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فعالية تقنية التعرض و منع الستجابة في التخفيف من أعراض اضطراب الوسواس القهري
The effectiveness of exposure and response prevention techniques
in alleviating symptoms of obsessive-compulsive disorder
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ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الالية ىل الكشف عن مدى فرالية برنامج علجي مررف سلوكي ف الفض من حدة أعراض
اضطراب الوسواس القهري  ،على عينة مكونة من الث حالت من الطفال
و ارراهقي بواقع  02ذكور و  01أنثى رتاوح أعمارهم بي  11و  15سنة الذين يرانون من اضطراب
الوسواس القهري و ت روجيههم من قبل طبيب المراض الرقلية من اجل علج نفسي ىل جانب الرلج
الدوائي.
و قد اعتمدنا ف دراستنا على ارنهج شبه الترريب ،كما قمنا بتطبيق قياس قبلي و بردي يتوسطه جلة من
الفنيات الرلجية الت تدف جيرها للتخفيف من حدة هذه العراض ،و قد ت استخدام مقياس يال -براون

*

*المؤلف المرسل
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للوسواس القهري ،ومقياس الكتئاب ،ومقياس رقدير الذات لدى الطفال .وت التكيز على استخدام رقنية
الترريض مع منع السترابة ف البنامج الرلجي ارطبق.
من أهم النتائج ارتوصل ىليها عند رطبيق مقياس الوسواس القهري يال -برون قبل و برد رطبيق البنامج الرلجي
هو وجود فروق ذات دللة ىحاائية بي القياس القبلي و القياس البردي لاال القياس البردي مع ىابات فرالية
رقنية الترريض و منع السترابة ف التخفيف من حدة أعراض اضطراب الوسواس القهري لدى الطفال و
ارراهقي .كما أوصت الدراسة على رأكيد دور السرة من الل الدعم من اجل الافظة على مكاسب الرلج
واستمرار التحسن.
المصطلحات الساسية :اضطراب الوسواس القهري ،البنامج الرلجي ،الرلج ارررف السلوكي ،رقنية الترريض
ومنع السترابة.

Abstract
The present study aimed to reveal the effectiveness of a cognitivebehavioral treatment program in reducing the severity of the symptoms
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of obsessive-compulsive disorder, on a sample of three children and
adolescents of 02 males and 01 female between the ages of 11 and 15
years who suffer from obsessive-compulsive disorder And they were
directed by a psychiatrist for psychological treatment in addition to
pharmacotherapy.
In our study, we relied on the quasi-experimental approach, and we
also applied a pre- and post-mediated measurement with a set of
therapeutic techniques especially the technique of Exposure and
Response Prevention. that all aim to reduce the severity of these
symptoms, Yale-Brown scale and the depression scale were used. And
a measure of self-esteem in children.
And one of the most important results obtained when applying the
Yale-Brun scale OCD before and after applying the treatment program
is the presence of statistically significant differences between the premeasurement and the post-measurement in favour of the later one
which demonstrate the effectiveness of the technique of Exposure and
Response Prevention in alleviating the symptoms of OCD.
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The study also recommended confirming the role of the family through
the continuation of support in order to maintain treatment gains and
continued improvement.
Key terms: obsessive-compulsive disorder, treatment program,
cognitive-behavioral therapy, the technique of Exposure and Response
Prevention, pre and post measurement.
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ىن الاحة النفسية كالاحة السدية ،ركون عرضة للتوعك و اررض فكثيا من الناس عندما رزداد شدة قلقهم
ىل حد ما ،أو ماوفهم كالوف من اروت أو من اررض رنتابم هواجس النظافة ،أو مارسة طقوس قهرية
متكررة ،فهنم يقرون فريسة اررض ااصة عندما رؤار هذه الفكار و هذه السلوكيات ف ميادين متلفة من حياة
الشخص ،كالرمل و الرلقات الرائلية والجتماعية.
و اضطراب الوسواس القهري على ااتلف النماذج التفسيية له ،يرتب احد أنواع القلق النفسي ىذ أن القلق هو
مور هذا الضطراب ،فالفرال و الفكار هي الت رزيد أو تفف من درجة القلق ،و الذي ر
يررف على انه
شكوك أو أفكار أو صور أو دفرات (وساوس) متكررة غي مرغوب فيها وحوافز شديدة للقيام بأفرال(سلوكيات
قهرية) ،ماولة للتقليل من القلق الناجم عن الوساوس و الت رؤار ف الداء اردرسي و الرلقات الجتماعية ،ومع
أن هؤلء اررضى قد ركون أفكارهم و أفرالم غريبة و لكنهم ل يفقدون اراالم بالواقع و يررفون أن هذه
الفكار غي منطقية (سرحان ،2008 ،ص.)12 .
ومن الناحية الكلينيكية فان اضطراب الوسواس القهري يدور حول أربرة ماور هي :الوساوس و الفرال القهرية
و القلق و سلوكيات الترنب ،حيث أن الظاهرري اررضيتي للضطراب ها الو ساوس و الفرال القهرية  ،أما
عن القلق و سلوكيات الترنب فهما يشتكان فيهما مع الرديد من اضطرابا ت القلق.

Sauteraud,

() 2005, p 14
أما عن اضطراب الوسواس القهري لدى الطفال و ارراهقي ،غالببا ما يتم رشخياه على عكس الكبار برد
مراناة طويلة و بدرجات متفاورة من النزعاج وارراناة ،و ذلك راجع للتقليل على نطاق واسع من شأن
الضطراب لدى الطفل،لنه ل يدرك الطبيرة اررضية لسلوكه ،و الذي ل يستبرد مراناره مع اررض ،و برد وقت
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من ىافاء العراض ربدأ ارقاومة ضدا الطقوس الرقلية  .و الركية بالظهور والت ردفع بالسرة ىل ارطالبة
بارساعدة النفسية)Vera, 209, p. 195( .
وبكم انتشار هذا الضطراب ،الذي يرد من اعقد الضطرابات النفسية ،لدى كافة الفئات الرمرية وبي كل
النسي ،كان مل اهتمام الرلماء بكثرة من اجل دراسته دراسة دقيقة.

