي التوافق والمضطربين             

 مما يمكن المرشدين من تصنيف األفراد غير العاديين من الناحية النفـسية    نفسيا ، ذكورا وإناثا ،    
  .، والتنبؤ ببوادر االضطراب النفسي ومشاكل سوء التوافق 
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   :تعقيب عام على الدراسات السابقة
  

لقد قام الباحث في هذا الفصل من خالل عرضه للدراسات العربية واألجنبيـة بوضـع                     
ة والتي يوجد لها عالقة مباشرة قدر المستطاع بدراسة الباحـث مـن خـالل               الدراسات المناسب 

  عرض دراسات سابقة حيث واجه الباحث صعوبة في الحصول على دراسـات سـابقة تتحـدث        
  ، ولعل اقرب الدراسات لموضوع الدراسة الحالية دراسة في موضوع الدراسة بشكل مباشر 

)S. Bejerot  ،التـدخين  سمات الشخـصية و  العالقة بين شف عن  الكإلى والتي تهدف )٢٠٠٠
 للتعب  أكثر عرضة غير المدخنين   و قد أظهرت النتائج أن       ،    القهري سلعينة من مرضى الوسوا   

و  ، وأقل ثقة بـالنفس ،      ندما أو شعورا بالذنب    أكثرو   القلق ،    إلى  ، وأكثر ميالً   بصورة مرتفعة   
التي هدفت إلى الكشف عـن   )٢٠٠٢ ، حمدم(  ، وكذلك دراسة   درجة الوسواس القهري  اقل في   

 التوافق ، وفئة المضطربين نفسيا ، وقـد كـشفت           السمات الشخصية المميزة لكل من ،فئة سيئي      
سيئو التوافق ، المضطربون نفـسيا      : هذه الدراسة عن وجود تمايز بين مستويات الصحة الثالثة          

ك تمايز قائم على متغير الجـنس  ، العاديون ، في ثالث عوامل فقط من عوامل الشخصية ، وهنا        
كذلك كشفت هذه الدراسة عن سمات الشخصية المميزة لفئتي سيئي التوافق والمضطربين نفسيا ،              
ذكورا وإناثا ، مما يمكن المرشدين من تصنيف األفراد غير العاديين مـن الناحيـة النفـسية ،                   

ـ            ملت الدراسـات األخـرى   والتنبؤ ببوادر االضطراب النفسي ومشاكل سوء التوافق ، بينمـا ش
موضوع السمات الشخصية ولكن بأهداف أخرى ، ولكن المهم منها أنها استخدمت مقياس أيزنك              

  .للسمات الشخصية 
  

   كما أن الدراسات السابقة تنوعت في استخدامها إلجـراءات الدراسـة مـن حيـث األدوات                
  .والمعالجات اإلحصائية كالً حسب هدفه وفروضه 

  
لمقاييس فمنها ما قام الباحثون بإعدادها أو تعريبها أو تكييفها مـع البيئـة              أما األدوات وا  

 من استخدم مقاييس وأدوات من إعداد باحثين آخرين لمالءمتها          مالتي أجريت فيها الدراسة، ومنه    
ولكن الدراسة الحالية اعتمـدت     . لطبيعة دراساتهم، أو لكونها قننت في نفس بيئة الدراسة المعنية         

من إعداد أيزنك وقام أبو ناهية بتعريب االختبار وقد تم التأكد مـن صـدق وثبـات          على أدوات 
   .االختبار على البيئة الفلسطينية حديثاً 

  
أما بخصوص اختيار عينة الدراسة فقد اختلفت من حيث نـسبة حجـم العينـة إلـى                       

عينـة للدراسـة     بعض الدراسات التي اعتمدت المجتمع األصلي كله ك        كمجتمعها األصلي، وهنا  
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 اختلفت هذه العينات من حيث الفئة المـستهدفة       الصغره، أو لضرورته حسب طبيعة الدراسة، كم      
 من الجامعات وأخرى عن األسـوياء وغيـر         ىتالميذ المدارس وأخر  فكانت بعض العينات من     

األسوياء ، والجانحين وأخرى اهتمت بمعرفة سمات االنبـساطية والعـصابية ، وأخـرى عـن            
  .س القهري ، واالضطراب النفسي الوسوا

  
حـساب المتوسـطات الحـسابية      :ومن أكثر األساليب اإلحصائية شيوعا في هذه الدراسات             

بواسـطة معادلـة وانكـن      وتحليل التبـاين    بيرسون  واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط     
 ويلـو   احد هو اختبـار   ، وقد قام الباحث إلى استخدام أسلوب إحصائي و        " ت"واختبار  وشيفية،    

الداللة اإلحصائية للفروق بين القياس القبلي والقيـاس   لمعرفة الفرق Wilcox on Test نلكسو
   .البعدي للمجموعة التجريبية في مقاييس الدراسة

  
وقد أظهرت النتائج اهتمام كبير في استخدام مقياس أيزنك في اغلـب الدراسـات التـي               

افق مع أداة الدراسة الحالية فيما بعد ، وقد أظهرت العديد من النتائج             استخدمت اختبار أيزنك ليتو   
حيث أظهرت نتائج مقياس أيزنك ان هناك ارتباط دال إحـصائياً           ) ١٩٩٦: احمد  (ومنها دراسة   

للعاملين الخاصين بالقابلية لإليحاء وهما الحسي والحركي وبين العصابية ، كما وظهرت نتـائج              
 جوهرية بين العصابية واألسوياء على متغير القابلية لإليحاء في اتجـاه            الدراسة أنه توجد فروق   

العصابيين ، كما وأشارت نتائج الدراسة أن هناك فروق جوهرية وذوات داللة إحصائية عاليـة               
  .لسمة االنبساط والعصابية والميل للكذب والذهانية وبين القابلية لإليحاء 
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  .تناولت موضوع الوسواس القهري الدراسات التي / ثانياً 
  
  )١٩٨٩(دراسة بولتن ، وتيرنز ) ١ (

قياس اثر بعض فنيات العالج الـسلوكي فـي عـالج    :"هدفت هذه الدراسة التي بعنوان        
 بعـض فنيـات      الى التعرف على مدى فعالية     ،"حالتين من مرضى الوساوس واألفعال القهرية     

 الوساوس واألفعال القهرية الحالة األولى لمراهـق    العالج السلوكي في عالج حالتين من مرضى      
واستخدم في عالجه منع االستجابة وقد أشـارت        ) ١١٨(عاما ومعدل ذكائه    ) ١٤(عمره الزمني   

النتائج إلى حدوث انتكاسه بعد التحسن النسبي الذي حدث أثناء العالج والحالة الثانيـة لمراهـق                
ستخدم في عالجه فنيتي التعريض ومنع االستجابة       وا) ٨٨(عاما بمعدل ذكائه  ) ١٤(عمره الزمني   

  وقد أشارت النتائج إلى تحسن هذه الحالة 
  
   ):١٩٩٠( دراسة محمد عودة محمد ) ٢ (

بعض أشكال عصاب الوسواس القهـري وعالقتهـا        :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان          
شكال الوسواس القهـري ،   ، إلى الكشف عن المعطيات الدينية لبعض أ        "ببعض المعطيات الدينية  

ت هذه الدراسـة  حددكما هدفت أيضاً إلى التخطيط لطريقة في العالج الديني لهذه األشكال ، وقد         
المفاهيم والشعائر الدينية التي يمكن أن تتسرب منها وسوسة تتطور لتتحول إلى شكل من أشكال               

ئفه ، الطهارة ، النية في      الشيطان ووظا : عصاب الوسواس القهري ، من هذه المفاهيم والشعائر         
الصالة نفسها ، كما عرضت الدراسة خمسة أشكال وسواسية وجدت في القـرن الرابـع عـشر             

ثم عرضت الدراسة للطرق العالجية التي اقترحها كل مـن       . وخمسة أخرى من األشكال الحالية      
 ضـوء هـذه   ابن قيم الجوزية واإلمام الغزالي ، وكذلك طرق العالج السلوكي الحديثة ، وعلـى  

الطرق قديمها وحديثها بني برنامج عالجي ديني ، طبق على خمس حاالت وسواسـية وأثبـت                
  .فعاليته ، دونما حاجة إلى أي مساعدة طبية 

وقد أوصت الدراسة بتطبيق هذا البرنامج في أكثر من مكان لمراجعة مدى نجاحه فـي التكامـل     
  .مع هذه األنماط الوسواسية القهرية 

  
  
  
  
  



 ٨٨

  ) :١٩٩٢(راسة محمد حجار د) ٣ (
البنية المعرفية لخفض الشعور بالذنب وفنية منـع        :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان            

استخدام اسـتراتيجة تقـوم علـى        الى   ،"االستجابة لخفض أعراض الوساوس واألفعال القهرية     
 الوسـاوس   ترتيب البنية المعرفية لخفض الشعور بالذنب وفنية منع االستجابة لخفض أعـراض           

عاما يعاني مـن طقـوس قهريـة فـي       ) ٢٤(واألفعال القهرية في عالج مريض عمره الزمني        
الوضوء والخوف من بلع لعابه المحتمل أن يكون ممتزجا بالدم فيفسد وضوء ه ، وكان الـشاب                 
متدينا ولديه إحساس مفرط بالخطيئة ومحاسبة الذات أمام األخطاء التي يتخيل انه يرتكبها أمـام               

 وكان لديه اتجاهات سلبية نحو الوالدين ، وكان عندما يصلي تسيطر عليه صور خيالية تفسد                اهللا
عليه الصالة ومنها صورة امرأة محدده ، وقد أشارت نتائج الدارسـة إلـى تراجـع الوسـاوس            
واألفعال القهرية وخفض القلق والشعور بالذنب ، كما انخفضت الصراعات والتناقضات األسرية            

  .ت الدافع األساسي لهذا االضطراب التي كان
  
  ):١٩٩٦(دراسة محمد سعفان ) ٤ (

تعديل البينية المعرفية والواجبات المنزلية والتغذيـة       :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان            
استخدم إستراتيجية تقوم على تعديل البينيـة        ،"الراجعة وصرف التفكير ووقف األفكار والتعريض       

ت المنزلية والتغذية الراجعة وصرف التفكير ووقف األفكار والتعريض ، وذلـك            المعرفية والواجبا 
عاماً ،ويشكو من أعراض الوساوس واألفعال القهريـة والتـي          ) ٢٦(لعالج مريض عمره الزمني     

تظهر في الشك في إتمام الصالة والشك في صحة معامالته مع اآلخرين وشعوره بالذنب واألفعال               
رتداء المالبس  طقوس االغتسال ومعاينة األبواب واألقفال ومراجعة التأكد من ا        القهرية المتمثلة في    

وقد تبين من نتائج القياسين القبلي والتتابعي أن اإلستراتيجية العالجية كان لها            وطقوس االستمناء ،    
  .فاعلية في خفض الوساوس واألفعال القهرية 

  
  ) :١٩٩٦(دراسة مصطفى السعدني ) ٥ (

اثر برنامج عالجي باسـتخدام العـالج الـدوائي         :" ه الدراسة التي بعنوان     هدفت هذ        
 الى معرفة اثر برنامج عالجي باستخدام العالج الدوائي والعـالج           ،"والعالج السلوكي المعرفي    

السلوكي المعرفي وقد قام الباحث باختيار عينة كبيرة الحجم ،حيث قسمت مدينة اإلسكندرية فـي         
 عاماً من كل منطقة ،وبلغ      ١٥ فرداً ال تقل أعمارهم عن       ٨٠ وتم اختيار     منطقة ،  ٣٠مصر الى   

 شخصاً،  ٢٤٣٦عدد األشخاص الذين تمت مقابلتهم مع تطبيق المقياس العربي للوسواس القهري            
مريضاً من اثنتين من المستـشفيات، وقـد اسـتخدم          ) ٢٤(تكونت من   اما العينة اإلكلينيكية فقد     



 ٨٩

  للدراسة ، وقـام الباحـث باسـتخدام المـنهج            ةوسواس القهري كأدا  الباحث المقياس العربي لل   
وقـد بينـت نتـائج هـذه الدراسـة ان عقـار سـيتالوبرام        .اإلكلينيكي في إجراء هذه الدراسة   

 والعالج السلوكي المعرفي قد خفضت درجات المرضى على المقيـاس العربـي             نوكلوميبرامي
 قبل العالج ، وانه ال فرق داالً بين االنواع الثالثة           للوسواس القهري بعد العالج بالمقارنة الى ما      

  .من العالج 
  
   ):١٩٩٧ ( يزعنريج الفدراسة ) ٦ (

 الـى  ،"الوسواس القهري علـى عينـات كويتيـة    :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان           
الكشف عن معدالت الوسواس القهري ، وفحص الفروق بين التالميذ في الوسـواس القهـري ،                

توصل إلى العوامل المكونة للمقياس ، واستخدم الباحث المقياس العربي للوسـواس القهـري              وال
  .أحمد عبد الخالق : إعداد 

هؤالء من تالميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة بدولة الكويت         ) ٣٩٨( وتكونت عينة الدراسة من     
س القهري ، كما كـشفت      ، وكشفت نتائج الدراسة أن التلميذات كن أعلى من التالميذ في الوسوا           

الدراسة عن عدد من العوامل تشبع بها عدد من البنود تشبعاً جوهريـاً لـدى عينتـي التالميـذ                   
  .والتلميذات 

  
  ):١٩٩١(واوسلفان وزمالئه) ١٩٩٨(دراسة كالً من هوهجن وزمالئه ) ٧ (
 أفضل  -يوائ السلوكي والد  –الجمع بين العالجين    :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان            

 السلوكي  – التحقق مما إذا كان الجمع بين العالجين          الى ،:من استخدام العالج السلوكي منفرداً      
وقد أجريت الدراسة على مجموعتين ،        .  أفضل من استخدام العالج السلوكي منفرداً      -يائوالدو

دوائـي   بأسلوب التعرض ومنع االستجابة ، باإلضافة إلـى عـالج             سلوكياً األولى تلقت عالجاً  
وانتهت النتائج  .  باإلضافة إلى دواء زائف       سلوكياً بالفلوفكسمين ، والمجموعة الثانية تلقت عالجاً     

 إال أن   ، في األعراض المرضـية       كبيراً  وانخفاضاً  واضحاً إلى أن المجموعتين قد أظهرتا تحسناً     
وأن المرضى  الوساوس قد انخفضت عن المجموعة األولى بصورة أكبر من المجموعة الثانية ن             

الذين يعانون من أعراض االكتئاب باإلضافة إلى الوساوس القهرية ، قد استفادوا مـن العـالج                
  .الدوائي بصورة كبيرة

  
  
  



 ٩٠

  
   ) :١٩٩٩( دراسة أخرى قام بها كل من سعاد البشر وصفوت فرج ) ٨ (

تعـرض   ال –مدى فعالية أسلوب العالج الـسلوكي       :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان             
إلـى   ": مقارنة بالعالج الدوائي في التغلب على أعراض الوسواس القهري           –ومنع االستجابة   

 مقارنـة بـالعالج   – التعرض ومنع االستجابة  –الكشف عن مدى كفاءة أسلوب العالج السلوكي        
الدوائي من حيث مدى فعالية في التغلب على أعراض الوسواس القهري ، كما هدفت إلى تقيـيم                 

في مقابل استخدام كل أسلوب بمفـرده ،        ) العالج السلوكي والعالج الدوائي     ( سلوبين معاً   كال األ 
فئـة وسـاوس   (  مريضاً مصابين باضطراب الوسواس القهـري  ٢٠وتكونت عينة الدراسة من   

من بين المترددين على العيادات النفسية الطبية ومكتب اإلنماء االجتمـاعي           ) االغتسال والنظافة   
ويت ، حيث تم تقسيم العينة إلى أربع مجموعات وفقاً لنوع العالج المقدم لكل مجموعـة   بدولة الك 

 وقدم للمجموعة الثانيـة     –قدم للمجموعة األولى عالج سلوكي بأسلوب التعرض ومن االستجابة          
عالج دوائي وقدم للمجموعة الثالثة عالج دوائي وسلوكي معاً ، واستخدمت المجموعة الرابعـة              

بطة ، ولم يتلق أي فرد من هذه المجموعة أي نـوع عالجـي ، وتكونـت أدوات     كمجموعة ضا 
الدراسة من عدد من المقاييس السيكرمترية قائمة المودزلي للوسواس القهري أعد هذا المقيـاس              

 بـراون   –مقياس بـل    ) غير منشور   (  مترجمة للعربية صفوت فرج      ١٩٧٧رخمان وهو جون    
باستخدام بطاريـة موحـده     ) قبل بدء البرنامج العالجي     ( يم    للوسواس القهري ، وقد أظهر التقي     
عدم وجود فروق داله بين المجموعات المرضية في القيـاس    . لقياس أعراض الوسواس القهري     

 البعـدي   مالقبلي ، مما يدل على أنها جميعها على خط أساس واحد قبل العالج ، وأظهر التقيـي                
ربع كما ظهرت فروق بنهاية فترة المتابعة بعـد انتهـاء   فروقاً دالة بين المجموعات المرضية األ     

 المختلفة ولم توجد فـروق ذات داللـة بـين           ةعالج المجموعات التجريبية على مقاييس الدراس     
المجموعات التي تلفت عالجاً على المقياس البعدي وكذلك بنهاية فترة المتابعة مما يـدل علـى                

ـ        د اتـضحت األعـراض المرضـية بالنـسبة         تحسن المجموعات بعد العالج بشكل متقارب وق
  .للمجموعات التي تلقت عالجاً مقابل عدم تحسن المجموعة التي لم تلق أي نوع من العالج 

  
  
  
  
  
  



 ٩١

  ):٢٠٠٠ (سيروان عبداهللا صالح جياووك كال من دراسة) ٩ (
 أثر برنامج جمعي في تعديل السلوك لخفض بعـض        :"هدفت هذه الدراسة التي بعنوان            

 بناء برنامج جمعي في تعديل السلوك لخفـض بعـض أشـكال              الى ،" الوساوس القهرية  اشكال
اشـخاص  ) ١٠( ، وتكونت عينـة الدراسـة مـن    )أوق ( الوساوس القهرية لدى المصابين بـ    

  وقد تم استخدام التصميم التجريبي ذا المجموعتين ذات االختبار القبلي          ، منهم في مجموعة   )٥(كل
لـدى المجموعـة التجريبيـة      ) أوق  ( ئج البحث عن انخفاض أعراض      وأسفرت نتا  و البعدي ،  

بظهور فروق ذات داللة بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، كما قـد خـرج البحـث               
  .بمقترحات وتوصيات

  
   )٢٠٠٢( محمد أحمد سعفان دراسة ) ١٠ (

 في خفض الوساوس    فعالية برنامج إرشادي انتقالي   :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان            
إلى التعرف على طبيعة العالقة االرتباطيـة بـين          ،"واألفعال القهرية المرتبطة بالشعور بالذنب    

الشعور بالذنب والوساوس واألفعال القهرية ، وقد تم اختيار عينة عشوائية من طالب الدبلومـة               
دراسة الحالية اختيـار  وقد استخدم الباحث في ال ،   ) ١٦٤( بلغ حجمها     ) من الجنسين   ( المهتية  

للوساوس واألفعال القهرية ومقياس الشعور بالذنب ، قام الباحـث فـي هـذه الدراسـة             " بادو  " 
باستخدام أسلوب اإلرشاد الجماعي ، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه ايجابيـة              

 النتـائج أن التـدخل     دالة إحصائيا بين الشعور بالذنب والوساوس واألفعال القهرية ، كما بينـت           
اإلرشادي القائم على اعادة الفهم والموجة إلى خفض الشعور بالذنب كان له فعالية فـي خفـض              
الشعور بالذنب ، كما بينت أن التدخل االشادي القائم على وقت األفكـار والتعـريض والموجـة        

كمـا  ،  هريـة   لخفض الوساوس واألفعال القهرية كان له فعالية في خفض الوساوس واألفعال الق           
أسفرت النتائج أن البرنامج اإلرشادي االنتقائي والقائم على إعادة الفهم ووقف األفكار والتعريض             

  .كان فعاالً أثناء الجلسات اإلرشادية في خفض الوساوس واألفعال القهرية والشعور بالذنب 
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٢

   )٢٠٠٢(  كل من أحمد عبد الخالق ، سامر رضوان دراسة) ١١ (
مدى صالحية المقياس العربي للوسواس القهـري       :" فت هذه الدراسة التي بعنوان      هد      

مدى صالحية المقياس العربي للوسواس القهري على عينات سورية ،           الى ،"على عينات سورية  
من الطلبة والطالبات الملتحقين بكليات مختلفة من جامعة دمشق ممن           ) ٩٣٤( على عينة قوامها    

 عام ، واستخدم الباحثان المقياس العربـي للوسـواس القهـري          ٢٧ – ١٧ تتراوح أعمارهم بين  
إعداد أحمد عبد الخالق ، وأظهرت نتائج الدراسة كفاءة المقياس العربي للوسواس القهـري فـي         
االستخدام على العينات السورية واستخراج من بين بنود المقياس تسعة عوامل وحصلت اإلنـاث         

لذكور وتساوت متوسطات السوريين تقريباً مع نظيرتهـا لـدى          على متوسط أعلى جوهرياً من ا     
   .نين والقطريين والسعوديين واألمريكيييالمصريين في حين زادت على متوسطات اللبنان

  
   ) ٢٠٠٤( دراسة أمال عبد القادر جودة ) ١٢ (

يد إلى تحد ،"الوسواس القهري على عينات فلسطينية    :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان             
المكونات األساسية الضطراب الوسواس القهري ، كما تهدف إلى الكـشف عـن الفـروق فـي      
اضطراب الوساوس القهرية ، وما قد تنطوي عليه من عوامل طائفية بين الجامعات الفلسطينية ،               

طالباً وطالبة وقد أختير أفراد العينة بالطريقة العشوائية وقد          ) ٦٠٠( وتكونت عينة الدراسة من     
أحمـد  ( تخدمت الباحثة أداة لهذه الدراسة وهي المقياس العربي للوسواس القهري الذي أعـده      اس

، اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمعرفـة معـدالت الوسـواس             ) ١٩٩٢عبد الخالق   
  :القهري لدى الطالب ، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية 

تبـاط بيرسـون وألفـاً    رومعامـل اال " ت "  واختيار في هذه الدراسة المتوسط الحسابي   
 ، وقد أسفرت نتائج الدراسة علـى أن  عامليكرونباخ لحساب ثبات رصدت المقياس ، والتحليل ال  

األثاث أكثر عرضة من الذكور للوسواس واألفعال القهرية وكما أظهرت النتائج عن فروق دالـة     
فروق كانت لصالح القسم العلمـي ، كمـا          لمتغير التخصص ، وال    ٠,٠٠١إحصائية عند مستوى    

أشارت النتائج إلى أنه يمكن تطبيق هذا االختبار على البيئة الفلسطينية ، كما أظهرت النتائج إلى                
أنه يوجد تشابه بين بعض الجامعات العربية مع الفلسطينية وهنا اختالف مع بعـض الجامعـات                

  .العربية األخرى مع الجامعات الفلسطينية
  
  
  
  



 ٩٣

  )٢٠٠٦( الطلوحي دراسة) ١٣ (
 السمات الشخـصية ذات االرتبـاط بالوســواس        :"هدفت هذه الدراسة التي بعنوان            

لوصـول لمعرفة السمات الشخــصية     ل  ،"ودراسة مدى الوجود فـي العالقة بينهما     ، القهري
  التعـرف  و، ودراسة مدى الوجود فـي العالقـة بينهمـا         ، ذات االرتباط بالوسـواس القهري   

وبالتحديد عالقة  ، بصورة منهجية على خصائص الشخصية لحاالت اضطراب الوسواس القهري        
االنبساطية، العـصابية، االنفتـاح     (األبعاد المنبثقة من نظرية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية         

 الباحـث المـنهج     اسـتخدم   وقـد   .باضطراب الوسواس القهري  ) على الخبرة، التفاني، الوداعة   
المقياس العربي للوسواس القهري مـن      : األدوات التالية  و قد استخدم الباحث   . تباطياالرالوصفي  

من إعداد  ) الصورة السعودية للذكور  (وقائمة عوامل الشخصية الخمسة     ، إعداد أحمد عبد الخالق   
على عينة من المضطربين باضطراب الوسواس القهري من مراجعـي          ، )تحت النشر  ،الرويتع(

مـن  ) ٦٤ ( الدراسـة مـن       عينة  و قد تكونت   ،مجمع األمل للصحة النفسية   العيادات الخارجية ب  
  :الدراسة عن التالي أسفرت نتائج، وبعد معالجة تلك الفروض إحصائياً.الذكور

بين العصابية والدرجة الكلية للوسواس     ) ٠,٠١( وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً عند مستوى         -
  .القهري

 بـين االنبـساطية والدرجـة الكليـة    ) ٠,٠١(ئياً عند مـستوى   وجود عالقة سالبة دالة إحصا -
  .القهري للوسواس

  . ال توجد عالقة بين التفاني والدرجة الكلية للوسواس القهري-
 بين الوداعة والدرجة الكلية للوسواس    ) ٠,٠١( وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً عند مستوى         - 

  .القهري
 بين االنفتاح على الخبرة والدرجة الكلية     ) ٠,٠١(د مستوى    وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً عن      -

  .للوسواس القهري
  . عدم وجود اختالف فـي درجات الوسواس القهري باختالف العمر- 
  . عدم وجود اختالف فـي درجة الوسواس القهري باختالف المستوى التعليمي- 
  .الزواجية عدم وجود اختالف فـي درجة الوسواس القهري باختالف الحالة - 
  
  
  
  
  



 ٩٤

  )٢٠٠٦(دراسة كالً من ابو هندي ومؤمن ) ١٤ (
 تصميم استبيان عربي ألعراض اضطراب الوسواس     :"هدفت هذه الدراسة التي بعنوان      

إلى تصميم استبيان عربي ألعراض اضطراب الوسواس القهـري، وحـساب صـدقه             ،"القهري
 مـريض   ٦٦لمفتوح الموجه إلـى     السؤال ا )١: (كانت مصادر جمع البنود هي    . وثباته ومعاييره 

تـم  . المراجـع المتخصـصة   ) ٣(الخبرة اإلكلينيكية، و  ) ٢(بالوسواس حول شكاويهم النفسية، و    
 منهم شخصوا باضـطراب الوسـواس       ٥٤تطبيق الصيغة األولى للمقياس على عينة مكونة من         

 صدق المحك والـصدق التالزمـي     :  من األسوياء، وتم حساب الصدق عن طريق       ٤٨القهري،  
والصدق التمييزي على هذه العينة إضافة إلى صدق المحكمين، ثم طبقت الصيغة الثانيـة علـى                

 شخص وتم حساب صدق االتساق الداخلي، وحسب الثبات باسـتخدام  ١٠٥عينة عشوائية قوامها    
معامل ألفا كرونباخ وثبات التجزئة النصفية، كما تم إعداد مقاييس فرعية وأخيراً تم إعداد معايير               

مقياس، وتخلص الدراسة إلى أن مقياس أعراض الوسواس القهري أداة صممت بما يتالءم مـع         لل
  .المجتمع المصري، لها ثبات وصدق مقبولين، ولها معايير

  
  
  )د ، ت  ( قام كالً من أحمد عكاشة ومنى رأفت ) ١٥(

 اضطراب الوسواس القهري دليل من تخطيط الدماغ      :" هدفت هذه الدراسة التي بعنوان      
ضطراب الوسواس القهري دليـل مـن تخطـيط الـدماغ           البيولوجية  ال إلى األسباب ،"الكهربائي

الكهربائي ، حيث يستعرض الباحثان تاريخ مرض الوسواس القهري عبد القرون السنة الماضية             
، ويركز على الجوانب البيولوجية منه ، أجريت الدراسة على ثالثين من المرضـى بالوسـواس        

مـن   % ٩٠ أن هناك اضطراب في تخطيط الدماغ الكهربائي عنـد حـوالي             القهري ، أظهرت  
شت نتائج هذه الدراسة في ضوء الدراسات المشابهة عن بيولوجية هذا المـرض        نوقالمجموعة ،   

، ووصل الباحثان إلى افتراض أن هذا االضطراب نتج عن نماذج سلوكية كامنة مخزونـة فـي          
  .ن قبل الفص الجبهي األسفل المضطرب في وظيفته العقدة القاعدية ، وبطريقة ما تثار م
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  )د ،ت (قام عبد الواحد مشعل ) ١٦ (
ـ     :"هدفت هذه الدراسة التي بعنوان       اس القهـري فـي الـسلوك       و معرفـة دور الوس

 وقد تكونت عينة الدراسـة      اس القهري في السلوك االجتماعي    و معرفة دور الوس   إلى،"االجتماعي
 اضطراب الوسواس القهري التي راجعت الوحدة النفسية في مستشفى           سبع حاالت تعاني من    من
 مارس في مدينة الزاوية الليبية كما تم االستعانة بمنهج المسح االجتماعي بطريقة العينة حيـث     ٢

 وعـن   واإلناثتم تصميم استبيان مكون من سبع عشرة سؤاالً متعلقة بتوزيع العينة بين الذكور              
منهج  وقد استخدم الباحث     ) فرداً ١٢(لتعليمي للمبحوثين البالغ عددهم     الدخل الشهري والمستوى ا   
  . عن موضوع البحث أخرى أسئلة فضالً عن  العينةدراسة الحالة لتطبيقه على

  - :باختصاروقد توصل البحث الى العديد من النتائج نذكر بعضها 
ي ينحصر في غسل    السلوك التكراري الذي يظهر بين المصابين باضطراب الوسواس القهر         -١

  . في الطريق نفسه وتكرار الصالة واإلياب الغاز والذهاب أجهزة وإحكام األبواباليدين وغلق 
 السلوك الذي يمارسه المصابين يكون مشحوناً بالتوتر ويصاحبه قلق فضالً عن الـشك              إن  -٢

   .اآلخرينخالل تعاملهم مع 
 اضطراب الوسواس القهري اذ بلغت      ائهمأب اغلب المبحوثين ال يعاني      أن إلىتوصل البحث    -٣

في حين بلغت نسبة الذين اكلوا من اخوانهم ال يعانون من هذا االضـطراب      %) ٩١,٦٧(نسبتهم  
  %) . ٧٥(بنسبة 

 الخـوف  إلى التربية الدينية الصارمة تؤدي    أن%) ٦٦,٣٣( المبحوثين وبنسبة    إجابات أكدت -٤
 إلـى  أدى مما   اآلخرينعامالتهم وتعاملهم مع    من الوقوع في الحرام مما جعلهم يحرصون في م        

  . فيما بعد تشكل حالة مرضية في الكثير منها أصبحتتكرار بعض حركاتهم حتى 
 المصابين بالوسواس القهري يعانون من سوء العالقات الزوجية وهذا يتفـق مـع             أناتضح   -٥

 القهـري وسـوء      هناك ترابطاً بين اضطراب الوسـواس      أنبعض الدراسات السابقة التي تؤكد      
   .األسريةالعالقات 

 غريبـة   أفكـار  المصابين بالوسواس القهري يعانون من تـسلط         أناتضح من نتائج البحث      -٦
 إعـادة  أو تكـرار حركـاتهم   إلىعليهم وعدم قدرتهم على التخلص منها مثل وجود قوة تدفعهم      

   .اآلخرين سلبية في عالقاتهم مع أثارحديثهم بشكل ممل مما ترك 
وهي بمثابة واجبات مفروضة علـيهم      ) الفروض( عليه   أطلق مصطلح   إلىتوصل البحث      -٧

  . خطر إلى المقربين أقربائهم احد أوتدعوهم للقيام بسلوكهم التكراري تجنباً لتعرضهم 
 اغلب المبحوثين يعانون من مخاوف ال وجود حقيقي لها ، فـضالً عـن      أنتبين من البحث     -٨

  .يمارسونها ويؤدونها ال معنى لها معرفتهم بان الفروض التي 



 ٩٦

 اسر غنية وبعضهم حاصل على تعليم عالي كمـا          إلىون  نتم كثير من المصابين ي    أناتضح   -٩
 التـي فـي   باألشـياء  االعتزاز إلى بأيدهم ويميلون    أعمالهم حرصاً على انجاز     أكثر أنهماتضح  

حدة وعدم قدرتهم التفاعل مـع       والو   يعانون من العزلة   أنهمحوزتهم بالرغم من عدم فائدتها كما       
  . بشكل مستمر اآلخرين

 تكـرار الحركـات   أنيؤكدون  %) ٥٨,٣٣( اغلب المبحوثين وبنسبة     أن اتضح من البحث     -١٠
  . في عالقاتهم مع رؤسائهم وزمالئهم في العمل سلبياً أثرتقد ) الفروض(
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  :تعقيب عام على الدراسات السابقة 
  

 الباحث في هذا الفصل من خالل عرضه للدراسات العربية واألجنبيـة بوضـع              لقد قام 
الدراسات المناسبة والتي يوجد لها عالقة مباشرة قدر المستطاع بدراسة الباحـث مـن خـالل                

وب علـى الدراسـات واألدب   ؤرغم ما قام به الباحث من اإلطالع الد   و  ، عرض دراسات سابقة  
واجه صعوبة في الحصول علـى دراسـات سـابقة           ن الباحث  اال ا  ، المتعلق بموضوع الدراسة  

نل قسطاً وافـراً مـن   ي لم  ، كذلك فان هذا الموضوع    تتحدث في موضوع الدراسة بشكل مباشر     
 - حد علم الباحـث    - في الوسط العربي، فعلى      الدراسات التربوية والنفسية بشكل عام خصوصاً     

 من هنا تـأتي     ،ة ال تزال شحيحة للغاية       في قطاع غز   الوسواس القهري إن الدراسات في ميدان     
تطبيق برنامج عالجي علـى     أصالة هذا البحث و لعله البحث األول في قطاع غزة الذي يتناول             

بـولتن ،  (مرضى الوسواس القهري ، ولعل اقرب الدراسات السابقة لموضوع البحـث دراسـة        
 العالج الـسلوكي فـي      إلى التعرف على مدى فعالية بعض فنيات       والتي هدفت    )١٩٨٩:وتيرنز  

واستخدم فـي عالجـه فنيتـي التعـريض ومنـع      عالج حالتين من مرضى الوساوس واألفعال  
،وكذلك فان هناك العديد من الدراسات التـي     االستجابة وقد أشارت النتائج إلى تحسن هذه الحالة         