الشكالية
رنوعت طرق التدال الرلجي الت اهتمت بالتخفيف من حدة اضطراب الوسواس القهري ما نتج عنه رقدم ف
الرلجات النفسية  ،من علج دينامي ،و علج مررف سلوكي بالضافة ال الرلج الدوائي  ،و هذان الايان
يردان علجان فرالن مرتف بما ف ارؤتر 75للرمرية المريكية الذي أقيم ف عام ،1997ما أدى ىل
تسن مآل اررض.
يرد الرلج ارررف السلوكي ىحدى الرلجات النفسية الناجحة ،الت اابت فراليتها ف التخفيف من حدة
الضطراب ،حيث قام الرلماء بوضع رااميم لبامج علجية ،مرتمدين ف ذلك على أسس
ورقنيات الرلج ارررف السلوكي ،رساعدة اررضي ولتخفيف من مراناتم النفسية.
ف دراستنا هذه الت تاول مررفة فرالية هذا الرلج وذلك بااتبار ىحدى رقنياره وهي رقنية الترريض ومنع
السترابة ف الفض من حدة أعراض الوسواس القهري لدى الطفال .ررتمد هاره التقنية على جرل ارفحوصي
يواجهون مواقف ترض لديهم التورر والقلق وننرهم من القيام بأي طقس من الطقوس القهرية الت رساعدهم
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على التخلص أو التقليل من القلق لديهم مع الرص على ررديل الفكار ارشوهة الت رثي لديهم الوساوس عن
طريق ىعادة البناء ارررف.
بينت عدة دراسات فرالية الرلج ارررف السلوكي ف علج حالت

الوسواس القهري ،مثل دراسة كل من

 Keitو ) 1965( waltonحول علج الفكار الوسواسية الت موضوعها الوف الشديد من
التلوث ،la contaminationو استخدما طريقة افض الساسية ارنتظم Désensibilisation
 systématiqueل ،Joseph Wolpeو طريقة التررض  l’expositionو كانت النتائج مفيدة جدا ،
كما قام لزاريس ( ) Lazarus, 1988عرالة سيدة رران من وسواس النظافة و استخدم طريقة التررض و
الغمر.كما استخدم كل من ) Kaplan, Turner, & Beck, & Emery, & salvosky,
( 1988ف دراستهم طريقة التخيل و التررض و الغمر مع منع الفكرة الوسواسية Thought
stoppingو قد ت التاكد من ان حالة اررضى قد تسنت بشكل واضح( .الزراد.)2010 ،

و رؤكد دراسة (السقا )2014 ،على فاعلية الرلج ارررف السلوكي ف افض من حدة أعراض الوسواس
القهري ،من الل راميم برنامج موجه على عينة مكونة من  12مريضا 9،ىناث،و 3ذكور ،مع مدى عمري
من  50-20عام ،ت روجيههم من الريادة الطبية النفسية ،و الذين ت رشخياهم طبيا باضطراب الوسواس
القهري ،واستخدمت رقنية التررض اركثف مع منع السترابة و قد روصلت النتائج ىل انه روجد فروق دالة
ىحاائيا بي القياس القبلي و البردي( .السقا.)2014 ،
ولرل ما دفرنا لجراء بث حول فراليرة الرلج ارررف ر
السلوكي باستخدام احد فنياره و هي رقنية التررض مع منع
السترابة ل رن أغلبية اررضى ل يتربرون التررليمات الاصة بالرلج ال ردوائي اروصوف لم ،بالضافة ىل الترأايات
أو ارخلفات على مرضى الوسواس القهري حيث
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رتجم أعراض هذا الضطراب ف ضياع الوقت أو سوء الرلقات الجتماعية أو ر
الشخاية.
و من أجل الترخفيف من مراناة أفراد عينة الدراسة ال رذين ياولون الترراف من هذا الضطراب اررأينا رطبيق برنامج
علجي على عيرنة من الطفال اراابي بالوسواس القهري.
وعلى ضوء ما سبق قمنا بطرح التتساؤل التتالي:
 هل ررمل رقنية التررض و منع السترابة على التخفيف من برض أعراض اضطراب الوسواس القهري عندالطفال وارراهقي؟.

الفرضيات:
رقنية الترررض مع منع السترابة فرالة ف الترخفيف من أعراض الوسواس القهري.
الفرضية الزئية :روجد فروق دالة ىحاائيا بي متوسط درجة أفراد الرينة على مقياس يال براون قبل رطبيق الرلج
وبرده لاال ما برد التطبيق.

أهمية الدراسة:
الضوء على موضوع اضطراب الوسواس القهري و رأايه ر
 رسليط رالسلب على الفراد.
 رأكيد الرلج ارررف رالسلوكي يبقى أفضل حل لرلج هذا الضطراب.
أ رن
 -رنبيه الراملي ف مال الطرب النرفسي ىل أهيرة هذه الترقنيات ىل جانب الرلج ال ردوائي.

أهداف الدراسة:
 -الترأكد من فراليرة البنامج الرلجي ارطبرق ف افض أعراض الوسواس القهري.
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 ررليم الشخاص ال رذين يرانون من الوسواس القهري مهارات و أساليب و رقنيات رفرالة رساعدهم ف فهم و
رفسي و مواجهة اضطرابم.
 مساعدة أفراد الريرنة على تسي حالتهم وأداءهم اليومي وعلقاتم رالشخايرة..

تحديد المفاهيم:
اضطراب الوسواس القهري :احد أشكال اضطرابات القلق،و الت يشتك مرها ف العراض ،و لكن ىذا تاوز
القلق ح ردا مرينا فان أداء الفرد سوف ينخفض ،و بالتال يريق انازه ،ويابح اهتمامه فقط بالفكار الوسواسية
ارتسلطة و مارسة الطقوس البية و الت رظهر بتكرار يشرر مره ارااب بالقلق و التورر ىذا قاوم وساوسه و
 ،1992ص .)136 .يشرر بهلاح داالي للقيام به (عكاشة،
و يررف ىجرائيا هو رلك العراض الت رقيسها الاتبارات ارردة لذا الغرض كمقياس يال براون للفكار
الوسواسية و الفرال القهرية و مموع الدرجات ارتحال عليها ارفحوص ف هذا ارقياس.