الـدوائي  استخدمت فنيتي التعريض ومنع االستجابة ومن خالل مقارنة العالج السلوكي بالعالج            
هدفت التي  ) ١٩٩٦مصطفى السعدني (وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة منها دراسة          

إلى معرفة اثر برنامج عالجي باستخدام العالج الدوائي والعالج السلوكي المعرفـي وقـد قـام                
  ة المقياس العربـي للوسـواس القهـري كـأدا          وقد استخدم  الباحث باختيار عينة كبيرة الحجم ،     

 والعـالج الـسلوكي     ندراسة ، وقد بينت نتائج هذه الدراسة ان عقار سيتالوبرام وكلـوميبرامي           لل
المعرفي قد خفضت درجات المرضى على المقياس العربي للوسـواس القهـري بعـد العـالج                

،كذلك هناك بعض   بالمقارنة الى ما قبل العالج ، وانه ال فرق داالً بين االنواع الثالثة من العالج                
هـوهجن  ( ات التي قامت على معرفة اثر العالج السلوكي والعالج الدوائي ، مثل دراسة              الدراس

 التحقق مما إذا كان الجمـع بـين   حيث هدفت الى  )١٩٩١واوسلفان وزمالئه  : ١٩٩٨وزمالئه ،   
 ،وهناك دراسة اخرى     أفضل من استخدام العالج السلوكي منفردا      - السلوكي والدولي  –العالجين  

 الكشف عن مدى كفاءة أسـلوب       هدفت إلى  حيث    )١٩٩٩ :البشر وصفوت فرج    سعاد  (قام بها   
 مقارنة بالعالج الدوائي من حيث مدى فعالية فـي  – التعرض ومنع االستجابة     –العالج السلوكي   

وقد أظهرت نتائج الدراسـات الـى تحـسن واضـحاً         التغلب على أعراض الوسواس القهري ،       
ية ، وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسـات الـسابقة فـي            وانخفاضاً كبيراً في االعراض المرض    

  .استخدام العالج السلوكي وفنيتي التعريض ومنع االستجابة  



 ٩٨

 تنوعت في استخدامها إلجراءات البحث مـن حيـث األدوات           ةكما أن الدراسات السابق   
ة ، مما أتاح للباحث الحـالي فرصـة االسـتفاد          والمعالجة اإلحصائية كل حسب هدفه وفروضه     

وبنظرة فاحصة نجد التباين بين هذه الدراسات فـي   ، واالستنارة بها وفق متطلبات البحث الحالي  
  .األهداف والفروض واألدوات والعينة واألساليب اإلحصائية والنتائج 

  
 األدوات والمقاييس فمنها ما قام الباحثون بإعدادها أو تعريبها أو تكييفهـا              بخصوص أما     

أدوات مـن إعـداد بـاحثين        من استخدم مقاييس و    م، ومنه  ريت فيها الدراسة  مع البيئة التي أج   
اما بخصوص  . ، أو لكونها قننت في نفس بيئة الدراسة المعنية         متها لطبيعة دراساتهم  آخرين لمالئ 

  .الدراسة الحالية فقد قام الباحث باستخدام ادوات جاهزة ومقننة على البيئة الفلسطينية 
  

ار عينة الدراسة فقد اختلفت من حيث نسبة حجم العينة إلى مجتمعها            أما بخصوص اختي        
 بعض الدراسات التي اعتمدت المجتمع األصلي كله كعينة للدراسة لـصغره، أو             كاألصلي، وهنا 

 اختلفت هذه العينات من حيث الفئة المستهدفة فكانت بعض          الضرورته حسب طبيعة الدراسة، كم    
ضها من المرضى المصابين بالوسواس القهري ، اما بخـصوص          الناس العاديين وبع  العينات من   

  .هذه الدراسة فقد كانت العينة قصدية حسب هدف الدراسة 
  

، ولقد تنوعت األساليب اإلحصائية المتبعة في هذه الدراسات طبقا لتنوع الهـدف منهـا             
حـساب المتوسـطات الحـسابية      :ومن أكثر األساليب اإلحصائية شيوعا في هـذه الدراسـات           

وبعضها استخدم التحليـل  " ت"واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط وتحليل التباين واختبار  
، ومعامل ارتباط بيرسون والفا كرونباخ لحساب ثبات وصدق المقياس ،وهذه الدراسة قد             العاملي

 ن ويلـو لكـسو    اختلفت مع الدراسات السابقة في استخدام اسلوب احصائي واحد هـو اختبـار            
Wilcox on Test الداللة اإلحصائية للفروق بين القياس القبلي والقياس البعـدي   لمعرفة الفرق

   .للمجموعة التجريبية في مقاييس الدراسة
  

     اما على صعيد النتائج فقد توصلت العديد من الدراسات الى نتائج ايجابية وذات فعالية فـي                
 كانت قائمة في االساس علـى تطـوير   تقليل وعالج الوسواس القهري ، وهناك بعض الدراسات     

واعداد مقاييس متعلقة بمرضى الوسواس القهري وكانت ذات قيمة علمية وذات فعالية في تحديد              
  .الوسواس القهري 
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   الرابعلـــالفص

  إجراءات الدراسة
  

 منهج  الدراسة •

 مجتمع الدراسة •

 أدوات الدراسة •

 الصدق والثبات •

 المعالجة اإلحصائية •

  ت إجراء الدراسةخطوا •
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في هذا الفصل يتناول الباحث بالشرح والتوضيح ، منهج الدراسة واختيار عينة الدراسة             
  .واألدوات المستخدمة في الدراسة والمعالجات اإلحصائية ثم ينتهي الباحث بخطوات الدراسة 

  
 منهج الدراسة: أوالً

 مقارنة القياس القبلـي بالقيـاس        تعتمد هذه الدراسة المنهج التجريبي والذي يعتمد على          
  .البعدي 

  
  : مجتمع وعينة الدراسة : ثانياً 

  : مجتمع الدراسة –أ 
يتكون مجتمع الدراسة من المرضى المصابين باضطراب الوسـواس القهـري بمركـز                  

 ، الرعاية األولية للصحة النفسية المجتمعية بمحافظة خانيونس التابع لوزارة الصحة الفلـسطينية           
لك لسهولة إجراء البرنامج على عينة الدراسة لكونهم مرضى مسجلين بهذا المركز،وقد بلـغ              وذ

مريض مـصاب  ) ١٣٨(عدد المرضى المشخصين باضطراب الوسواس القهري في هذا المركز    
  .مريض ) ٦٣(باضطراب الوسواس القهري يراجع منهم بصوره مستمرة للعالج والمتابعة 

  ).١٨٣: ٢٠٠٠األغا،.(صر التي تنتمي لمجال الدراسة ويقصد بالمجتمع كل العنا   
  : عينة الدراسة-ب
مريض من مرضى الوسواس القهري مـوزعين علـى         ) ٢٠(تكونت عينة الدراسة من         
آخرين مصابين باضطراب   ) ١٠(مرضى مصابين باضطراب وسواس األفكار القهري ، و       ) ١٠(

  .وسواس األفعال القهري 
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  :  الدراسة أدوات: ثالثاً

  
  :لقد استخدم الباحث أداتين في هذه الدراسة وهما

 E.P.Qاستخبار آيزنك للشخصية : أوالً 

جاء هذا االستخبار كصورة محسنة لسلسلة من االستخبارات لدراسـة الشخـصية قـام              
 وبدأت هـذه  SUBIL B. G. EG SENCEK ومشاركته في بعضها H.J.Eysneckبوضعها 

 ثـم قائمـة مـودزلى للشخـصية     M.M.Q الطبـي    يت بمقياس مودزل  السلسلة من االستخبارا  
M.M.P.I       مقياسا آخر أكثر تطورا من االستخبارات السابقة وهو         ١٩٦٨ ثم قدم أيزنك في العام 

  والتـي أضـفت    ( E.P.I)  Eysneck  personality Inventoryقائمة أيزنـك للشخـصية   
ـ        صية ولتحقيـق المزيـد مـن الكفـاءة         تحسينات سيكومترية دورية على قائمة مودرزلي للشخ

 E . P . Q للشخـصية  ) استخبار ايزنك ( والصالحية قام ايزيك بوضع استخباره الشهير باسم 

  : والتي تم تقنينه وتطبيقه على البيئة الفلسطينية ويتميز عن االستخبارات التي سبقته بالتالي
   وهو مقياس فعال في قياس psyschoticism يحتوي على مقياس جديد هو مقياس الذهانية-

  .الذهانية 
  يحتوي استخبار ايزنك للشخصية على إضافة جديدة من خالل تطوير مقياس الكذب -

الذي اخضع لدراسات عامليه وتجريبية مستفيضة قام بها ايزنك وآخـرون           ) الجاذبية االجتماعية (
. 

 وتعـديل  أخضعت بنود اختبار ايزنك للشخصية لمراجعـات مستفيـضة وإعـادة صـياغة        -
   ) ٦ : ١٩٨٩أبو ناهية ، .( ومراجعات دقيقة  

  
  : أبعاد االستخبار 

فرعيـة هامـة    ) أبعاد  (  عبارة موزعة على أربعة مقاييس       ٩٠يحتوي االستخبار على         
  ـ:موزعه على األبعاد التالية وهي 

  
    Extraversion - Introversion) : أ ( االنطواء–االنبساط . ١
عبارة تظهر التمييز بين الـشخص المنبـسط والـشخص          ) ٢١(البعد من    ويتكون هذا       

المنطوي ويتميز األول بأنه اجتماعي يحب الناس ويحب الحفالت وله أصدقاء كثيرون ، وعلـى               
العموم فهو شخص منفتح ومندفع ويفضل النشاط والحركة وال يخضع مشاعره وانفعاالته للضبط             

  .الدقيق
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    Neuroticism) : ع(العصابية  . ٢
عبارة والشخص العصابي هو شخص متلهف، قلـق،        ) ٢٣( يحتوي بعد العصابية على         

مكتئب ، محبط ، وقد يكون نومه متقلباً ، ويعاني من اضطرابات سيكومترية متنوعة يتـصرف                
أحيانا بطرق غير عقالنية وقد تكون صارمة وحتى في جو االنبساط والمرح ، فمن المـرجح أن     

اسية ، والعصابية ليست هي األخطر وال المرض النفسي بـل هـي االسـتعداد      يكون شديد الحس  
   ) ٨٧ : ١٩٩الطهراوي،.(  stress لإلصابة بالعصاب في مواقف االنعصاب

  
   : psychoticism) : ذ(الذهانية . ٣

عبارة ، من يحصل فيها على درجات عالية يكـون انعزاليـا ال             ) ٢٥( ويمثل هذا البعد         
ين وال يناسبه أي مكان وغالبا ما يكون مزعجا وقاسيا وهو شخص متبلـد الـشعور                يهتم باآلخر 

وغير حساس ويسلك سلوكا عدوانيا حتى مع من يحبهم ولديه ولع باألشياء الغريبة والغير مألوفة               
  . وال يكترث بالعواقب واألخطار 

  
   : Social Desirability) الجاذبية االجتماعية  :(  lie) ك(الكذب . ٤

عبارة من عبارات االستخبار ، وأوضحت الدراسة العمليـة     ) ٢١(يحتوي هذا البعد على           
 التي أجريت لفحص طبيعة هذا المقياس أنه يقيس عامال مستقرا وثابتا في الشخـصية               ةوالتجريبي

التي يحاول الشخص من خاللها إظهار نفسه وتجميلها فـي أفـضل            ) الجاذبية االجتماعية ( وهو  
ماعية ممكنة  أي أن الكذب في هذه الحالة ال يقصد بـه ايقـاع الـضرر وال خـداع         صورة اجت 

   )٢٨ : ١٩٨٩أبو ناهية ، (   .اآلخرين ولكنه يهدف إلى حفظ الذات وتقديرها 
  
  

  :المقیاس العربي للوسواس : ثانیًا 
  التصميم التجريبي : ثالثاً 

 الن فلـسفته تقـوم علـى تقـديم          يعتبر التصميم التجريبي محل اهتمام اإلرشاد النفسي           
 الخدمات اإلرشادية من أجل حل المشكلة أو تحسين األداء وفي هذا النوع يتم قياس الظاهرة قبل               

  . مقدار التغير تنفيذ البرنامج وبعد تنفيذه لمعرفة
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  :مراحل التصميم التجريبي *
  توضح مراحل التصميم التجريبي 

  : مرحلة القياس القبلي -١
 هذه المرحلة تطبيق مقياس الشخصية والمقياس العربي للوسواس القهـري قبـل             تم في      

  ) .البرنامج العالجي(التدخالت اإلرشادية 
  )تطبيق البرنامج العالجي(:  مرحلة المعالجة -٢
  .تم في هذه المرحلة تنفيذ البرنامج العالجي الموجه لعالج الوسواس القهري      
   : مرحلة القياس البعدي -٣
 القهري على أفراد العينـة ،       تم في هذه المرحلة إعادة تطبيق المقياس العربي للوسواس            

الفرق بين القياس القبلي والقياس البعدي لمعرفة أثر التدخالت اإلرشادية الناتجـة عـن    لحساب
  . الوسواس القهري 

  
  البرنامج

  :عال البرنامج العالجي لمرض الوسواس القهري لألف
  وصف البرنامج

  
م هذا البرنامج في األساس على استخدام العالج السلوكي لعالج حـاالت مـن مـرض                    يقو 

، وذلك باستخدام بعض فنيات العالج السلوكي وهي فنيتي التعـريض   " األفعال"الوسواس القهري   
ومنع االستجابة ، حيث يعرف التعريض بأنه تعريض المـريض للمنبهـات أو المواقـف التـي       

قهرية وينقسم التعريض إلى نوعين األول التعريض الميداني والثاني التعـريض           تستثير األفعال ال  
التخيلي والمهم لدينا في هذا البرنامج التعريض التخيلي ، ويتم فيه تصور الموقـف بـدال مـن                  
مواجهته واقعيا ، ويقوم ذلك بتطبيق جلسات البرنامج العالجي على المريض باستخدام جلـسات              

قيام بالطلب منه بتخيل المنبه الوسواسي بصورة تدريجية وعنـد الوصـول            االسترخاء ومن ثم ال   
إلى قمة اإللحاح يطلب من المريض بعدم التعاطي واالستجابة لهذا اإللحاح لفترة طويلـة وهـذا                

ويعاد هذا األمر أكثر من مرة خالل الجلسة الواحدة ، ويقف التكرار            ) . بمنع االستجابة   ( يسمى  
ض لهذا الموقف ، لذلك فإن إلزام أو منع المريض مـن االسـتجابة لهـذه                على قوة تحمل المري   

المنبهات تؤدي إلى ارتفاع القلق والتوتر لدى المريض بعد تخيله للمنبهات القهرية ألنـة غيـر                 
  .قادر على االستجابة كما هو معتاد عليها 
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  أهداف البرنامج /ثانيا 
  . مساعدة المريض في عالج األفعال القهرية -١
  . كسر حلقة التدعيم السلبي الذي يحدثه السلوك القهري -٢
  . التقليل من القلق والتوتر والنفسي الناشئ عن األفعال القهرية -٣
  . تقوية ذات المريض بمواجهته لهذه األفعال القهرية -٤
  

  :محتوى البرنامج / ثالثا 
باسـتخدام بعـض فنيـات      " األفعال"يقوم هذا البرنامج على عالج حاالت الوسواس القهري             

العالج السلوكي وهي فنية التعريض ، ومنع االستجابة التي تعتبر من أهم فنيات العالج السلوكي               
وأكثرها فعالية مع مرض الوسواس القهري وخاصة في حاالت وسواس األفعال القهري ، ويمر              

  :لتالي البرنامج بعدة خطوات رئيسة لعالج هذا النوع من األفعال القهرية وهي كا
  
  . تعريف وتحديد األشياء واألنشطة التي تدفع المريض للقيام بهذا الفعل -١
  . العمل على توفير جو من الهدوء والراحة للمريض أثناء القيام لجلسات البرنامج -٢
  . التأكيد على مبدأ السرية وأن هذه المعلومات ألغراض البحث فقط -٣
  . وضع تصور عام لهذا المرض -٤
  .ير جو من األلفة واالحترام المتبادل بين المريض والباحث  توف-٥
 جمع المعلومات حول أعراض الوسواس القهري لدى المريض وتاريخية العام ، واستبصاره             -٦

  .بطبيعة الوسواس القهري 
  . استخدام تقنية االسترخاء في بداية كل جلسة من جلسات البرنامج -٧
ف التي تستثير الفعل القهري بشكل متدرج مع منعه مـن            الطلب من المريض مواجهة المواق     -٨

القيام بأي فعل يخفض التوتر الناتج عن هذا لمنع مع االستمرار في التعريض المتدرج من خالل                
تخيل الموقف القهري الذي يعاني منه المريض مع منع االستجابة لهذا الموقف في أي ظرف من                

  .ذا الفعل القهري بصورة عادية الظروف وبعد فترة يسمح له بالتعامل مع ه
  .الجلسات : أنشطة البرنامج 

   دقيقة ٣٠مدتها . التمهيد وتحديد اإلجراءات : الجلسة األولى * 
  . توفير جو من األلفة واالحترام المتبادل لتكوين العالقة اإلنسانية الجيدة -١
  .ذا المرض ه العمل على وضع تصور عام نحو -٢
  . االستفادة من هذا البرنامج  التوضيح للمريض مدى-٣
  . التأكيد على مبدأ السرية وأن البرنامج ألغراض البحث العلمي فقط -٤