العلج المعرفي السلوكي :من بي الرلجات ارتميزة الت أابتت فراليتها ف مرالة الرديد من الضطرابات،
فهي ررركز على راحيح السلوك و ررديل الفكار من الل برامج علجية ااصة (ليندسي و آارون،
.)1997
التعرض مع منع الستجابة :يرتمد على حقيقة أن القلق عادة ما يقل برد مواجهة الشيء ارثي للقلق و هكذا
بتكرار التررض ،يترود ارريض على ارثي و يقل القلق حت يال ىل درجة عدم الوف من مواجهة ارثي ارسبب
للوسواس ،و يوجد نوعي من التررض ,رررض تيلي و رررض حقيقي متدرج.
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ويعرف إجرائيا بأنا رقنية مرتمد عليها ف التدال الرلجي وهي أسلوب من الساليب ارررفية السلوكية تدف
للتخفيف من أعراض الوسواس القهري لدى عينة الدراسة.

منهج الدراسة:
استخدمنا ارنهج شبه الترريب ذو راميم الالة الواحدة ،بغرض اكتشاف الرلقة الوظيفية ارختلة ما بي
السلوك و النفرال و التفكي و ررديلها.
فارنهج شبه الترريب هو دراسة الرلقة بي متغيين كما ها موجودان ف أرض الواقع دون أن يقوم الباحث
بالتحكم فيهما ،وعندما يكون الباحث عاجزا عن استخدام ارنهج الترريب فهنه يقوم بتاميم النماذج شبه
الترريبية والت من اللا سوف يقوم بدراسة الظاهرة الت يرغب ف مررفة نتائرها ودون أن يتك أي أار ضار
على عينة الدراسة( .صادق ،2008 ،ص.)85 .
و لقد اعتمدنا ف دراستنا على البوروكول (ا،ب)و هو ررريض نفس الفرد ىل ىجراء ماال عب مرحلتي ،الول
يكون قبل الرلج و هي مرحلة القياس القبلي و يؤاذ رمز(ا) ،و برد ذلك يررض الفرد لنوع مري من اررالة و
هي اررحلة الثانية (ب)و برد رطبيق الرلج يتم ملحظة السلوك و هي مرحلة القياس البردي.
عينة الدراسة:
ركونت عينة البحث من الث حالت منهم ( )01أنثى و( )02ذكر رتاوح أعمارهم ما بي  11عام و 14
عام كلهم يرانون من اضطراب الوسواس القهري ،وقد تت ارراينة النفسية على مستوى مكتب الفحص النفسي
مع مرافقيهم ،وقد حددنا الشروط ارسبقة و الاائص الرية لاتيارنا للرينة:
 أن يكون الضطراب الساسي للمفحوصي هو اضطراب الوسواس القهري. أ ن يكون ارريض وصف له الدواء ول يكون انقطع عن رناوله ردة شهرين.123
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 تايص وقت بدود شهر (نظرا لطول مدة الترريض) من اجل أن يقوم به ارريض دون انقطاع. لبد من وجود مرافق مع ارفحوص لكي يدعمه ويساعده ااصة ف الواجبات ارنزلية وىعادة الترريض اارجالريادة.
 أن ل يكون لدى ارفحوصي مروقات مرضية (عدم انتظام ضربات القلب ،أو أي مراض عضوية أارى رريقرقنية الترريض و منع السترابة).
أدوات البحث:
ف الدراسات الكلينكية رستخدم أكثر من نوذج واحد من وسائل جع البيانات و الت تتلف عن برضها
البرض و لكن كالا رساعد ف جع البيانات ،و لذا اعتمدنا ف دراستنا على ارلحظة ،ارقابلة الناف موجهة،
التحليل الوظيفي ،فنية ارراقبة الذارية ،الستبيانات.
أدوات القياس:
لقد استرملنا ف دراستنا الاة مقاييس الت لا صلة مباشرة عوضوع الدراسة وهي:
 مقياس yale-brown obsession- compulsionالدف منه تديد العراض الوسواسيةوالفرال القهرية ،وهو مقياس للتقرير الذات يتوي على عشرة بنود يقيم كل منها على متال
من ( 0ىل  )4ويكون خسة من هذه البنود على الوساوس والمسة الارون على الفرال القهرية والدرجة
القاوى  ،40و بلغ الادق الذات( )0.94و هو دال ىحاائيا و عرامل اباث ( )0.94يدل على أن ارقياس
يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
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ويتميز هذا ارقياس بأنه أداة ملحظة رستخدم بشكل متكرر ف الدراسات الرلجية للوساوس القهرية وهي
رساعد كثيا ف استخراج ما ل يذكره ارريض ،وما ل يرتقد أنه ذو علقة بالمر ف حياره؛ ويهدف رطبيقه على
ارريض بالوساوس القهرية ىل التحديد الكمي لشدة العراض وكذلك لتقييم السترابة لطرق الرلج ارختلفة.
 مقياس رقدير الذات للطفال من ىعداد فاروق عبد الفتاح موسى-ممد احد دسوقي .1991 القائمة الرربية لكتئاب الطفال  Maria Kovacsررجت غريب عبد الفتاح .1982-1988 ال ردليل الحاائي للترشخيص ((.)DSM5المادي ،2013 ،ص)102 . برنامج علجي مرد من طرفنا للخفض من حدة أعراض الوسواس القهري لدى ارفحوصي الطفال وارراهقي. -بالضافة ىل استمارات ااصة بالرلج رررف السلوكي (استمارة التقوي الذات.)...

التقنيات العلجية المستخدمة:
 التبية النفسية الاصة باضطراب الوسواس القهري. رقنية الستااء ل Jacobson رقنية التررض ومنع السترابة. رقنية الواجبات ارنزلية.المعالجة الحصائية:
استرمالنا ف اررالة الحاائية برنامج  SPSSللتأكد من صحة الفرضية .
البرنامج العلجي:
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ت ىعداد البنامج الرلجي للوسواس القهري ارامم وارطبق على الطفال وارراهقي على عدة ماادر منها:
الدراسات السابقة الرربية منها والجنبية ،بالضافة للطار النظري للرلج ارررف السلوكي ،كماكانت هناك عدة
برامج علجية مشابة لذا البنامج اررد من قبلنا ونذكر على سبيل ارثال:
 برنامج فرالية الرلج ارررف السلكي للوسواس القهري بتقنية الترريض ومنع السترابة من ىعداد :صباح السقا.2014
 -برنامج الرلج ارررف السلوكي لضطراب الوسواس القهري من ىعداد . 2007 Mclean:

يطبق البنامج الرلجي بشكل فردي على كل طفل داال قاعة الفحص ،أما عن طبيرة اللسات ركون مغلقة
داال الريادة برم  20جلسة على الكثر رقدير مع ركرارها  2مرات ف السبوع برم ساعي  60ىل 90
دقيقة ،وركون اللسات مكونة من اررال بضور أحد أفراد الرائلة الذي يثق فيه ارريض.

مراحل البرنامج العلجي:
يتألف البنامج ارامم من  4مراحل علجية.
المرحلة الولى :رضم جع اررلومات (التقييم) ،مراقبة وتديد الفكار الوسواسية (أفكار ،راورات،
اندفاعات) وكيف يفسرها ارريض.
المرحلة الثانية :ىعادة البناء ارررف.
المرحلة الثالثة :رنفيذ التررض ومنع السترابة مع ارتابرة وارراقبة للواجبات ارنزلية.
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المرحلة الخيرة :التقييم الرام البنامج مع منع النتكاسة.
إجراءات البرنامج:
وزعنا البنامج الرلجي على  20جلسة علجية كالت
 الاة الول قمنا فيها بالتررف على ارفحوصي و جع اررلومات. الاة الثانية و الثالثة قمنا فيها بمع اررلومات وتديد الضطراب والتشخيص. الاة لرابرة قمنا فيها بالتحليل الوظيفي بشقيه التزامن و اللرزامن. الاة الامسة قمنا فيها بتطبيق ارقاييس. الاة السادسة قمنا فيها عناقشة نتائج ارقاييس والتبليغ بالتشخيص. الاة السابرة قمنا فيها بالتبية النفسية حول اضطراب الوسواس القهري. الاة الثامنة و التاسرة قمنا فيها بهعادة البناء ارررف و رغيي الطاب الداالي. الاة الراشرة و الادي عشر قمنا بتدريب ارفحوصي على التنفس البطن و رقنية الستااء. الاة الثانية عشر قمنا فيها بتحديد الفكار الوسواسية و الفرال القهرية و السلوكات الترنبية الاة الثالثة عشر ىل الثامنة عشر قمنا فيها بتنفيذ رقنية التررض بنوعيه التخيلي و القيقي مع منعالسترابة.
 -الاة التاسرة عشر و الرشرون قمنا فيها عنع النتكاسة و التقييم النهائي و القياس البردي.

على سبيل ارثال نوضح ارسار الرلجي و التقنيات ارتبرة من الل رقدي حالة باورة مفالة.
تقديم الحالة وجمع المعلومات
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ف  04فيفري 2020استقبلنا أمي مراهق ذو الان عشر سنة ،وهو رلميذ ف الطور ارتوسط (سنة الثانية
متوسط) الذي رقدم للفحص عرافقة الوالدين ت روجيهه من قبل طبيب المراض الرقلية ،من اجل علج نفسي
حسب فهو الذي يران من اضطراب وسواس قهري ،ارفحوص يتناول عردل 2أقراص ف اليوم.
دواء من نوع  prozac 20 mgوزن و عمر الطفل
سبب طلب العلج:
طلب الرلج النفسي جاء بناءا على روجيه من طبيب المراض الرقلية ،ث من الب برد ملحظة رغيات
سلوكية مقلقة على ابنه  ،البداية كانت حوال عام حي أصيب أمي عرض السكري من نوع الول مع
استرمال ابر النسولي ،أين اظهر سلوكيات طقسية من نوع غسل اليدين و الذي كان متزامنا مع الفتة
الت بدأ فيها ىجراء حقن النسولي التدهوركان ردرييبا ال ان أصبحت الطقوس رستغرق اليوم كله.

وصف المفحوص خلل الحصة العلجية:
هيئته و المظهر الخارجي  :طفل مطيع  ،يتكلم ببطء  ،ذو هندام مررب  ،جالس على الكرسي بوضرية
مرية
السلوك العام:
من الل ارقابلت يبدو الطفل متراوبا ف البداية ،والراال كان جيدا مره ،كان يبتسم لكن يظهر
عليه التورر احيانا ،الذراعان متقاطرتان ،غياب التشاؤم ف كلمه  ،وجود برض الربارات الدالة على عدم
رقدير للذات و لكن غي قوية ،غياب البطء النفسحركي ،وزنه عادي ،غياب الزن اررضي  ،ومشاعر اليأس
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 .،عدم وجود لفكار هذيانية ل روجد اضطرابات القلق الارى (اضطراب اللع ،أو رهابات).

التحالف العلجي
من أجل كسب اقة ارريض قمت بطمأنته حول حالته وأن أي شخص يكن أن يتررض رثل هذه الالة مع
ررزيز الثقة بي الطراف الثلاة (ارختص النفسي – الوالدين –الطفل)
التاريخ الشخصي للمفحوص و المحيط العائلي:
أمي هو الطفل الاغي ف الرائلة يريش مع أسرره ارتكونة من الب الذي يرمل مهندسا و الم أستاذة ف
الثانوي ،و الث ااوات 17:سنة  15 ،سنة 14،سنة  ،منذ حوال عام رقريبا ت اكتشاف مرض السكري
اررتمد على النسولي عند أمي و هو ف عمر  11سنة  ،يقوم بارتابرة الدورية ارنتظمة لدى طبيب الغدد
،عدم وجود راريخ نفسي شخاي آار كالكتئاب  ،أو الستشفاء و عدم وجود راريخ عائلي نفسي أيضا
،ياف الوالد بانه دائم النتقاد له و ينهال عليه أحيانا بالشتائم  ،ااصة عندما يقوم بتلك الطقوس و
يافه بغي ارتفهم  ،ولكن ل يارس الرقاب السدي عليه لنه مريض ،الكلم بينهما قليل  ،أما أمه
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فيافها بانا ام مسؤولة ل رتسامح فيما يص رقايه ف الرلج ورراقبه جيدا فهي الت راحبه ىل الطبيب.