 ١٠٥

  
  . دقيقة ٤٥مدتها . التعرف على المشكلة : الجلسة الثانية *
  . جمع المعلومات حول أعراض الوسواس القهري لدى المريض وتاريخه العام -١
  .ض  توضيح طبيعة الوسواس القهري للمري-٢
  . التعرف على الخوف والقلق لدى المريض الناتج عن الوسواس القهري -٣
 الطلب من المريض كتابة ملخصا عن السيرة الذاتية لديه مع الوسواس القهري إن أمكن ذلك                -٤
.  
  . االستبصار بمعاير التميز بين األعراض في حالتها العادية وحاالتها الشديدة المرضية -٥
  
   دقيقة ٤٥االستبصار بالبرنامج مدتها : الجلسة الثالثة *
  . إعطاء المريض تصور حول البرنامج العالجي -١
 استبصار المريض لبعض الفنيات المساعدة في تنفيذ البرنامج العالحـي الموجـه لخفـض               -٢

  .الوسواس القهري وهي فنية التعريض وفنية منع االستجابة 
  .مج وما تم تعلمه  التأكيد على مبدأ استمرارية تنفيذ البرنا-٣
 التأكيد للمريض على أن يكون لديه دافع قوي للعالج ومسئولية تنفيذ كل ما يطلب منه أثنـاء         -٤

  .فترة البرنامج للوصول إلى نتائج أفضل
  
   دقيقة ٤٥البدء بتنفيذ جلسات البرنامج : الجلسة الرابعة *
  . عليه من قبل ق التأكيد على ما تم االتفا-١
  . بالموعد والوقت قدر اإلمكان م االلتزا التأكيد على-٢
  . توفير الوقت الناسب لتطبيق البرنامج -٣
  . التدريب على عمل تمارين االسترخاء -٤
  . التدريب على استخدام فنية التعريض ومنع االستجابة -٥
  . يقوم المريض باإلجابة على المقياس العربي للوسواس ومقياس آيزنك للشخصية -٦
  

  :امج جلسات البرن
   دقيقة ٤٥مدتها : الجلسة األولى *
  . الطلب من المريض الجلوس على كرسي بجلسة مريحة -١
  ، القيام بعملية االسترخاء -٢
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 الطلب من المريض تخيل الفعل الوسواسي الذي يلح عليه بدرجة شديدة وبعدها يطلب منـه                -٣
 كغسل اليدين في حاالت النظافة ،      عدم التعامل مع هذا الفعل كما كان في السابق كاالستجابة له ،           

  .والبقاء على هذا الحال لمدة ربع ساعة 
  . بعد مالحظة التوتر على المريض يطلب منه التعامل مع هذا الفعل بصورة عادية -٤
 الطلب من المريض تخيل الفعل الوسواسي الذي يلح عليه بدرجـة شـديدة مـرة أخـرى ،         -٥

دقيقة ، وعندما يالحـظ ارتفـاع       ) ٢٥( مرة أخرى ولمدة   ويطلب منه عدم التعامل مع هذا الفعل      
  .القلق والتوتر على المريض يطلب من االستجابة لهذا الفعل 

  
   دقيقة ٤٥مدتها : الجلسة الثانية*
  . جلوس المريض جلسة مريحة وعمل تمرين االسترخاء -١
 مع منعه مـن      الطلب من المريض مواجهة المواقف التي تستثير الفعل القهري بشكل متدرج           -٢

القيام بأي فعل يخفض التوتر الناتج عن هذا المنع مع االستمرار في التعـريض المتـدرج مـن                  
خالل  تخيل  الموقف القهري الذي يعاني منه المريض مع منع االستجابة لهذا الموقف فـي أي                  

دقيقة وبعدها يسمح له بالتعامـل مـع هـذا    ) ٤٠(ظرف من الظروف ويستمر هذا الموقف لمدة     
  . الفعل القهري بصورة عادية 

هذه الجلسة تنسحب على باقي جلسات البرنامج العالجي إلى الجلسة الرابعة عشر وبذلك يكـون               
  .قيم البرنامج العالجي وتطبيق المقياس تاالنتهاء من جلسات البرنامج وهناك جلسة أخيرة ل

  
   دقيقة ٤٥مدتها : الجلسة الخامسة عشر *
  .جي من وجهة نظر المريض  تقيم البرنامج العال-١
  . تقيم مدى التحسن الذي شعر به المريض بعد انتهاء جلسات البرنامج -٢
  . تطبيق المقياس العربي للوسواس القهري بغرض حساب القياس البعدي -٣
  . االتفاق على عقد مقابلة بعد ثالثة أشخر بغرض المتابعة -٤
  . إنهاء المقابلة وتوديع المريض -٥
  

  :البرنامج 
  البرنامج العالجي لمرض الوسواس القهري لألفكار 

   :جوصف البرنام
  . يقوم هذا البرنامج على أن يقوم المريض بالتعرف على أكثر األفكار ترددا وتهديدا لديه -١
  . إعداد قائمة باألعراض القهرية التي يعاني منها -٢
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  . ترتيب األعراض حسب شدتها وكتابتها على ورقة -٣
ذه األفكار على شريط  أو أي آله تسجيل لمدة نصف ساعة بصوت المريض نفـسه   تسجيل ه -٤

  .، على أن يقوم بترديد أكثر أفكار لمدة نصف ساعة ، وعلى نفس الوتيرة 
 بعد ذلك يطلب من المريض أنه يقوم باالستماع لهذا الشريط مرة يوميا في الصباح والمساء                -٥

  .على أن يقوم بذلك لمدة شهر
  . المريض تكون أسبوعية وتكون عن طريق مقابلة المريض في المركز  متابعة-٦
  

  :أهداف البرنامج 
  . استبصار المريض بالوساوس القهرية -١
  . إعطاء المريض نبذة عن طبيعة هذا المرض -٢
  . عالج حاالت مصابة بمرض الوسواس القهري من نوع األفكار -٣
  . خفض أعراض الوسواس القهري -٤
  .ادة المــريض إليقــاف الــسلوك النــاتج عــن أشــكال الوســواس القهــري  تقويــة إر-٥
  

  :محتوى البرنامج 
يقوم هذا البرنامج بالتعرف على األفكار األكثر إلحاحا لدى المريض والعمل علـى ترتيبهـا                   
 أكثرها إلحاحا ثم يقوم المريض بعد ذلك بتسجيل هذه األفكار على شـريط لمـدة نـصف             بحس

 لها يوميـا مـرة   ع المريض بالتسجيل بصوته لهذه األفكار ، ثم يقوم باالستما ساعة على أن يقوم   
صباحا وأخرى مساءا ويستمر على هذا النحو لمدة شهر تقريبا على أن يـنم متابعـة المـريض           

  .أسبوعيا خالل فترة البرنامج 
  :أنشطة البرنامج 

  
   دقيقة ٣٠مدتها : التمهيد وتحديد اإلجراءات : الجلسة األولى *
  . توفير جو من األلفة واالحترام المتبادل لتكوين عالقة إنسانية -١
  . التعرف على المريض ونوع المرض الذي يعاني منه المريض -٢
  .ة له بالحديث عن نفسه وعن المرض الحديث بصورة عامة عن المريض مع إتاحة الفرص-٣
  .حث العلمي فقط  التأكيد على سرية وخصوصية هذه المعلومات وأنها ألعراض الب-٤
  . إقناع المريض بإمكانية االستفادة من البرنامج -٥
  . التعرف باألدوار التي يمكن أن يؤديها الباحث والمريض أثناء البرنامج -٦
  . االتفاق على البرنامج وكيفية تطبيقه -٧
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   دقيقة ٤٥مدتها : التعرف على المشكلة : الجلسة الثانية * 
  .راض الوسواس القهري لدى المريض  جمع المعلومات حول أع-١
   . تسجيل هذه األفكار على ورقة مرتبة هذه األفكار حسب شدتها وأكثرها إلحاحاً-٢
 توضيح هذه األفكار وكيفية حدوثها واألسباب التي تؤدي إلى وجود هـذه األفكـار وكيفيـة                -٣

  .التخلص منها 
  

   دقيقة ٤٥مدتها . التعرف على البرنامج واإلعداد له : الجلسة الثالثة * 
   .ة االستبصار بطبيعة إستراتيجية العالج لعالج األفكار الو سواسي-١
 إعطاء المريض شرح كامل عن طبيعة الفنيات المساعدة في تنفيـذ البرنـامج ، الواجبـات                 -٢

  .المنزلية ، التغذية الراجعة 
  . إعطاء المريض شرح كامل عن خطوات تطبيق البرنامج -٣
  .ض باإلجابة على المقياس العربي للوسواس ومقياس آيزنك للشخصية يقوم المري -٤
  

  :وتعد هي الجلسة األولى بتنفيذ البرنامج وتبدأ ب : الجلسة الرابعة * 
  . القيام بتسجيل األفكار التي تم االتفاق عليها بصوت المريض ولمدة نصف ساعة -١
  : الواجبات المنزلية -٢

ستماع لهذا التسجيل مرتين يوميا مرة في الصباح ومـرة فـي            الطلب من المريض أن يقوم باال     
  .المساء قبل النوم لمدة شهر تقريبا 

  
  : المتابعة -٣

  .يتم متابعة المريض أسبوعيا حتى االنتهاء من فترة تطبيق البرنامج 
  

   دقيقة ٤٥مدتها : الجلسة األخيرة في البرنامج العالجي لألفكار* 
  .ن وجهة نظر المريض  تقيم البرنامج العالجي م-١
  . تقيم مدى التحسن الذي شعر به المريض بعد انتهاء البرنامج -٢
  . تطبيق المقياس العربي للوسواس القهري بغرض حساب القياس البعدي للبرنامج -٣
  . االتفاق على عقد مقابلة بعد ثالث أشهر بغرض المتابعة -٤
  . إنهاء المقابلة وتوديع المريض -٥
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  :تطبيق البرنامج  صعوبة خالل الباحثوقد واجهة 

 صعوبة في الحصول على العينة وفي التعامل معها  .١

تطبيق البرنامج على المرضى واجه صعوبة كبيرة في كيفية التعامل مع المرضى أثنـاء             .٢
 .تطبيق البرنامج 

 .االستجابات الغير متوقعة من قبل المرضى أثناء تطبيق البرنامج  .٣

 في هذا المجال بصورة كبيرة في بيئتنـا الفلـسطينية والعربيـة             ندرة الدراسات السابقة   .٤
 .عامة 

الوضع الفلسطيني بشكل عام كان له دور في عدم توفر جو مناسب إلجراء دراسة مـن                 .٥
  .هذا النوع 

  
  : اإلحصائيةاألساليب: خامساً 

  :ائية التاليةم الباحث باستخدام األساليب اإلحصأجل اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضيتها  قامن 
 وذلك بهدف معرفة الداللة اإلحصائية للفـروق  Wilcox on Test ناختبار ويلو لكسو -١

 . بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في مقاييس الدراسة

  
  خطوات إجراء الدراسة: سادساً 

  :قام الباحث بإعداد هذه الدراسة وفقا للخطوات التالية
للدراسة وتحديد متغيرات الدراسة ، وهي الوسـواس        داد اإلطار النظري    قام الباحث بإع   -١

  . القهري وسمات الشخصية

قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة التي تناولت كل متغير على حدة، لدى فئـات                -٢
 . مختلفة وفي بيئات عربية وأجنبية

ـ         -٣ التأكـد مـن   ن خـالل  قام الباحث بتجهيز أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها م
 .إجرائها على البيئة الفلسطينية في فترة قريبه 

قام الباحث بإعداد برنامج عالجي سلوكي لعالج اضطراب الوسواس القهري من خـالل        -٤
 .استخدام فنيتي التعريض ومنع االستجابة 

بعد التأكد من صدق وثبات األداة ، قام الباحث بتحديد عينة الدراسـة وتطبيـق األدوات            -٥
 .)القياس القبلي( في المرحلة األولي يهاعل

قام الباحث بتطبيق البرنامج العالجي السلوكي العد من قبل على عينة الدراسـة سـواء                -٦
 .عينة األفكار أو األفعال 
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 ).القياس البعدي(قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة المتعلقة باضطراب الوسواس القهري  -٧

رها في ضـوء اإلطـار النظـري والدراسـات          خرج الباحث بمجموعة نتائج قام بتفسي      -٨
 .السابقة

٩-              وبناء على تلك النتائج وتفسيرها، خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات حيث قدم بناء
عليها بعدة توصيات؛ لالستفادة منها في ميدان العمل النفسي، واقتـرح عـدة مواضـيع               

  . للدراسات المستقبلية
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  الفصل الخامس
  

  اوتفسيراتهئج الدراسة نتا
  

  عرض النتائج •
  تفسير النتائج •
  مناقشة النتائج •
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   :تفسير النتائجوعرض 
الشخصية عند مرضـى الوسـواس      سمات  أبعاد  مستوى   ما"  على   الذي ينص : السؤال األولى 

  القهري ؟
يستطع إجراء التحليل العاملي لـذلك اسـتخدم         مريضاً ال ) ٢٠(ونظراً الن حجم العينة     

 القهري ، فقد    باحث الوزن النسبي للتعرف على مستوى أبعاد الشخصية لدى مرضى الوسواس          ال
قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكـل بعـد مـن أبعـاد                

  ):١(الشخصية حسب مقياس أيزنك للشخصية  ،ويتضح ذلك من خالل جدول 
حراف المعياري والوزن النسبي ألبعاد مقياس يبين المتوسط الحسابي واالن) ١(جدول 

  أيزينك للشخصية 
  مقياس أيزنك للشخصية  الدرجة الكلية

  أعلى  أدني
عدد 
  الفقرات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

الوزن 
  %النسبي

 41.2 3.8 8.7  ٢١  ٢١  ٠ االنطواء–االنبساط 

 63.8 2.7 16.0  ٢٥  ٢٥  ٠ العصابية

 80.9 3.9 18.6  ٢٣  ٢٣  ٠ الذهانية

الجاذبية (الكذب 
 )االجتماعية

٢١  ٢١  ٠  12.9 2.4 61.2 

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب 
    ١٠٠الناتج في 
  

  :ما يلي ) ١(يتضح من جدول 
اف معياري   درجة وبانحر  ٨,٧عند المرضى بلغ    ) االنطواء  ( تبين أن متوسط بعد االنبساط       -

وهذا يدل على أن مرضى الوسواس القهري لـديهم درجـة   %) ٤١,٢(،  وبوزن نسبى     ٣,٨
  . منخفضة  ) انطواء (انبساط 

 درجـة   ١٦,٠تبين أن متوسط بعد الشخصية العصابية عند مرضى الوسواس القهري بلـغ              -
وهذا يدل على أن المرضـى الوسـواس        %) ٦٣,٨(، وبوزن نسبى    ٢,٧وبانحراف معياري   

  . قهري لديهم درجة عالية في الشخصية العصابية  ال
 درجة وبانحراف معيـاري     ١٨,٦تبين أن متوسط بعد الشخصية الذهانية عند المرضى بلغ           -

وهذا يدل على أن مرضى الوسواس القهري لـديهم درجـة           %) ٨٠,٩(، وبوزن نسبى    ٣,٩
  عالية في الشخصية الذهانية   



 ١١٣

 درجـة   ١٢,٩عنـد المرضـى  بلـغ        )  االجتماعيـة  الجاذبية( تبين أن متوسط بعد الكذب       -
وهذا يدل على أن مرضـى الوسـواس        %) ٦١,٢( ، وبوزن نسبى     ٢,٤وبانحراف معياري   

 )  . الكذب (القهري لديهم درجة عالية في  الجاذبية االجتماعية 

  
   االنبساط واالنطواء-١

عنـد  )  االنطـواء  (تبين أن متوسط بعـد االنبـساط       من خالل النظر إلى نتائج القياس            
وهذا يدل علـى أن  %) ٤١,٢(،  وبوزن نسبى ٣,٨ درجة وبانحراف معياري    ٨,٧المرضى بلغ   

  . منخفضة  ) انطواء (مرضى الوسواس القهري لديهم درجة انبساط 
وهذا ما تدلل إليه أدبيات علم النفس أن األشخاص المـصابين باضـطراب الوسـواس                     

من محاسبة الضمير ويقظته البالغة ويميل لحرمان النفس من مباهج            كبيراً القهري يواجهون عنتاً  
" أن الوسواسين قوم فضالء ولكنهم غير سـعداء      " الحياة دون مبرر وفي هذا الصدد يقول أوبلر         

  )١٩٩٨: مياسا . (
وقد الحظ الباحث انخفاض معدل االنبساطية لدى عينة الدراسة سواء عينة األفكـار أو                    

الية إلى أن طبيعـة هـؤالء   حسر الباحث انخفاض درجات االنبساطية في الدراسية ال       األفعال ، يف  
المرضى الذين يعاونون معاناة شديدة في التأقلم والتكيف مع المحيط األسري والمجتمـع الـذي               

ـ            ليعيشون فيه ، وذلك       ىطبيعة هذا المرض الذي يقيد تصرفات المريض ويجعله غير قـادر عل
جاري ثقافة المجتمع المحيط به ، وقد يفسر هذا الباحث هذا االنخفـاض             ممارسة حياته بصورة ت   

على بعد االنبساطية في هذه الدراسة إلى ما يتميز به المجتمـع الفلـسطيني ، حيـث األحـوال                   
رتين من إغـالق    يالسياسية واالقتصادية التي مر بها المجتمع في قطاع غزة خالل السنتين األخ           

األخيرة وكذلك الحرب األخيرة والصدمات مع االحتالل واستـشهاد         للمعابر والحصار واألحداث    
 اثـرت علـى  الكثير من أبناء هذا الشعب فقد ال يخلوا حي من وجود شهداء أو مصابين كل ذلك  

الحياة الثقافية واالجتماعية في قطاع غزة األمر الذي انعكس على معظم أبناء الشعب بما فـيهم                 
   .هذه الفئة
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  :ة  العصابي-٢
تبين أن متوسط بعد الشخصية العصابية عند مرضى         من خالل النظر إلى نتائج الجدول            

يدل وهذا  %) ٦٣,٨(، وبوزن نسبى    ٢,٧ درجة وبانحراف معياري     ١٦,٠الوسواس القهري بلغ    
  . على أن المرضى الوسواس القهري لديهم درجة عالية في الشخصية العصابية  

أفكار ونزعات  أن اضطراب الوسواس القهري بحد ذاته يتمثل في          و يفسر الباحث ذلك ب         
وصور ذهنية متكررة ومتواصلة تقتحم ذهن المريض باستمرار فارضةً نفسها عليه بإلحاح دون             

بل هو يعتبرها دخيلـة، سـخيفة، سـاذجة،    . أي رغبة منه ومحاولته مقاومتها أو السيطرة عليها     
 آالما نفسية شديدة باإلضافة إلى حالة من التوتر والقلـق  سبب له ي و هذا . شاذة، مرعبة أو كريهة   

قد تكون هذه الوساوس عبـارة   .واالنزعاج وتؤثر سلباً على حياته المهنية واألسرية واالجتماعية     
فمـثالً هـاجس التلـوث      . عن أفكار تدور غالباً حول التلوث والتشكك والفقد والجنس والـدين          

مراض يدفع المريض لكي يبالغ في االغتـسال أو تنظيـف          بالقاذورات أو التعرض للجراثيم واأل    
أو االمتناع عن مصافحة اآلخرين أو اسـتعمال آنيـتهم أو           . المالبس أو أوعية الطعام والشراب    

ويتجنب زيارة المستشفيات أو المرضى خوفـاً مـن التعـرض           . مشاركتهم طعامهم أو شرابهم   
المراجعة والتدقيق مرات مع التردد، مـثالً       أما هاجس التشكك فيدفع المريض للتكرار و       .للعدوى

إعادة التدقيق عند القيام بعمليات حسابية أو التأكد من أحكـام األقفـال فـي المنـزل أو أزرار                   
وكذلك تكرار عمليات الغسل والنظافة والوضوء والـصالة وترتيـب وتنظـيم            . الكهرباء والغاز 

ن هنا يرى الباحث أن جميع ما ذكر هو          م .األغراض مما يكون سبباً في التأخير وإضاعة الوقت       
 مـصطلح   ، وقد وضح أيزنك ذلـك عنـدما اسـتخدم         سبب مباشر للدرجة العالية من العصابية       

العصابية للتعبير عن مجموعة من األعراض العقلية الشاذة مثل القلـق ، الوسـواس القهـري ،           
ل علي درجـات عاليـة      الفرد الذي يحص   ذهب إلى أن  ) ١٩٩٧(الهستيريا ، كذلك فان أبو ناهية       

 و يعاني من اضطرابات     آلخر،المحبط من حين    / القلق/ علي مقياس العصابية هو الفرد المتلهف     
 و يجد صعوبة    المثيرات، أنواع   ل و يستجيب بقوة لك    االنفعال، و هو شديد     متنوعة،سيكوسوماتية  

ذه النتيجة الحاليـة قـد       ، وبناءاً على هذا الطرح يفسر الباحث أن ه          االنفعالي لالتزانفي العودة   
اتفقت مع ما عرضة كالً من أيزنك أبو ناهية ، وان خروج هذا االرتفاع على هذا البعـد كـان                    
متوقعاً الن هذه الدراسة أجريت على عينة من مرضى مصابين باضطراب عصابي في األساس              

.  
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  : الذهانية -٣
 بعد الشخصية الذهانيـة عنـد       تبين أن متوسط   من خالل مالحظة نتائج الجدول السابق            

وهذا يدل على أن    %) ٨٠,٩(، وبوزن نسبى    ٣,٩ درجة وبانحراف معياري     ١٨,٦المرضى بلغ   
  .مرضى الوسواس القهري لديهم درجة عالية في الشخصية الذهانية 

ومن خالل نتائج هذا البعد وبعد النظر في أدبيات علم النفس فان أيزنك يعتقد انـه قـد                     
 أن نحاول وصف األفراد الذين يحصلون على درجات عاليـة علـى مقيـاس      يكون من الصعب  

الذهانية بدقة كما في بعدي االنبساطية والعصابية ، وكذلك يرى أيزنك أن االضطرابات الذهانية              
تختلف إلى حد كبير عن االضطرابات العصابية ،فالشخص يمكـن أن يكـون عـصابياً بـشكل        

وتتفق نتائج هذا البعـد مـع       ) ١٩٧٩ ، ةأبو ناهي .(وبالعكس  ملحوظ ،ولكن دون أن يكون ذهانياً       
الكثير من النتائج التي بينت أن المئات من المتفوقين لم يجد إال عدداً ضـئيالً يتمتـع بالـسواء                   

 و يفسر الباحث ذلك بقوله أنه و من خـالل  النفسي ،وان الغالبية منهم مصابون بأمراض عقلية ،      
 من مرضـى الوسـواس القهـري         % ١٥ - %١٢راوح ما بين    نسبةً تت متابعته الطويلة يقدر    

 ، و المعروف علميا أن الحد الفاصل أو كما يقال الخط            المزمن قد يتحولون إلى مرضى بالفصام     
فكلما " اضطراب الشخصية الحدية    " األحمر ما بين الشخصية العصابية و الشخصية الذهانية هو          

 من الشخصية العصابية إلى الشخصية الذهانيـة أقـرب        كانت نسبة القلق عالية كلما كان التحول      
وأسهل ، وفي هذا الصدد يرى عكاشة آن بعـض حـاالت الوسـواس القهـري تتحـول إلـى             
اضطرابات ذهانية أو يشفى المريض من الوساوس القهرية وتظهر لديـه اضـطرابات ذهانيـة               

ـ            ياء كـالخوف مـن     وتتداخل أعراضه مع المخاوف بدرجة كبيرة من حيث التجنب لبعض األش
و المعروف فيما ال يدع مجاال للشك أنه و كما تبين من النتيجـة الـسابقة أن       . التلوث والمرض   

    .%)٦٣,٨(نسبة العصابية لدى مرضى البحث احتلت على وزن نسبي 
  
  ) :الجاذبية االجتماعية( الكذب -٤
الجاذبيـة  ( ب  تبـين أن متوسـط بعـد الكـذ         بعد االطالع على نتائج الجدول السابق           

%) ٦١,٢( ، وبوزن نسبى     ٢,٤ درجة وبانحراف معياري     ١٢,٩عند المرضى  بلغ     ) االجتماعية
الكـذب  (على أن مرضى الوسواس القهري لديهم درجة عالية في  الجاذبية االجتماعية وهذا يدل   

الكذب بحد ذاته هو أن يخبر اإلنسان عـن شـيء بخـالف             و يفسر الباحث ذلك بقوله  إن        )  . 
ويكون إما بتزييف الحقائق جزئيا أو كليا أو خلق روايات و أحداث جديـدة ، لتحقيـق                 ، الحقيقة  

الكذب قد يكون بسيطا ولكـن إذا تطـور والزم          . هدف معين وقد يكون ماديا ونفسيا واجتماعيا      
الفرد فعند ذاك يكون الفرد مصاب بالكذب المرضي ، و في هذا البحث يرجع الباحـث النـسبة                  

ة من الكذب لدى مرضى الوسواس القهري بالخوف من العواقـب  و لتجنـب ذكريـات            المرتفع
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مؤلمة لديهم ،  و الحفاظ على المكانة االجتماعية ، و عدم الظهور بمظهر العاجز ، ثم بعد فترة                   
 ، أي أنهم يسعون دائما إلى الظهـور  تصبح هذه السمة سمة أساسية بحيث يجري االعتياد عليها     

 الوسواس القهري   بصورة تختلف عن الواقع الذي يعيشونه من خالل القيام بأشكال         أمام اآلخرين   
، وقد يكون هذا االرتفاع ناتج عن استخدام ميكانيزمات الدفاع النفسية والتي ال يقصد بها خـداع             
اآلخرين أو إيقاع الضرر بهم بقدر ما هي حيلة دفاعية تعويضية تظهر محاسن الفرد أمام نفـسه               

رين ،حتى يشعر بالثقة والرضا وتقدير الذات ولو بصورة مؤقتة ، وليكـون مرغوبـا             وأمام اآلخ 
إلى أهمية هذا البعد واختالفه من مجتمع إلى أخر ،          ) ١٩٨٩(وقد أشار أبو ناهيه     . من اآلخرين   

وأوصى بوضع المتغيرات الحضارية والثقافية للمجتمع في االعتبار عند التعامل مع هـذا البعـد        
حث هذه النظرية بالنسبة لنتائج هذا البعد على أن ينسحب هذا االرتفاع علـى أفـراد        ويخالف البا 

المجتمع الفلسطيني الن هذه النتائج لم تكن على عينة من األفراد العاديين بل هي عينة مرضـية                 
  .وال يمكن تعميم هذه النتيجة على المجتمع بأكمله 
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قبـل  ) أفكار(ق ذات داللة إحصائية في عالج الوسواس القهري         هل توجد فرو   :السؤال الثاني   
  تطبيق البرنامج وبعده ؟

فـي  لمرضي الواسوس القهري    المقارنة بين متوسط الرتب     للتحقق من هذه الفرضية تم      
، الوسـواس القهـري   فيما يتعلق بمقيـاس     لدرجات القياس البعدي    القياس القبلي ومتوسط الرتب     

ألن حجـم العينـة صـغيرة     ) Wilcox on T-statistic( لكوكسون يوذلك باستخدام اختبار و
والبيانات غير طبيعية ولدراسة وسطي مجتمعين في حالة العينات المرتبطة، ويتضح ذلـك مـن           

  ) : ٢(خالل جدول 
للكشف عن " لكوكسونيو"اختبار متوسط الرتب باستخدام الفروق بين  داللة ) ٢(جدول 

مقياس القياس البعدي لدى مرضى الوسواس القهري على الفروق بين القياس القبلي و
  الوسواس القهري 

 العدد  القياس المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 z"قيمة 
" 

مستوى 
 الداللة

الوسواس  28.0 5.6 5 الرتب السالبة
 القهري

 -بعدي 
 قبلي

الرتب 
 الموجبة

5 5.4 27.0 
-0.05 

 غير 
دالة 
0.96 

  
القياس بين درجات   ذات داللة إحصائية    دول السابق عدم وجود فروق      تبين من خالل الج   

، وهـذا   (z=-0.05,P-value=0.96)في مقياس الوسـواس القهـري    البعدي درجات القبلي و
 الوسواس القهـري  عالجيشير إلى أن البرنامج العالجي السلوكي لألفكار ليس له تأثير فعال في            

  .لدى مرضى الوسواس القهري 
عزو الباحث ذلك بالقول إن التعامل مع مرضى الوسواس القهري لألفكـار ، فـإن                و ي      

األفكار الوسواسسية تالزم المريض لساعات أطو بكثير خالل اليوم ، و كذلك تكون أشد حدة  ،                  
و هنا يستشهد الباحث بقول إحدى المريضات بالوسواس القهري لألفكار إن األفكار الوسواسـية              

ذ اللحظة األولى التي تفتح فيها عينيها صباحاً إلى أن تغمض عينيها ليالً عنـد               تبدأ بمطاردتها من  
النوم ، هذا يدلل بأن وسواس األفكار أشد وقعاً في نفس المريض بالوسواس القهري، مثال آخـر            
لمريضة أخرى بوسواس األفكار حيث فضلت إحدى المريضات أن تكون مصابة بداء الـسكري              

 هذه النتيجـة   قرحة المعدة على أن تصاب بمرض وسواس األفكار، وقد        أو ارتفاع ضغط الدم أو    
هي نتيجة طبيعية في ظل الوضع الذي يعيشه هذا الصنف من الناس ، وكما هـو معـروف أن                   

غير مفاهيمهم وقناعاتهم واعتقاداتهم خالل فترة قصيرة مـن        تاألشخاص العاديين ليس من السهل      
فتره طويلة مـن الـزمن      أو اعتقاد شخص أو حتى طفل       الزمن وقد يستغرق مجرد تغير مفهوم       
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من خالل برنامج يمتد لمدة شهر الن هذه المفاهيم تكتسب خالل مراحل الحياة التي يمـر                وليس  
بها اإلنسان وتتشكل من خالل التجارب والخبرات التي يتعرض لها خـالل الـسنوات الطويلـة                

وهذا بالنسبة للـشخص العـادي   ، ة أن يكون    فلذلك يعتبر التغير في هذه األفكار ليس من السهول        
الذي يعتقد بهذه األفكار ، فكيف إذا كان غير معتقد بها وقام بممارستها لعدة سنوات وهـذا مـا                   

خالل تعريفه للوسواس بأنه حالة نفسية قهرية تبـدو فـي صـورة    ) ٢٠٠٢(وضحه فوزي جبل   
 ، وال يستطيع الخـالص منهـا   أفكار وخواطر شاذة غير منطقية تستبد بالمريض وتالزمه كظله       

مهما بذل من جهد ومهما حاول امتناع نفسه بالعقل والمنطق رغم شعوره بشذوذ أو تفاهة هـذه                 
 أفكار ثابتة تتـسلط     ابأنه هذه األفكار  ) ١٤٩ : ١٩٩٧(  ساااألفكار ، كذلك فقد وصف محمد مي      

لسير تفكيره ، فإذا رغب في      على الفرد ، وتلح عليه ، على الرغم من شعوره بتفاهتها وبعرقلتها             
التخلص منها واجهته بمقاومة ، وإذا أراد االنشغال عنها عـاودت ، لظهـور واإللحـاح ، وإذا                  
استجمع قواه وأراد إبعادها عنه فإن مجمعه قلق شديدة تعصف به ، لذلك فإنه يـضطر للعـودة                  

الذي يضيعه وهـو    ضاغطاً لتسلطها ، وهي تضعف قدرة الفرد على العمل المثمر بسبب الوقت             
 استحواذ أو فكرة تتسلط      بأنها )١٤٢٤:د ت (ي  نفلحعبد المنعم ا  فقد وصفها    ك كذل ..تحت تأثيرها   

،وقد يحـاول    أو قـسراً    قهـراً   نمطي ال يتغير وال يعتدل، وتأتيـه       لكعلى المريض وتتكرر بش   
منهـا وال  نها أفكار غير معقولة ويرفـضها أو ينفـر      أمعارضتها من داخلة بأفكار أخرى ويعلم       

أن مـريض الوسـواس القهـري يواجـه       ، لذلك فان أصحاب النظرية المعرفية يرون      يستسيغها
وهذا من توصـلت لـه      هي من صفات عصاب الوسواس القهري ،        صعوبة في اتخاذ القرار ، و     

نتائج دراسته قام عبد الواحد مشعل إلى أن المصابين بالوسواس القهري يعانون من شلط أفكـار                
 وعدم قدرتهم على التخلص منها مثل وجود قوة تدفعهم إلى تكـرار حركـاتهم أو                غريبة عليهم 

لذلك فان األشـخاص الـذين   . إعادة حديثهم بشكل مما ترك آثار سلبيه في عالقتهم مع اآلخرين    
يغلب عليهم سمات شخصية وسواسيه ومن خالل معرفة السمات الشخصية لهـذا النـوع مـن                

ق مقياس آيزنك للشخصية على هؤالء المرضى فانه قد توصل          المرض فإننا نجد من خالل تطبي     
  .إلى نتائج توضح أهم النتائج التي تميزهم عن اآلخرين 

فقد وضحت نتائج مقياس آيزنك أن سمة الذهانية قد حصلت على نسبة عالية لدى هؤالء                     
كـار بنـاءا   المرضى وقد يرجع ذلك إلى أن هؤالء المرضى هم في األساس يعانون من هذه األف       

على مشكلة في الدماغ وهذا ما أكده  أحمد عكاشة عندما ذكر انه توجد كثير من الشواهد التـي                   
تؤيد احتمال نشأة المرض من أسباب فسيولوجية ومن أهمها ظهوره في األطفال بطريقة عاديـة               

 ء المـخ الكهربـائي لهـؤال      وجود اضطراب في رسام   حيث لم يكتمل نضج الجهاز العصبي مع        
 يعتبـر   ةوقد ذهب الدكتور وائل أبو هندي إلى أن اإلحساس المتـضخم بالمـسؤولي            ،  رضى  الم

الخلفية المشتركة للتفكير بين الكثيرين من مرض الوساوس واألفعال القهرية وهو ما يتطور بعد              
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عها لتجنب التفسيرات والمعـاني المؤلمـة       قمذلك إلى الرغبة في التحكم في األفكار والرغبة في          
تج عنها ، لكن المشكلة أن محاولة التحكم في األفكار تؤدي إلى نتيجة عكسية ، فهي تزيد                 التي تن 