الدراسة و العلقات الجتماعية:
أمي نتائره الدراسية جيدة و بدأت ف التقهقر نتيرة رضييع الوقت ف الغتسال ما يؤدي ىل عدم
ىكمال الواجبات اردرسية عدة مرات ،وقد رلقت الرائلة عدة ىنذارات بشان الالة الدراسية لطفلهم الت
بدأت ف التأار ،بالرغم من انه يوصف من قبل السارذة بانه متهد وحيوي ،يب مارسة الرياضة و
لكن حالته الاحية ل رسمح بذلك ،ل يتحرك كثيا اوفا من أن ينزل مستوى السكر ف الدم لديه.
حسب المكان نوه النفسحركي عاديا ،طفولته عادية  ،كان رلميذا يب أن ينرز واجباره ارنزلية ف وقتها،
و لكن نتيرة رلك الطقوس أارت على ارستوى الدائي لديه .أما من ناحية الياة الجتماعية لدى أمي
بالتوازي مع رطور الوسواس القهري لديه ،فهو مافظ على علقته مع صديق الطفولة الوحيد الذي يتفهم
حالته ،علقته مع أبناء عمومته ضيقة جدا نظرا للخلفات الرائلية .

تاريخ تطور الضطراب
يروي امي انه ف احدى زياراره لطبيب الغدد كيف حذره من ارشاكل الاحية التابرة للمرض ااصة على
مستوى اللد ،و انه لبد من الرص على نظافته و قد قدم له صورا روضيحية كانت قد أاارت ف نفسه
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الشئزاز وراودره أفكار من شان" ىذا ل اغسل جيدا يكن أن رتأزم وضريت" و عند الرجوع للمنزل وجد
نفسه يقوم بغسل يديه و الذراعي  06مرات متتالية بواسطة قفاز المام مع التكيز على ذلك  ،الستحمام
ردة رقريبا ساعة(حسب أقوال الم) أين يتم غسل كامل السم  03مرات  ،طلب من الم غسلكل
ارلبس الت يررديها.
بردها ب  07أشهر اصيب أمي بوعكة صحية مع اررفاع نسبة السكر ف الدم  04غرام/مل
وقضى اليوم كله ف مالحة الستررالت ،وكان شاهدا على كل الالت ارتواجدة بارالحة ،وراار بردم
نظافة اركان ،وعند رجوعه ىل ارنزل كان مقتنرا بفكرة انه سيمرض حتما،
و قد رلقى عدوى ااصة على مستوى اللد  ،فزادت حدة الطقوس ااصة الغتسال ارتكرر لردة
ساعات ف اليوم ،فهو يتفظ بقارورة من اللم اررقم عند الروج من ارنزل ويسترملها عردل  04مرات أو
أكثر على حسب استرمال اليدي.
التحليل الوظيفي للحالة الثالثة حسب شبكة:SECCA
العتماد على هذه الشبكة ساعدنا كثيا ف مفاهية الالة و تديد السلوك ارشكل و مررفة الظروف الت
رثي الضطراب.
المرحلة الولى التحليل التزامني:
الوضعيات :
 الستحمام عند الرجوع من ارنزل(القيام بطقس الغتسال) -القيام بالواجبات ارنزلية(القيام بطقس التحقيق)
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النفعالت:
 ىحساس بقلق شديد مع ارتاف اليدين أحس بانزعاج وملل من التكرارالفكار:
 هل حللت الواجب صحيح؟. هل كراس الواجب ف الفظة؟أنا قذر ،يكن أن أرلوات بواسطة اريكروبات (البكتييا). سأصاب بردوى اطية وستايب اللد رقرحات ويرج منها قيح وسيترفن ومكن أموتالصورة(الكارثة التي يتفادها):
 الواجب ارنزل ااطئ ما كتبته بط غي واضح نسيت وضع كراس الواجبات ف الفظة البثور  ،الحرار  ،التقيح ،عدوى اللد الواسرة.المعنى الشخصي:
 أنا ارسؤول عما سيررى ل أنا متلف عن الارين.السلوك:
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 التحقق من الواجب ناف ساعة وطلب من الم التحقق مره. الستحمام مع غسل السمكله لثلث مرات. استرمال السائل اررقم لثلث مرات عند ملمسة السطح أو اراافحة. طلب من الم غسلكل ارلبس التكان يررديها عا ف ذلك ارلبس الداالية عند الرودة ىل ارنزل.المحيط :الم والاوة متسامون ومتحملونكل طقوس ارفحوص ىل الب يرفض ذلك بشدة ،اما والدره
فتتراون مره ف:
 التحقق من الواجبات اردرسية ب على طلبهبناء
 السترابة لغسل ارلبسكلما طلب منها ذلك -غلق صنبور النفية

المدرسة :مراسلة السارذة للوالدين بالنتائج ارتدهورة للمفحوص.
التوقعات :
 لن أشفى أبدا من هذا اررض القلق عند القيام بالواجبات ارنزلية بدون تقق الم من ذلك -التقليل من الروج والراالت السمية.