تواجهـه   ةسواسي الو من حدة األفكار االقتحامية وال تقلها ، إذا فان أبو هندي بدا أن تغير األفكار              
صعوبة كبيرة في حال بدأ الشخص في المحاولة للتقليل منها فإنها قد تزيد بـصورة أكثـر مـن            

   .السابق
 الباحث انه ومن خال ل تطبيق البرنامج على هـؤالء المرضـى أنهـم لـديهم                 يرىو      

االستعداد القوي للتخلص من هذه األفكار وأنهم متعاونين بصورة كبيرة ولكنهم يؤكـدون علـى               
عدم قدرتهم على التخلص من هذه الفكرة ولو لبعض الوقت فان البعض مـنهم قـد ال تفارقـه                   

ء قليل من الوقت فقد أكد احد المرضى أن البرنامج قد ساعده ولو بجزء بسيط بأنـه                األفكار بجز 
  .قلل من عدد األفكار التي يجول في خاطرة طوال الوقت إلى األفكار األكثر إلحاحا
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قبل ) أفعال( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في عالج الوسواس القهري            -:السؤال الثالث   
  بيق البرنامج وبعده ؟تط

فـي  لمرضي الواسوس القهري    المقارنة بين متوسط الرتب     للتحقق من هذه الفرضية تم      
المجموعة التجريبية في القياس البعدي فيما يتعلـق        طلبة  القياس القبلي ومتوسط الرتب لدرجات      

 ) Wilcox on T-statistic( لكوكـسون  ي، وذلك باستخدام اختبار والوسواس القهري بمقياس 
ألن حجم العينة صغيرة والبيانات غير طبيعية ولدراسة وسطي مجتمعين فـي حالـة العينـات                

  ) : ٣( المرتبطة، ويتضح ذلك من خالل جدول 
للكشف عن " لكوكسونيو"اختبار متوسط الرتب باستخدام الفروق بين  داللة ) ٣(جدول 

مقياس اس القهري على الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي لدى مرضى الوسو
  الوسواس القهري  

 العدد  القياس لمتغيرا
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 z"قيمة 
" 

مستوى 
 الداللة

 الوسواس القهري 43.5 5.4 8 الرتب السالبة
 -بعدي 
 1.5 1.5 1 الرتب الموجبة قبلي

 0.01 دالة 2.49-

   
القيـاس  بـين درجـات   حصائية ذات داللة إتبين من خالل الجدول السابق وجود فروق    

، والفـروق   (z=-2.49,P-value=0.01)في مقياس الوسواس القهري البعدي درجات القبلي و
كانت لصالح القياس البعدي ، وهذا يدل على أن البرنامج العالجي السلوكي لألفعال  كـان لـه                  

  . الوسواس القهري عند مرضى الوسواس القهري عالجدور فعال في 
  

 نتائج الجدول السابق أن البرنامج العالجي القائم على التدخالت اإلرشادية والـذي             اتضح من     
يستخدم فنيتي التعريض ومنع االستجابة وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين القيـاس القبلـي            
والقياس البعدي وأظهرت هذه النتائج فعالية البرنامج العالجي في عـالج الوسـواس القهـري               

  .لألفعال 
 أفراد العينة التي تم إجراء البرنامج        أن يفسر الباحث أن هذه الفعالية للبرنامج نابعة من       و      

عليها حدث لديهم إدراك بالواقع الذي يمرون به أثناء فترة التدخالت اإلرشـادية وكـان لـديهم                 
وكما يعزو الباحث ذلك بـالقول إن األفعـال          عية القوية من اجل التخلص من هذه األفعال ،        فادال

القهرية الوسواسية يمكن حصرها و ذكرها بسهولة أكثر مقارنة باألفكار الوسواسـية فبـالخبرة              
 طقوس فعلية وسواسية مـثالُ و       ٣يمكن القول إن مريض الوسواس القهري يمكن أن تكون لديه           

لكن في نفس الوقت يكون لديه عشرات األفكار الوسواسية ، من هنا كانت تقنية التعريض و منع                 
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 جلسة أصبح المريض بوسواس األفعال مدركاً بدرجـة         ١٥ابة ناجعةً و فاعلة ألنه و بعد        االستج
عالية جداً ، و وصل إلى قناعة مفادها بأن هذه الطقوس الحركية هي تعبير عن قلقه الـداخلي و                   
مخاوفه التي اكتسبها خالل حياته، و أنه و عند منع االستجابة لم يمت المريض و لم يحدث لـه                   

 وكثيرا ما أشارت أدبيات علم النفس إلى أن مريض الوسواس           و ضرر قد يعطل حياته ،     مكروه أ 
بان  ) ٢٠٠٥عبد الفتاح دويدار    (وهذا ما أشار إليه     . القهري يعمل جاهدا للتخلص من هذا الفعل        

المصاب بالوسواس القهري يقوم بإعمال وحركات رغما عنه وبغير إرادته وهو مع معرفته أنها              
لمنطق أو قواعد المجتمع العامة ، فإنه ال يقدر على عدم إيذائها أو التحرر من القيـام                 ال تتفق وا  

بها ، ومن خالل ما توصلت له هذه الفرضية من نتائج على قدرة البرنامج في عـالج مـرض                   
األفعال القهرية فان هذه الدراسة قد اتفقت مع كثير من الدراسات التي أجريت في هـذا المجـال           

ودراسة والتي اسـتخدمت    ) . ١٩٨٩(هذه الدراسة مع دراسة كال من بولتن ، وتيرنز          فقد اتفقت   
فنيتي التعريض ومنع االستجابة وقد أشارت النتائج إلى تحسن في عـالج الوسـواس القهـري                

والتي استخدم فيها إسـتراتيجية     ) ١٩٩٦(ان  سعفوكذلك فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة محمد         
ة المعرفية لوقف األفعال والتعريض وقد تبين من نتـائج القيـاس القبلـي              تقوم على تعديل البين   

والتتبعي أن االسترتيجية العالجية كان لها فاعلية في خفض الوساوس واألفعال القهرية ، واتفقت              
والتي أسفرت النتائج إلى    ) ٢٠٠٢(ان  سعفنتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة قام بها محمد احمد           

شادي االنتقائي والقائم على إعادة الفهم ووقف األفكار والتعريض كـان فعـاال             إن البرنامج اإلر  
  .أثناء الجلسات اإلرشادية في خفض الوساوس واألفعال القهرية والشعور بالذنب  

ويفسر الباحث اتفاق العديد من الدراسات مع هذه النتيجة إلى أن طبيعة األفعال القهرية                   
 أن األفعال من الناحية الواقعية يمكن أن نسيطر عليها مـن            دالقهرية نج إذا ما قارنها مع األفكار      

ل المريض ، لذلك فان األفعال ومن خـالل مالحظـة النـاس            فعالناحية اإلجرائية ألنها خاصة ب    
والمجتمع المحيط لهذا الشخص قد يجعل الشخص الوسواسـي يراجـع نفـسه قبـل أن يقـوم                  

تائج هذا الفرض قد تكون تأثرت بالبيئـة والوضـع الـذي            باالستجابة لهذا الفعل ، وكذلك فإن ن      
يعيشه كل مريض من أفراد العينة إذ أن المجتمع الفلسطيني يقوم على األسر الممتدة األمر الذي                
يفرض على المريض أن يحاول من التقليل والسيطرة على هذه األفعال التي قد تكون مالحظـة                

  .لدى الجميع 
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  التوصيات والمقترحات

  :التوصيات: والًأ
  التوصيات

  
عدم وجود فعالية البرنامج العالجـي لعـالج مرضـى          بعد أن أظهرت نتائج الدراسة           

فعالية البرنامج العالجي لعالج مرضى الوسواس القهـري         ووجود ،) األفكار(الوسواس القهري   
  .)األفعال(
لنفسي الالزم لهم وذلك من     يوصي الباحث باالهتمام بهذه الشريحة من المرضى وتقديم الدعم ا            •

  . بخفض أو عالج أعراض هذا المرض خالل عمل برامج تهتم 
عمل ندوات ودورات تعليمية ألهالي المرضى من أجل معرفة كيفيـة التعامـل مـع أبنـائهم                   •

 .المرضى

ينبغي توفير تدريب خاص لألشخاص المؤهلين والعاملين في مجال العالج النفـسي ، بحيـث                   •
 . ن اكتشاف وعالج هذا المرض من البداية قائمة على أسس علمية يصبح من الممك

  تكثيف برامج التوعية لألهل حول مشكلة المرضى المصابين باضطراب الوسـواس القهـري              •
ومدى الضغوط التي يتعرض لها هؤالء المرضى ليتسنى لهم التعامل معهم بطريقـة سـليمة               

 .وممنهجة 

 والمـدربين للتعامـل مـع       نالنفسيين واالجتماعين المؤهلي    توفير إعداد كافية من االخصائين       •
المرضى المصابين باضطراب الوسواس القهري في جميع مراكز واقـسام الـصحة النفـسية          

 .بقطاع غزة ، بهدف توفير الدعم النفسي واالجتماعي لهم 

   كما ويوصي الباحث بتطبيق هذا البرنامج في اكثر من مكان للتعرف على مدى نجاحـه فـي                 •
  .التعامل مع هذا النوع من المرض 
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   :مقترحات الدراسة

  
 .  إجراء بحث مسحي ميداني لمعرفة حجم مشكلة الوسواس القهري في قطاع غزة بشكل عام •

  إجراء دراسات الحقة تتناول سمات شخصية أخرى وغير تلك التي تم التطرق إليها في هـذه                   •
 .الدراسة

 .وعي الصحي للمرضى وعائالتهم   وضع برنامج مقترح لزيادة ال •

  إجراء دراسات الحقة تتناول عالج اضطراب الوسواس القهري من خالل الجمع بين العـالج                •
  .السلوكي والعالج الدوائي 
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  المراجع
 

  
 

 .المراجع العربية •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

   :المراجــع
  

دار ،  لي ، القـاهرة      ، اعداد يوسف خياط ، نديم مرعش       لسان العرب  .)١٩٨١(.ابن منظور   
 .٤المعارف ، ج

دراسة مقارنة لسمات الشخـصية المميـزة للطـالب ذوي          )."١٩٨٦.(ابو اسحاق ، سامي   
 ،  "السلوك المشكل واقرانهم االسوياء في المدارس الثانوية بمكـة المكرمـة          

  .الجامعة االسالمية ، غزة . رسالة ماجستير غير منشورة 
  

الطبعـة  ،  ، المدخل إلى الـصحة النفـسية     ). ٢٠٠١(عصام  ، مروان والصفدي ، أبو حويج 
    .دار المسيرة للنشر والتوزيع ، األردن-عمان،  األولى

سمات الشخصية المميزة لالحـداث الجـانحين عـن          .")٢٠٠٠(.ابو خاطر ، نافذ حسين      
 ، رسالة ماجستير ، كلية      )دراسة مقارنة ("اقرانهم االسوياء في محافظات غزة      

  .ة االسالمية ، غزة التربية ، الجامع
  

الفروق بين الذكور واإلناث في بعض سمات الشخصية        "). ١٩٩٧(.صالح الدين   ، أبو ناهية 
، العدد التاسـع  ،  مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي     ،"  لدى طالب الجامعة  

  . فلسطين-غزة

ـ  الوسواس القهري من منظور عربـي إسـالمي   . ) ٢٠٠٣( .وائل  ،   أبو هندي  ة ، الطبع
  .، مطابع دار السياسة ) ٢٩٣(  عالم المعرفة ، العدد  ،األولى ، الكويت

    .شركة الجالل للطباعة،  القاهرة  ،سيكولوجية الشخصية). ٢٠٠٣(.سهير ، أحمد

 –، اإلسكندرية     ، الطبعة الثانية   الصحة النفسية والتوافق   . ) ٢٠٠٣( .سهير كامل   ،  أحمد  
  .مصر ، مركز اإلسكندرية للكتاب

 . النهضة المصرية، القاهرة.سلوك اإلنسان .)م ١٩٧٢( .  محمد علي ،أحمد



 ١٢٦

عالقة القابلية لاليحاء ببعض سـمات الشخـصية لـدى     ".)١٩٩٦.(احمد ، ممدوح صابر   
، مجلة علم النفس ، العدد السابع والثالثون ، الهيئـة           " عينة من طالب الجامعة   

  .المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
  

، الـدار   القـاهرة   ،علم الـنفس التربـوي    .) ١٩٩٢(. ،محمد عبد القادر ، حامد       االبرشي
  .القومية للطباعة والنشر

ـ  : ، مـصر، القـاهرة    سيكولوجية الشخـصية   .)١٩٧٨(.األشول، عـادل     ومكتبـة األنجل
  .المصرية

  مصر – ، الطبعة األولى ، القاهرة       المنهج اإلكلينيكي . ) ١٩٩٧( .أمال عبد السميع    ،  باظة  
  .، مكتبة االنجلو المصرية

مكتبـة    ، القـاهرة ،  الطبعة األولـى    ، األنماط السلوكية الشخصية  ). ٢٠٠٠(.آمال  ، باظة
   .األنجلو المصرية

،  الطبعـة الثانيـة   ،  الشخصية واالضطرابات الشخصية والوجدانية   ). ٢٠٠١(.آمال  ، باظة
  .مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة

قياس اثر بعض فنيات العالج السلوكي في عالج حـالتين مـن            " .)١٩٨٩(.بولتن ، تيرنز    
، مجلة طب نفسي األطفال ، المجلـد االول       "مرض الوسواس واالفعال القهرية   

   .٢٥،العدد
  

المقارنة بين كل من العالج السلوكي بأسـلوب         ." )١٩٩٩( .سعاد ، صفوت فرج     ،  البشر  
،   "ض الوسواس القهـري   التعرض ومنع االستجابة وبين العالج الدوائي لمر      

  . مصر –دراسات نفسية ، المجلد الثاني عشر ، العدد الثاني ، القاهرة 

  



 ١٢٧

  ، أمواج نشرة     الوسواس القهري في األطفال والمراهقين     . )١٩٩٨( .عبد العزيز   ،  ثابت  
دورية تصدر عن دائرة العالقات العامة ببرنامج غزة للصحة النفسية ، العـدد              

  .طين  فلس–الثالث ، غزة 

 مـصر ،  -اإلسـكندرية ،  الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية   ). ٢٠٠٠(.فوزي  ، جبل
  .المكتبة الجامعية

 ،  محاضرات في الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية      .  )٢٠٠٢( .فوزي محمد   ،  جبل  
  .الطبعة األولى ، اإلسكندرية ، المكتبة الجامعية 

  ،   النفس وتطبيقاتـه االجتماعيـة والتربويـة      علم   .)م  ١٩٩٤ ( .عبد العلي  ،   الجسماني  
  . ، بيروت ، الدار العربية للعلوم الطبعة األولى

  .، القاهرة ، دار النهضة العربية  نظريات الشخصية  .) ١٩٨٦(.جابر ،عبد الحميد جابر 

 الوسواس القهري وقد أعيانه على الصحة النفـسية .  ) ٢٠٠٥( .أمال عبد القادر   ،  جودة  
عة األمل  ، مطب  )  ٣٦٥( لة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ، العدد        ، بلسم مج  
   فلسطين –، القدس 

 ، مجلـة   " الوسواس القهري على عينات فلسطينية      ." )٢٠٠٤( .ادر  أمال عبد الق  ،  جودة  
، الجزء األول ، مكتبة زهراء       ) ٢٩( كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد         

  .الشرق ، مصر 

  .األولى، الطبعة  مبادئ الطب النفسي). ١٩٩١ .(مي محمدحل، حامد 

، العالج النفسي الحديث لالضطراب الوسواسي الجبري . )١٩٩٢.(حجار ، محمد حمدي 
  .دمشق ، دار طالس 

  . موسوعة الطب النفسي ) . د ت  .(عبد المنعم، الحفني 

،  ن السواء والمرض  الشخصية بي ). ١٩٩١(.ناظم  ، محمد والعبيدي ، عزيز والطيب ،  داود
  . مكتبة األنجلو المصريةالقاهرة ، 



 ١٢٨

  ، المجلد الثـاني ، مؤسـسة األهـرام ،    ذخيرة علوم النفس . ) ١٩٨٨( .كمال ،  دسوقي  
  . مصر ، الدار الدولية للنشر والتوزيع –القاهرة 

 ، دراسـات فـي االنتروبولوجيـا        الثقافة والشخـصية   .) ١٩٩٧(.دعبس ، محمد يسري     
   .ية ، درار النهضة العربيةالسيكولوج

القـاهرة ،   ، في علم النفس الطبي والمرضي واإلكلينيكي   .  ) ٢٠٠٥( .عبد الفتاح   ،دويدار  
  . درا المعرفة الجامعية

الجـز االول ، القـاهرة ، الهيئـة           ، بحوث في علم الـنفس     .)١٩٩٤(.ديب ، علي محمد     
  . المصرية العامة للكتاب

 سـوريا ،    . دراسة في سيكولوجية التكيـف     .الصحة النفسية  .)م  ١٩٨٢( .  نعيم ،الرفاعي
  .جامعة دمشق 