المحور الثاني التحليل اللتزامني:
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المعلومات البنيوية:
 عدم وجود الانب الورااي ف الرائلة أو اضطراب آار نفسي أو عقلي. الم متسامة جدا. الب دائم النتقاد له ،وغي متفهم. شخاية ارفحوص :وجود برض سات الشخاية الوسواسية( .الارامة ،والقلق.)...العوامل المثبتة:
من الروامل اراضية هو ىصابة الطفل بداء السكري ف سن مبكر و الت ل يتقبلها ارفحوص و السرة،
حيث أارت على مرى حياره ،و حرص الم على النظافة السمية و ىبداء قلقها تاه اررض ،وكنتيرة
لصرار ارفحوص على الغتسال ،و التأكد الدائم على النظافة كلها مدعمات سلبية من شانا رثبيت
الضطراب .
من الروامل الالية الضاغطة ند ارتابرة الطبية الدورية والرص على الاذ بكل الناائح من اجل البقاء
على الالة مستقرة و بالتال البقاء ارستمر تت عرضة الفكار الوسواسية و القيام بالطقوس القهرية باورة
دائمة،
ومن عوامل التثبيت الالية تذيرات الطبيب ارتكررة من ارشاكل الاحية التابرة للمرض ااصة على مستوى
اللد ىذا أهل نظافته وكنتيرة لذلك غسل اليدي والذراعي  06مرات متتالية والستحمام ردة رقريبا
ساعة .بالضافة لوجود بيئة عائلية متسامة ورراونية .وعدم وجود علج نفسي للضطراب منذ ظهوره.
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العوامل المفجرة:
ىصابة ارفحوص عرض السكري اررتمد على النسولي قبل عام واحد من ظهور الوسواس القهري
العوامل المعجلة:
حقن النسولي الت يقوم با ارريض بنفسه برد عام من ظهور مرض السكري ووجوب الافظة على النظافة
السمية.
أمراض أخرى:
 ل يران من آي اضطراب آار عضوي أو نفسي يتطلب مرض السكري احتياطات ااصة بالنظافة ونظام غذائي ملئم وفحوصات متكررة مظاهر جلدية (طفح جلدي).العلجات :يتلقى علجا دوائيا رضاد اكتئاب من نوع الانبية  prozac 20mgث روقف عنه لااره
(زيادة الوزن ،واضطرابات الهاز الضمي) .الذي أدى ال ااتلل ف روازن نسبة السكر ف الدم ويرفض
الن الوالدان وارفحوص رراطي أي علج أار.
تحليل محتوى المقابلة نصف الموجهة قبل العلج:
ف البداية رقدم أمي للفحص بطلب علج نفسي لضطراب الوسواس القهري الاد الذي يران منه ،والذي
نتج عن ىهدار كبي للوقت والشرور بالضيق  ،و الذي كان له رداعيات اجتماعية و مدرسية كبية .يترلى
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هذا الوسواس القهري بشكل أساسي من الل طقوس الغتسال الت رتوافق مع هوس رلوث اللد.

من الل ىجابات ارفحوص على أسئلة ارقابلة ،ربي أنه يران من هاره الفكار الوسواسية الدايلة الت
رفرض نفسها عليه القيام بطقوس ،فحالته اررضية الت رستدعى الافظة على نظافة جسمه دعمت سلبا
وضريته ،بالضافة ىل طقوس النظافة روجد طقوس التحقق الت يقوم با عند ارراجرة أو حل الواجبات
ارنزلية .فرل التفسيات الت صرح با أمي ربرث ف نفسيته القلق.

تحديد العراض :قسمنا العراض ىل مموعتي:
عند عودته لمنزله:
-غسل اليدين والساعدين  6مرات متتالية بسائل الستحمام أو الاابون ،رتخللها مرة واحدة بالليفة.

 الستحمام ردة ساعة يغسل اللا جسده بالكامل  3مرات. -الطلب من الم وضع ارلبس الت كان يررديها كلها عا ف ذلك ارلبس الداالية ف آلة

الغسيل

وضبطها على درجة عالية من الرارة.
في المنزل:
 اللمس عنشفة ورقية مقابض البواب أو أي سطح ل يتم رطهيه وت استرماله كثياب من طرف شخصآار ف ارنزل.
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 رطهي الارف قبل استرماله عطهر أو ماء جافيل. يتم رنظيف غرفته مرة واحدة ف اليوم مع استخدام ماء جافيل ردة   3ساعات ف كل مرة يغادر فيها غرفته ،ييرقبها غسل لليدين باستخدام سائل الستحمام 3مرات. التحقق منكتابة الواجب وصحته ناف ساعة مع الطلب من الم التحقق أيضا.الخوف:
 الوف أن يرض بالتهابات جلدية أو رقرحات تتد على طول السم.التجنب:
 تنب الروج. اراافحة واررانقة.من الل تديد العراض نلحظ أن الوسواس الكامن وراء طقوس الغتسال هو الوسواس الاص بالتلوث،
ااصة على اللد ،الذي يشاه ارفحوص وبشكل ااص هو ظهور الثآليل أو البثور أو التهابات اللد
الارى .علما أن هذه الطقوس ل رترلق بقن النسولي الت رتم بطريقة ملئمة (تلف علمات ف اللد
وأحيانا رسبب الحرار) ،لكن ارفحوص يشك ف كل شيء ،فاسترمال القن كان قبل أن رظهر لديه
أعراض الوساوس القهري.
فالسترابات السمية للقلق ليست ملحظة عند الالة ،فهي رظهر أحيانبا أاناء الاولت الفاشلة لاربة
الطقوس (عدم انتظام دقات القلب) ولكن ارفحوص ل يتررض ب
أبدا لنوبة هلع حقيقية .يتسم ارفحوص
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ببرض سات الشخاية الوسواسية القهرية :الالبة والرناد ،الكمالية ف اداء الواجبات  ،ولكن دون أن
ركون كافية لجراء رشخيص لضطراب الشخاية.
التشخيص:
اعتمدنا بالساس على متوى دليل ارقابلة ناف اروجهة وكذلك على مكات التشخيص للدليل  ،فالالة رران
الحاائي للمراض الرقلية DSM.5من اضطراب الوسواس القهري
شديد من فئة وسواس النظافة.
نتائج القياس القبلي للحالة على مقياس الكتئاب لدى الطفالCDI.
يسمح بقياس درجة حدة العراض الكتئابية والنتيرةكانت  10ضمن الفئة
شدة الضطراب غي مكتئب (رناول الدواء مضاد الكتئاب ردة شهر ث روقف لعراض الانبية).

CDI

نتائج القياس القبلي للحالة على مقياس:Yalebrown- Obsession- Compulsion.
سلم يال براون الدف منه تديد أعراض اضطراب الوسواس القهري (الفكار الوسواسية و الفرال القهرية)
النتيرة الكلية كانت  34من الدرجة الكلية  40رندرج تت فئة )40-32( :يرن الضطراب شديد.