 . عالم الكتب، القاهرة.التوجيه واإلرشاد النفسي .)م ١٩٨٠( . هران، حامدز

فاعلية برنامج عالجي يتكون من المادة البناء المعرفـي          )."١٩٩٦.(سعفان ، محمد احمد     
، " الوساوس واالفعال القهرية  والواجبات المنزلية والتغذية الراجعة في عالج       

  .الجزء االول ، مصر) ٢٧(العدد: مجلة كلية التربية ، جامة الزقازيق 

  
فعالية برنامج إرشادي انتقالي في خفـض الوسـواس         ."  )٢٠٠٢( .محمد أحمد   سعفان ،   

، مجلة كلية التربية وعلم النفس ،       " واألفعال القهرية المرتبطة بالشعور بالذنب      
مس ، العدد السابع والعشرون ، الجزء الرابع ، مكتبـة زهـراء             جامعة عين ش  

  .الشرق ، مصر 

  ، الطبعة األولى     األمراض النفسية أسباب وتشخيص وعالج     . ) ٢٠٠٦( .عايش  ،  سمور  
  .  فلسطين ، دار المقداد للطباعة–، غزة 

ـ  . قياسـها  . محـدداتها  .الشخصية سيكولوجية   .)م  ١٩٧٢( . سيد محمد، غنيم     ، ا نظرياته
  .القاهرة، دار النهضة العربية



 ١٢٩

 ، الطبعة الرايعة ، جامعة عين التعلم نظريات وتطبيقات .) ١٩٩١(.شرفاوي ، انور محمد 
  . مكتبة االنجلو المصرية، شمس ، القاهرة 

 
 االستقالل عن المجال االدراكي على ابعاد –فعالية االعتماد )." ١٩٩٢.(الشربيني ، زكريا  

، مجلة مركز البحوث التربوية ، السنة االولى ، العدد "سين الشخصية لدى الجن
 .الثاني ، جامعة قطر 

  
،  الطبعة األولـى  ،  علم نفس النمو من الطفولة إلى الشيخوخة      ).٢٠٠٤(.إمتثال  ، الطفيلي

  . دار المنهل اللبناني ، لبنان-بيروت

تأخرين أكاديميـاً   السمات الشخصية للطلبة المتفوقين والم     ").١٩٩٨(.جميل  ،  الطهراوي
كليـة التربيـة   ) غير منـشورة (رسالة ماجستير   .  "في الجامعة اإلسالمية بغزة   

  .  ،غزة الجامعة اإلسالمية

 ، الطبعة الثالثـة ، دار        الوسواس القهري تشخيصه وعالجه    . ) ١٩٩١( .محمد  ،  الطيب  
  .المعرفة الجامعية 

، دار الفكر    بيروت بعة االولى ،   ، الط  التحليل النفسي للشخصية  . )١٩٩٤(.عباس ،فيصل   
  .اللبناني 

 ،  اإلسـكندرية ، الطبعة الرابعـة  ، األبعاد األساسية للشخصية  ). ١٩٨٧(.أحمد  ، عبد الخالق 
  .  دار المعرفة الجامعيةمصر ،

، دار المعرفـة     اإلسـكندرية  ،   ُأسس علم الـنفس العـام      . )١٩٩٠( .د  عبد الخالق، أحم  
  . الجامعية

 دار المعرفـة     ، اإلسـكندرية ،  األبعاد األساسية للشخـصية   ). ١٩٩٢(.أحمد  ، عبد الخالق 
  . الجامعية



 ١٣٠

مـدى صـالحية المقيـاس الربـي       ." ) ٢٠٠٢( .سـامر   ،  أحمد ، رضوان    ،عبد الخالق   
، دراسات نفسية ، المجلد الثاني عشر       " للوسواس القهري على عينات سورية      

  . مصر –، العدد األول ، القاهرة 

 دار المعرفـة     ، اإلسـكندرية ،   اإلسالمية للشخـصية   األبعاد). ٢٠٠٦(.مد  أح، عبد الخالق 
  . الجامعية

 ، مكتبة غريب    القاهرة  ، الطبعة الثالثة ،    علم النفس العام  . )م  ١٩٩٥( .د  عبد الحليم، محمو  
.  

 دار قباء للطباعـة      ، مصر ،   القاهرة،  نظريات الشخصية ). ١٩٩٨(.محمد  ،  عبد الرحمن 
  .والنشر

، دار   الـسعودية –  ، الريـاض      علم النفس اإلكلينيكـي    . ) ١٩٨٨( .تار إبراهيم   عبد الس 
  .المريخ للنشر

دار الفكـر   ، عمان،  الطبعة األولى،  مدخل إلى الصحة النفسية). ٢٠٠١(.محمد  ، عبد اهللا 
  .للطباعة والنشر

 طالب  نمط الشخصية القهرية لدى عينة من      " .)١٩٨٩.(عبد اللطيف ، مدحت عبد الحميد       
، مجلة علم النفس ، العـدد الثـاني عـشر ، الهيئـة              "الجامعة دراسة عامليه    

  .المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 

الـصحة النفـسية بـين النظريـة         . ) ٢٠٠٣( . أميمه    ،   أشرف ، الشربيني  ،عبد الغني   
  . ، الطبعة األولى والتطبيق 

، اد النفـسي واالجتمـاعي والتربـوي      التوجيه واإلرش  .)م  ١٩٩٦( . عبد المنعم، عبد اهللا   
  .الطبعة األولى ، الناشر مجهول

،  الطبعة الثالثة ،  المدخل إلى علم النفس   ). ١٩٩٣(.محي الدين   ، عبد الرحمن وتوق  ، عدس
  .  مركز الكتب األردني ،األردن



 ١٣١

  .  ، القاهرة ، مكتبة النهضةالتوجيه التربوي والمهني .)١٩٥٩( .عطية ، هنا 

بيولوجية اضطراب الوسواس القهري دليـل       .") د ، ت        ( .منى  ،  ، رأفت   أحمد  ،عكاشة  
 ، المجلة العربية للطب النفسي ، المجلد الثاني ،          " من تخطيط الدماغ الكهربائي   

  .العدد األول 

  ،   الـصحة النفـسية والتوافـق النفـسي        . ) ٢٠٠٤( .صبره ، أشرف شـريت      ،  علي  
  .امعية ، دار المعرفة الج  مصر–اإلسكندرية 

 ، دراسات نفسية " الوسواس القهري لدى األطفال الكويتيين ." ) ١٩٩٧( . العنزي ، فريج
   . مصر –، المجلد السابع ، العدد الثاني ، القاهرة 

 
دراسة مقارنة لبعض سمات الشخصية لـدى الجانحـات فـي    " .)٢٠٠٢.(عوض ، سامية   

رشاد النفسي بجامعـة عـين      المؤتمر السنوي التاسع لإل   ،    "مدينة مكة المكرمة  
 . القاهرة –ديسمبر ، جامعة عين شمس ) ٢٣-٢١(شمس ، 

  
دار المعرفة    ، االسكندرية ، مصر ،     نظريات الشخصية . ) ٢٠٠٢(.عيسوي ، عبد الرحمن     

  . الجامعية

 ، الطبعة األولـى   الصحة النفسية من منظور القانون     . ) ٢٠٠٤( .عبد الرحمن   ،العيسوي  
  . ، منشورات الجلة الحقوقية لبنان –، بيروت 

 ، القاهرة ،    سيكولوجية الشخصية محدداتها  قياسها نظرياتها     . )١٩٧٢(.غنيم ، سيد محمد     
  . دار النهضة العربية

  .  ، القاهرة ، مكتبة جامعة عين شمسسيكولوجية الشخصية .) ١٩٧١(.فرج ، احمد فرج 

 ، األوليالطبعة   ،  للراشدين ينيكياإلكلمرجع في علم النفس      . )٢٠٠٠ (. صفوت ،   فرج  
  . االنجلو المصرية مصر، ، القاهرة

مكتبـة   ، غزة  ،األقصىجامعة   ، كلية التربية ،الصحة النفسية .)ت .د  (.قديح ، رمضان    
  . القادسية



 ١٣٢

 مصر  –، الطبعة الثالثة ، القاهرة       في الصحة النفسية   . ) ٢٠٠٣( .عبد المطلب   ،القريطى  
  . ، دار الفكر العربي

 –  ، الطبعة األولـى ، عمـان   أمراض النفس وعالجها بالذكر  . ) ٢٠٠٣( .أمال  ،  قطينة  
  . األردن ، دار الحامد للنشر والتوزيع

  . دار الشروق بيروت ، لبنان ،  ،الشخصية.  )١٩٨٤(.ريتشارد ، الزاروس

 سالمي،  قطر، إدارة إحياء التراث اإل       المعجم الوسيط  .)هـ١٤٠٦(. مجمع اللغة العـربية  
.  

 –، الطبعة األولـى ، عمـان         مشكالت الصحة النفسية   . ) ٢٠٠٤( .محمد جاسم   ،  محمد  
  . األردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع

بعض أشكال عصاب الوسواس القهري وعالقته ببعض        ." ) ١٩٩٠( .محمد عودة   ،  محمد  
فكر اإلسالمي ،    ، أبحاث ندوة علم النفس ، المعهد العالمي لل         " المعطيات الدينية 

  . مصر –القاهرة 

 ، مكتبة غريب    القاهرة ،الطبعة الثالثة ،   علم النفس العام  . )م  ١٩٩٥( .عبد الحليم   ،  محمود  
. 

عالقة سمات الشخصية بمشكالت التوافق في المراهقة       )." ١٩٨٧.(مرسى ، كمال إبراهيم     
  .ويت ، العدد الرابع ، الك)١٥ ( ، المجلدمجلة العلوم االجتماعية، "

 دار  ،اإلسـكندرية   ،  الطبعـة الرابعـة   ،  علم النفس المعاصر  ). ١٩٨٢(.حلمي  ، المليجي
  . المعرفة الجامعية

 دار   ،  لبنـان  -بيـروت ، الطبعة األولـى  ، علم نفس الشخصية  ). ٢٠٠١(.حلمي  ، المليجي
  . النهضة العربية

ـ  ،القـاهرة ،  أسس علم النفس العلم). ١٩٨٩(.طلعت وآخرون   ، منصور ة األنجلـو   مكتب
  . المصرية



 ١٣٣

  .  دار الحرف العربي ،لبنان، الشخصية بين النجاح والفشل). ١٩٩٨(.عباس ،  مهدي

  ،   الصحة النفسية واألمراض النفسية والعقلية وقاية وعالجاً       . ) ١٩٩٧( .محمد  ،  مياسا  
  .  لبنان ، دار الجبل–الطبعة األولى ، بيروت 

 دار الـشروق    ، الـسعودية  -جدة، لم النفس العام  أصول ع ). ١٩٨٤(.عبد الحميد   ، الهاشمي
  . للنشر

 ،  القاهرة، نظريات الشخصية ). ١٩٦٩( .)فرج أحمد فرج  (ترجمة  .  ولندزي ج . ك،  هول
  .  الفكر العربيدار

،   القـاهرة  . ترجمة أحمد فرج وآخرون    ، نظريات الشخصية . )م  ١٩٧٨( . وليندزي،   هول
  . دار الفكر العربي

 دار ، األردن-عمـان ، الطبعـة الثالثـة   ، مقدمة في علم النفس   ). ١٩٩٨(.راضي  ، الوقفي
 . الشروق

http://bafree.net/forums/archive/index.php?t-22094.html  
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  المالحـق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ١٣٥

  
  )١(ملحق رقم 

   للمقاييسالصدق والثبات /اوالً 
دراسة حول سـمات الشخـصية   قام الباحث خالد دحالن بعمل     : الصدق والثبات / اوالً  

  .   وقد قام بعمل صدق وثبات لهذا المقياس ٢٠٠٧لرجال االمن في قطاع غزة  
  

  :E.B.Qمقياس أيزنك للشخصية صدق 
  :ت نتائجه كما يلي االتساق الداخلي وكانحساب صدقالمقياس تم للتحقق من صدق   
   : Internal consistencyصدق االتساق الداخلي-١

مقيـاس أيزنـك للشخـصية      حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد           تم       
بالدرجة الكليـة للمقيـاس،     ،وذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد      للمقياسلدرجة الكلية   الفلسطينية وا 

  ):٤(جدول  ويتضح ذلك من خالل اس،المقيصدق مدى ولهدف التحقق من 
  

   للمقياسلدرجة الكلية الشخصية واعامالت االرتباط بين أبعاد م)٤( جدول

ــامالت   األبعاد معـــ
  االرتباط

  مستوى الداللة

 دالة إحصائيا  ٠,٥٩  العصاب

 دالة إحصائيا  ٠,٥٣  الذهانية

 دالة إحصائيا  ٠,٣٤  االنبساطية

 صائيادالة إح  ٠,٧٤  الجاذبية االجتماعية

  
أن أبعاد الشخصية لرجل األمن تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة          ) ٤( تبين من جدول         

 ، وحيث بلغت معامالت االرتباط ألبعـاد الشخـصية           ٠,٠١إحصائياً عند مستوى داللة أقل من       
وهذا دليل كافي على أن مقياس أبعاد الشخصية يتمتـع بمعامـل صـدق     )  ٠,٧٤ – ٠,٣٤( بين

  .عالي 
  

  :مقياس أيزنك للشخصية ثبات : ثانياً
) ٦٠(تم تطبيق مقياس أيزنك للشخصية على عينة من رجال األمن الفلسطيني وعـددهم          

  :وهما كالتاليرجل أمن ، وبعد تطبيق المقياس تم حساب الثبات للمقياس بطريقتين 
  



 ١٣٦

  : Alpha كرونباخ – الثبات بطريقة ألفا -١
المقياس تم  تطبيق  من رجال األمن الفلسطيني ، وبعد       ) ٦٠(وامها   ق  على عينة المقياس  تطبيق  تم  

قيمة ألفـا كرونبـاخ لمقيـاس أيزنـك         حيث وجد أن      كرونباح لقياس الثبات،   ألفاحساب معامل   
،  وهذا دليل كافي على أن مقياس أيزنك للشخصية يتمتع بمعامل ثبات             )٠,٧٧(للشخصية تساوي   

شخصية لديه أربعة أبعاد فقد وجـد أن معـامالت الثبـات    عالي ومرتفع، بما أن مقياس أيزنك لل      
  ):٥(لألبعاد األربعة  ثابتة وبدرجة كبيرة كانت كما يلي في الجدول رقم 

  معامالت الثبات ألبعاد مقياس أيزينك للشخصية)  ٥(جدول 
  معامل ألفا كرونباخ  األبعاد

  ٠,٨٢  العصابية
  ٠,٧٠  الذهانية
  ٠,٧٧  االنبساط

  ٠,٧٠  تماعيةالجاذبية االج
  
  : الثبات بطريقة التجزئة النصفية-٢

 من رجال األمن الفلسطيني في قطاع غزة ،         ٦٠لى عينة تتألف من     لمقياس ع تم تطبيق ا  
بنـود المقيـاس    تم حساب معامالت الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية، حيث تم قسمة            فقد  

ع فقرات النصف األول ومجموع فقرات      إلى نصفين وتم حساب معامل االرتباط بين مجمو       الكلي  
، )٠,٧٠(بهـذه الطريقـة     للمقيـاس    معامل االرتباط لبيرسـون      للمقياس، فقد بلغ  النصف الثاني   

هذا دليل كافي علـى  ،) ٠,٨٢( معامل الثبات   المعدلة أصبح  براون   - رمانبيسوباستخدام معادلة   
بعة أبعاد ، فقـد وجـدت معـامالت     ، بما أن المقياس له أربدرجة ثبات عالية  لمقياس يتمتع   أن ا 

رمان براون أنها  ثابتة وبدرجة كبيرة كانت كمـا يلـي     بيالثبات لهذه األبعاد بعد تطبيق معادلة س      
  )٦(في الجدول رقم 

  معامالت الثبات ألبعاد الشخصية قبل وبعد تطبيق معادلة سبيرمان براون المعدلة) ٦(جدول 
  عد التصحيحالمعامل ب  المعامل قبل التصحيح  األبعاد

  ٠,٩٠  ٠,٨٣  العصابية
  ٠,٨٣  ٠,٧١  الذهانية
  ٠,٩١  ٠,٨٥  االنبساط

  ٠,٨٧  ٠,٧٨  الجاذبية االجتماعية
  ١+ر /٢*ر= معادلة سبيرمان براون المعدلة 

  



 ١٣٧

  
  :المقیاس العربي للوسواس : ثانیًا 

  
  ةالوسواس القهري على عينات فلسطينيبإجراء دراسة حول قامت الباحثة أمال جودة      
، ويتكـون  )١٩٩٢احمد عبد الخالق ،(ام المقياس العربي للوسواس ، الذي أعده        دباستخ) ٢٠٠٤(

 بنداً، وللمقياس خصائص سيكومترية جيدة في عـدد مـن           ٣٢المقياس في صورته النهائية من      
  .البالد العربية 

كل عبارة يجيبها المفحوص فـي       وبالنسبة لمفتاح التصحيح ، تحصل على درجة واحدة       
  :التالي ) التصحيح(تجاه نفسه الذي يتفق مع مفتاح الدرجات اال

ــم  ، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٩، ٨، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١: نع
  ). بندا٢٣ً (٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٧
  ). بنود٩ (٣١، ٢٨، ٢٤، ٢٢، ١٨، ١٧، ١٥، ١٠، ٧: ال 

  :صدق المقياس 
  : صدق المحك–أ 

 للوسواس القهري مـن إعـداد       يسلمودحساب الصدق هو قائمة     كان المحك المستخدم ل   
 ، وهـو  ٠,٨٣وكان معامل االرتباط ) . Hodgson , Rachman , 1977(هدجسون ورخمان 
    .٠,٠١دال عند مستوى  

   
  :تساق الداخلي للمقياس  اال–ب 

تم التحقق من المقياس باالتساق الداخلي ، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسـون بـين               
س ، وذلك كما هو مبـين     رجة كل فقرة من فقرات المقياس ومجموع درجات باقي فقرات المقيا          د

  ).٧(في الجدول رقم 
  بين درجة كل فقرة ومجموع درجات بقي المقياس " ر " يبين قيمة )٧(رقم جدول 

  
رقــم 

  الفقرة
معامـل  
  االرتباط

رقــم   الداللة
  الفقرة

معامـل  
  االرتباط

رقــم   الداللة
  الفقرة

معامـل  
  االرتباط

  الداللة

٠,٤٦  ٢٣  **  ٠,٤٥  ١٢  **  ٠,٤٤  ١  **  
٠,٣٨  ٢٤  **  ٠,٥٢  ١٣  **  ٠,٣٧  ٢  **  
٠,٨٠  ٢٥  **  ٠,٦٥  ١٤  **  ٠,٥١  ٣  **  
٠,٣٧  ٢٦  **  ٠,٥٤  ١٥  **  ٠,٤٦  ٤  **  
٠,٥٩  ٢٧  **  ٠,٦٦  ١٦  **  ٠,٥٣  ٥  **  



 ١٣٨

٠,٦١  ٢٨  **  ٠,٥٢  ١٧  **  ٠,٦٢  ٦  **  
٠,٥١  ٢٩  **  ٠,٤٧  ١٨  **  ٠,٤٩  ٧  **  
٠,٤٣  ٣٠  **  ٠,٥٣  ١٩  **  ٠,٤٣  ٨  **  
٠,٥٧  ٣١  **  ٠,٤٨  ٢٠  **  ٠,٤٢  ٩  **  

٠,٦٧  ٣٢  **  ٠,٣٦  ٢١  **  ٠,٥٧  ١٠  **  
٠,٤٩  ٢٢  **  ٠,٤٨  ١١  **        
  

 ممـا يـشير   ٠,٠١يتضح من الجدول السابق ان جميع فقرات المقياس دالة عند مستوى      
  .الى ان المقياس يتمتع بدرجة عالية 

  
  :ثبات المقياس 

  : ثبات المقياس بكل من الطرق التالية تم التحقق من
    .٠,٦٩حيث تم حساب معامل ألفا كرنباخ للمقياس فوجد انه يساوي  : معامل ألفا كرونباخ–أ

 حيث تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين نصفي االختبـار           : طريقة التجزئة النصفية     –ب  
عادلة سبيرمان براون فوجد انـه       ، ومن ثم تم تعديل طول االختبار بم        ٠,٦٨٦فوجد انه يساوي    

  ، وهكذا اصبح المقياس يتمتع بمعامل ثبات يمكن االعتماد عليه وعلى نتائجه في              ٠,٧٧يساوي    
 .هذه الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٩

 )٢(ملحق رقم 

  المقياس العربي للوسواس القهري
من فضلك أجب عن كل سؤال من األسئلة الموضحة في الصفحات التالية بوضـع              

  .أمام رقم السؤال) ال(أو تحت العمود ) نعم(تحت العمود ) X (عالمة
فال توجد إجابات صحيحة وأخـرى  ، أجب بسرعة وال تفكر كثيراً في أي سؤال      ** 

  .وال تترك أي سؤال بدون إجابة، خاطئة

  ال   نعم  ارةــــــــــالعب  رقم

       .أنجز األعمال ببطء شديد للتأكد من إنني قد قمت بها بطريقة سليمة   .١
      .اغسل يداي عدداً كبيراً من الممرات    .٢
      .قبل أن اذهب ألنام اشعر بضرورة عمل اشياء معينة بنظام محدد    .٣
      .اميل الى تكرار األشياء او العبارات نفسها مرات عديدة    .٤
      .تسيطر على حياتي عادات خاصة ونظم معينة    .٥
      .وغيرها نفيات حاعود للمنزل للتأكد من غلق األبواب وال   .٦
      .افكر كثيراً فيما يقوله الناس    .٧
      .اشك في اشياء كثيرة في هذا العالم    .٨
      .انا شخص متردد في كثير من األمور    .٩

      .انسى األشياء المزعجة او المؤلمة او السيئة  .١٠
      . قبل النوم ولعدة مرات انني قد اغلقت األبواب والنوافذ اتأكد .١١
      . معينة او اسم دواء او لحن موسيقي تلح على خاطري عبارة .١٢
      .كثيراً ما اشعر باني مضطر إلى ترتيب األشياء أو اداء األعمال بطريقة معينة  .١٣
      .اتصور ان تحدث مصائب نتيجة الخطاء بسيطة صدرت مني  .١٤
      .احب النظام الصارم والدقة الشديدة  .١٥
      .تشغلني اشياء تافهة وتسيطر على تفكيري  .١٦
      .م بالتفاصيل الدقيقة ألي موضوع او عمل اهت .١٧
      .اشعر انني مجبر على فعل اشياء معينة  .١٨
      .انا شخص مدقق ودقيق جداً  .١٩
      .تطاردني االفكار المزعجة والسخيفة  .٢٠



 ١٤٠

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال  نعم  ارةــــــــــالعب  رقم

      .مشكلتي األساسية هي مراجعة األشياء بصورة متكررة  .٢١
       .اتخذ القرارات بسرعة .٢٢
      .تسيطر على افكار سيئة واجد صعوبة في التخلص منها  .٢٣
      .ال اكرر أشياء معينة دون هدف معين  .٢٤
      .عندما تصدر عني بعض األشياء اتضايق بشدة لدرجة انني ال استطيع النوم  .٢٥
      .استمتع بحياتي كبقية الناس  .٢٦
      .اقوم بعملية عد األشياء غير الهامة مثل الساللم  .٢٧
      .نا متفائل ا .٢٨
      .اجد نفسي مضطراً للقيام بأشياء ال قيمة لها  .٢٩
      .انا شخص ممسوس  .٣٠
      .استطيع ان احسم بين األمور  .٣١
      .تخطر على بالي بعض األسئلة التي تستحيل اإلجابة عليها  .٣٢



 ١٤١

  
  )٣(ملحق رقم 

  Q. B. Eاستخبار أيزنك للشخصية 
األسئلة الموضحة في الصفحات التالية بوضـع عالمـة        من فضلك أجب عن كل سؤال من        ** 

)X ( تحت العمود)أمام رقم السؤال في صفحة تسجيل اإلجابة) ال(أو تحت العمود ) نعم.  
وال ، فال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئـة      ، أجب بسرعة وال تفكر كثيراً في أي سؤال       ** 

  .تترك أي سؤال بدون إجابة
ال الذي تقرأه في االستبانة مع رقم الـسؤال الـذي تـضع لـه          تأكد من مطابقة رقم السؤ    ** 

  .في صفحة تسجيل اإلجابة) X(العالمة 
  ال  نعم  ارةــــــــــالعب  رقم

      هل لديك هوايات كثيرة؟   .١
     هل تفكر كثيراً قبل اتخاذ أي قرار؟   .٢
     هل غالباً ما يتقلب مزاجك؟   .٣
     ف أن شخصاً قد قام به فعالً؟هل حدث ذات مرة أن تلقيت تقديراً على شيء تعر   .٤
     هل أنت شخص كثير الكالم؟   .٥
     ألحد؟) مديوناً(هل يقلقك أن تكون    .٦
     هل حدث وأن شعرت بالتعاسة بدون سبب واضح؟   .٧
     هل حدث ذات مرة أن كنت جشعاً بحيث سمحت لنفسك أن تأخذ أكثر من نصيبك؟   .٨
     هل تغلق منزلك بإحكام أثناء الليل؟   .٩

     از بالحيوية والنشاط؟هل تمت .١٠
     هل يؤلمك كثيراً أن ترى طفالً أو حيواناً يتألم؟ .١١
     هل غالباً ما تقلق على أشياء ما كان يجب أن تعملها أو تقولها؟ .١٢
     هل تشعر بالمتعة عند حضورك حفالً مرحاً؟ .١٣
     هل عادةً ما تترك نفسك على سجيتها لتستمتع بحفلة مرحة؟ .١٤
      الغضب؟هل أنت شخص سريع .١٥
هل حدث ذات مرة أن ألقيت باللوم على شخص لوقوعه في خطأ ما مع علمـك بأنـك                   .١٦

 سبب هذا الخطأ؟
    



 ١٤٢

  ال  نعم  ارةــــــــــالعب  رقم

     هل تستمتع بلقاء أشخاص جدد؟ .١٧
     هل تعتقد أن خطط التأمين فكرة جيدة؟ .١٨
     هل يؤذى شعورك بسهولة؟ .١٩
     هل كل عاداتك طيبة ومرغوب فيها؟ .٢٠
     هل تفضل أن تكون في األماكن الخلفية في المناسبات االجتماعية؟ .٢١
     هل تتعاطى أدوية قد يكون لها تأثيرات غريبة أو خطيرة؟ .٢٢
     ؟)الضجر(هل غالباً ما تشعر بالضيق أو  .٢٣
     ؟)قلماً أو زراراً(هل حدث ذات مرة أن أخذت شيئاً يخص غيرك حتى لو كان  .٢٤
     اً؟هل تحب التنزه كثير .٢٥
     هل تستمتع بإيذاء من تحب؟ .٢٦
     هل يقلقك شعورك بالذنب كثيراً؟ .٢٧
     هل تتحدث أحياناً عن أشياء تجهلها تماماً؟ .٢٨
     هل تفضل القراءة عن لقاء الناس والتحدث معهم؟ .٢٩
     هل تشعر بأن لك أعداء يرغبون في إيذائك؟ .٣٠
     هل تعتبر نفسك شخصاً عصبياً؟ .٣١
     ون؟هل لك أصدقاء كثير .٣٢
     هل تستمتع بالمقالب التي يمكن أن تؤذي اآلخرين؟ .٣٣
      هل توصف بأنك شخص قلق؟ .٣٤
     هل كنت تنفذ ما يطلب منك فوراً وبدون تذمر؟، عندما كنت طفالً .٣٥
     هل تعتبر نفسك شخصاً محظوظاً؟ .٣٦
     هل تهمك العادات الحميدة والنظافة كثيراً؟ .٣٧
     خيفة لك؟هل تقلق من احتمال حدوث أشياء م .٣٨
     هل حدث ذات مرة أن كسرت أو أضعت شيئاً يخص غيرك؟ .٣٩
     هل عادة ما تبدأ بتكوين الصداقات الجديدة؟ .٤٠
     هل تعتبر نفسك متوتراً أو مشدود األعصاب؟ .٤١
     هل يغلب عليك الهدوء عندما تكون بصحبة أشخاص آخرين؟ .٤٢



 ١٤٣

  ال  نعم  ارةــــــــــالعب  رقم

     موضة قديمة يجب التخلي عنها؟هل تعتقد أن الزواج  .٤٣
     هل تفتخر بنفسك أحياناً؟ .٤٤
     هل من السهل عليك أن تبعث الحياة والنشاط في اجتماع ممل؟ .٤٥
     هل يضايقك األشخاص الذين يقودون سياراتهم بحذر؟ .٤٦
     هل تقلق على صحتك كثيراً؟ .٤٧
     هل حدث ذات مرة أن قلت شيئاً سيئاً أو قبيحاً عن شخٍص آخر؟ .٤٨
     والقصص المسلية ألصدقائك؟) النكت(هل تحب أن تقول  .٤٩
     هل تستوي األشياء في نظرك؟ .٥٠
     هل حدث ذات مرة أن عارضت والديك؟، عندما كنت طفالً .٥١
     هل تحب االختالط بالناس؟ .٥٢
     هل تشعر بالقلق إذا علمت أن عملك به أخطاء؟ .٥٣
     ؟)قلة النوم(هل تعاني من األرق  .٥٤
      تغسل يديك قبل األكل؟هل دائماً .٥٥
     هل يكون لديك رداً جاهزاً عندما يتحدث الناس إليك؟ .٥٦
     هل تحب أن تصل إلى عملك أو موعدك قبل وقٍت كاف؟ .٥٧
     هل غالباً ما تشعر بالكسل والتعب بال سبب واضح؟ .٥٨
     هل حدث ذات مرة أن قمت بالغش أو زورت أثناء اللعب؟ .٥٩
      تتطلب سرعة اإلنجاز؟هل تفضل عمل األشياء التي .٦٠
     هل كانت أمك امرأة طيبة؟ .٦١
     هل غالباً ما تشعر أن الحياة كئيبة؟ .٦٢
     هل حدث ذات مرة وانتهزت الفرصة وخدعت شخصاً ما؟ .٦٣
     هل غالباً ما تضطلع بمهام أكثر مما يسمح به وقتك؟ .٦٤
     هل يوجد عدد من األشخاص يحاولون تجنبك؟ .٦٥
     يراً؟هل تقلق على مظهرك كث .٦٦
     هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتاً طويالً جداً في تأمين مستقبلهم بالتوفير أو التأمين؟ .٦٧
     هل تمنيت الموت ولو مرة واحدة؟ .٦٨



 ١٤٤

  ال  نعم  ارةــــــــــالعب  رقم

     هل تتهرب من دفع الضرائب إذا تأكدت أنه لن يكشف أمرك أبداً؟ .٦٩
     هل بمقدورك إحياء حفلة؟ .٧٠
      أن تكون وديعاً في التعامل مع اآلخرين؟هل تفضل .٧١
     هل يسبب لك هذا قلقاً لمدة طويلة؟، إذا تعرضت لموقف حرج .٧٢
     هل حدث ذات مرة أن أصررت على أن تتصرف بطريقتك الخاصة؟ .٧٣
     هل غالباً ما تصل المحطة في آخر دقيقة؟) األتوبيس(عند سفرك بالباص  .٧٤
     ؟)ةالعصبي(هل تعاني من أعصابك أو  .٧٥
     هل تنتهي صداقاتك بسهولة دون أن يكون ذلك بسببك؟ .٧٦
      هل غالباً ما تشعر بالوحدة؟ .٧٧
     هل دائماً تفعل ما تعظ الناس به؟ .٧٨
     هل تحب مضايقة الحيوانات أحياناً؟ .٧٩
     هل يجرح شعورك بسهولة إذا كشف الناس عن عيب فيك أو في عملك؟ .٨٠
      أو عمل؟هل حدث ذات مرة أن تأخرت عن موعٍد .٨١
     هل كثيراً ما تحب الصخب واإلثارة؟ .٨٢
     هل تحب أن يخافك الناس؟ .٨٣
     هل تشعر أحياناً أنك مفعم بالحيوية وأحياناً أخرى كسول؟ .٨٤
     هل تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟، في بعض األوقات .٨٥
     هل يعتقد اآلخرون أنك تمتاز بالحيوية والنشاط؟ .٨٦
     ن عليك كثيراً؟هل تشعر بأن الناس يكذبو .٨٧
     هل أنت حساس تجاه بعض األشياء؟ .٨٨
     هل تعترف دائماً بأخطائك؟ .٨٩
     هل تشعر بالحزن عندما ترى حيواناً داخل مصيدة؟ .٩٠

  
  
  

 



 ١٤٥

   
 The results indicates that there is no statistically significant 
differences between the degree of pretest measurement and the  
degrees of posttest measurement of obsessive-compulsive 
disorder, (Z= 0.05, P-value= 0.96) .                      
     Further study found the existence of significant differences 
statistically significant between the degree of measurement and 
measurement and tribal degrees in telemetric measurement of 
obsessive-compulsive disorder, (Z=-2.49, P-value= 0.01).                       
And the differences were for the benefit of posttest 
measurement.  
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Abstract  

  
    This study aims to determine the effectiveness of behavioral 
psychotherapy program for the acts and ideas in the treatment 
of obsessive-compulsive disorder in patients with obsessive-
compulsive disorder. The researcher has to make sure of the 
effectiveness of the program using the tools of the current 
study. He used the Arab component of obsessive compulsive 
disorder test and Eysnek personality questionnaire.  
 He applied these instruments on a sample  of his study 
consisted of 20 patients suffering from obsessive-compulsive 
disorder, distributed as 10 patients with the disorder with 
obsessive ideas and 10 others suffering from compulsive acts or 

rituals.                                                                                       
   The researcher used the experimental method, which relies on 
a comparison of the pretest measurement and posttest 
measurements. He used also the statistical methods used to 
reach the following results. He used Wilcoxon test in order to 
know statistical significance of the differences between the 
pretest measurement and posttest measurement of the pilot 
scale study .                                  
      The study had reached that the average extroversion\ 
introversion in patients was 8.7 degrees and a standard variance 
of 3.8 and a relative weight (41.2%) and after that the average 
neurotic personality in obsessive-compulsive patients was 16 
degrees and a standard variance 2.7 and a relative weight 
(63.8%) and after that the average psychotic personality in 
obsessive patients was 18.6 degrees and standard variance of 
3.9 and a relative weight (80.9%)      

The average of lying (social attraction) in patients was 12.9 
degrees and standard variance of 2.4 and a relative weight of 
61.2%.  
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