نتائج القياس القبلي للحالة على مقياس تقدير الذات:Cooper Smith
لذا ارقياس اتاه رقيمي نو الذات من الل تديد فئات مستويات رقدير الذات والنتيرةكانت  55رندرج
تت مستوى الفئة ( )60-40يرن مستوى رقدير الذات متوسط.
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الفرضية:
نفتض أن السترداد النفس اررضي ساهم بدعم الالة النية عند ارفحوص.
عرض ملخص الحصص العلجية للحالة:
الحصة الولى والثانية والثالثة:
تحورت الاص الثلث الول للتررف على ارفحوص و اررافق له (الم و الب)و دراسة الطلب ارقدم من
اجل الرلج ،وكانت ف اركتب ردة  60دقيقة  ،ومن الهداف الجرائية أيضا كسب اقة ارفحوص ،و
ىبرام عقد و ىقامة تالف علجي ،يرركز على ارشاركة الفرالة بي اررال و ارفحوص لتحقيق الهداف
الرلجية ف جو من الحتام ارتبادل و النسرام و اللفة والتقبل .كما كان هناك حرص على ررزيز الثقة
بي الطراف الثلاة (ارختص النفسي – الوالدين –الطفل) .يتخللها جع اررلومات الكافية من اجل تديد
الضطراب الال أو أي اضطراب عضوي وتديد الدوية ارتناولة ف حالة وجودها.

وبرد جع اررلومات الضرورية حول حياره و بيئته ورنشئته و الحاطة بكل الحداث اليارية و كيف رطور
اررض لديه ،وضرنا التشخيص الذي كان بالسترانة بالدليل الحاائي التشخياي  ،ومتوى ارقابلة ناف
اروجهة ،وتديد العراض و استبراد أي اضطراب عضوي ،وكان هناك عمل على تديد الفكار الوسواسية
والفرال القهرية ،و السلوكيات الترنبية ،مع رقييم مدى رأايهم على الداء اردرسي و الجتماعي و ف
الاي قدمنا التشخيص للرائلة و ارفحوص بأنه يران من اضطراب الوسواس القهري الشديد من فئة
النظافة.
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الحصة الرابعة:
القيام بالتحليل الوظيفي للضطراب و تديد السلوك ارشكل ،و تليله من الانب النفرال ،والسلوكي،
والفكار ،وتديد الروامل ارفررة ،و ارثبطة ،و ارررلة للضطراب ،وروقرات ارفحوص تاه الضطراب ،قد
بفرعيها استرنت ف ذلك بشبكة
SECCAالتزامن واللرزامن ،الت ساعدرنا كثيا ف فهم الالة وطبيرة
الضطراب لديه  ،وقمنا بتحديد الهداف اررجوة من البنامج الرلجي و ارتمثلة ف الوصول ىل حياة
ي
اجتماعية مرضية و التخلص من اضطراب الوسواس القهري ارسبب للعاقة  ،والاول على استقرار
مدرسي وبالتراون مع ارفحوص روصلنا لوضع قائمة أهدافه:
 أن يكون قادراب على القيام بواجباره اردرسية دون طلب التحقق من والدره أن يكون بقادرا على الستحمام ردة رقل عن ربع ساعة و الغتسال مرة واحدة فقط
 يكون قادرا على غسل اليدين بشكل طبيري (مرة واحدة بدون الساعدين)مع ىمكانية ىعادة رقييم هذه الهداف أاناء الرلج وكذلك ىمكانية ىضافة ارزيد.
قمنا ف الاي بالتغذية الرجرية للحاة وطلب القيام بالواجب ارنزل.
الحصة الخامسة والسادسة:
قمنا عناقشة الواجب ارنزل ،و قبل أي ردال علجي قمنا بتطبيق ارقاييس من اجل القياس القبلي
وتديد شدة الضطراب لدى ارفحوص ،و تديد ارواعيد و اللتزامات الاصة بالاص الرلجية ،مع
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رقييم كل من الفكار الوسواسية و الفرال القهرية و السلوكيات الترنبية قبل التدال الرلجي واعتمدنا ف
ذلك على ارقاييس الرية:
 Compulsion Obsession – Yale Brownمقياس
 مقياس اكتئاب الطفال مقياس رقدير الذاتو قد قمنا بتبليغ التشخيص ومناقشة نتائج القياس مع ارفحوص و بضور الوالدين مع رقدي ناائح
لكيفية الترامل مع الضطراب ،مع التنبيه على الد من استخدام سلوكيات المان الت ررتب مدعمات سلبية
للضطراب ،وف الاي قمنا بالتغذية الرجرية مع طلب تضي الواجب ارنزل للحاة اروالية.
الحصة السابعة:
تت مناقشة الواجب ارنزل ،وىعطاء مرلومات دقيقة حول هذا الضطراب الذي يدال ف ىطار التبية
النفسية ،وذلك بتزويد ارفحوص و عائلته حول اضطراب الوسواس القهري مع رقدي مطط مبسط يشرح
عمل اللقة ارفرغة لذا الضطراب ،كما فتحنا الال للمناقشة و التحاور و طرح السئلة أين أبدى
ارفحوص و الم اهتماما و انتباها و ىصغاءا كبي للشرح كما تلل الل الاتي الرمل على رأكيد الذات
و ررزيزه بفكرة أن لديه القدرة على التخلص من العراض نائيا  ،و قمنا كذلك بشرح اطوات الرلج
ارررف السلوكي و رقدي مواد رثقيفية رشرح ف الاي قمنا بوصلة را دار الل الاة من اجل و رثبيت
اررلومات.
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الحصة الثامنة والتاسعة:
ت فيها مناقشة الواجب ارنزل ،والدف اررجو منهما هو رطبيق رقنية ىعادة البناء ارررف و رغيي الطاب
الداالي ،عن طريق ررليم ارفحوص ارراقبة الذارية اليومية للفكار الوسواسية و رسريلها مع تديد شدتا
على سلم من 0ال  10ف جدول مرد مسبقا من قبل اررال يرطى له ،من اجل التررف على الفكار الت
ترضه على القيام بالطقوس،كما كان هنالك شرح حول دور التفكي السلب و الكاراي اررربط بالضطراب
و استمراره ،مع روضيح الرلقة اروجودة بي الفكار الوسواسية والطقوس و السلوكات الترنبية ،وقد استرنا
بأمثلة حية للمفحوص لتبيان ذلك  ،وقد اعتمدنا ف ىعادة البناء ارررف على عدة رقنيات مررفية منها السهم
النازل (أو السيناريو الكاراي) ،ارراقبة الذارية ،وقف الفكرة وعلى سبيل ارثال سوف اشرح رقنية السهم
النازل من الل ارقابلة للسيناريو الكاراي التال:

المعالج :لنفتض انك رجرت ىل ارنزل و ل رقم بالستحمام ماذا سيحدث؟
المفحوص :سوف أبقى متسخا
المعالج :فرضا أنك بقيت متسخا ماذا سيحدث؟
المفحوص :الوساخ واريكروبات سوف ربقى عالقة بسمي.
المعالج :نرم افهم جيدا انه من ارقلق ىنك رفكر كذلك.
المعالج :يكن أن تدث أشياء أارى اطية؟
المفحوص :نرم يكن أن رتضاعف ورنتشر.
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المعالج :وهل يرقل أن يكون ذلك؟
المفحوص :نرم.
المعالج :نرم ىل حد ما يكن أن يكون كارايا .وما نتائج هذه الالة؟
المفحوص :أظن انه سوف رظهر على اللد بثور.
المعالج :من اجل مرة واحدة ل رقم بالستحمام؟
المفحوص :نرم.
المعالج :هل يكن أن تدث أشياء سلبية أارى؟
المفحوص :نرم ،هذه البثور ستتحول ورلتهب.
المعالج :لقد فهمت لبد من رفادي عدم الغتسال وماذا سيحدث أيضا؟
المفحوص :كل اللتهابات ستنتشر علىكامل السم من الارج والداال أيضا وسأموت ستنتشر ف داال
جسمي.
ىذن اررتقد لديه هو لبد من الستحمام عند الداول من ارنزل ،لكيل يبقى متسخا ول رظهر له بثور الت
ستلتهب على طول السم من الارج والداال ث سيموت.
اررال :من غي اررقول ان عدم الستحمام عند الداول ىل ارنزل يسببكل هذه المراض فالستحمام مرة
واحدة ركفي للقضاء على اريكروبات الرالقة فطارا أنت على يقي بأنك ل رقم علمسة شيء متسخ فل
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اوف من ذلك و انه يكنك أن ركتفي بغسل يديك دون الاجة أيضا للتكرار،و طلبنا منه رسريل الفكار
و الطقوس ف جدول.
فنية السهم النازل
عدم الستحمام عند الدخول إلى المنزل

سوف أبقى متسخا

سوف تبقى الجراثيم عالقة على جسمي وتتضاعف وتنتشر

تظهر بثور ستلتهب وتنتشر علىكامل الجسم من الداخل والخارج

سوف أموت

تسجيل الفكار والطقوس
الوضعية

الفكرة
الوسواسية

الذهاب عند

لبس الذاء وبه

الحساس

الطقس

السلوك التجنبي

من  0الى10
قلق ()09
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الطبيب

أرلقى عدوى من
الذهاب للتسوق

قلق ()08

ررقيم 03

ارقابض والسطح

مرات اليدي

ارسك بالنقود

بالسائل اررقم

استرمال منديل ورقي

ااصة ارردنية
متسخ تت
ىطفاء النوار

ملمسته من طرف
الميع سوف أرلقى

ل روجد

طلب من الم ىطفاء
النور

قلق ()07

عدوى
اراافحة

سوف تدث

باليدي على

عدوى بسبب

الشخاص

الررق الرالق على

ررقيم 03
قلق ()07

تنب اراافحة

مرات اليدي
بالسائل اررقم

اليدي
الستحمام

أبقى وقفا أو اذهب

الداول

الراايم تل جسمي

للحررات

 03مرات

ىل غرفت

واستخدام

متتالية

الااث حت ىن
استخدمه برض

قلق()06

أفراد الرائلة
الط ملبسي

سوف رلتاق

طلب غسلها

فال ملبسي عن

مع ملبس

الراايم علبسي

مرري وعلى

ملبس الارين

الارين عند
استخدام

قلق ()05
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الغسالة اللية

أما عن رغيي الطاب الداالي للمفحوص فتمثل ف الساس على ربديل الفكار اللعقلنية بأفكار أارى
عقلنية بديلة،

مطط يشرح كيفية مرالة اررلومات:

تثيل الكلينيكي

مرالة اررلومة

ارثي ارتواجد بقوة

الروامل ارفررة

السوق

ىمساك النقود ااصة ارردنية
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تفعيل لمخطط الفكرة الدايلة

متلئة بالراايم

الخوف من المرض
سوف امرض

الفكرة اللية

ررقيم  03مرات اليدي بالسائل اررقم

التوقيف أو الطقس

كما كان الرمل أيضا على رسريل الفكار ارختلة والفكار البديلة الاحيحة من الل رطبيق رقنية
الواجب ارنزلكما يظهر ف جدول رسريل الفكار ارختلة:
الوضعية

النفعالت

الفكرة لعقلنية

الفكرة البديلة العقلنية

ف ارنزل

سوف امرض عند استخدام نفس اوف و رورر

أنا ف ارنزل و هم عائلت و

استخدام

الااث

ليسوا أشخاص غريبي عن

الااث حت ىن

فنحن نسكن ف نفس ارنزل

استخدمه برض

ونسترمل نفس الااث منذ مدة
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أفراد الرائلة
ف الشارع

و ل امرض.
ملمسة السطح رايبن باررض

رورر

مادمت أحافظ على نظافت و
ررقيم يديكيف ل أن امرض
و حت لو رست السطح
اغسلهما بالسائل ارطهر و
امضي

الحصة العاشرة و الحادي عشر:
كانت مااة رناقشة الواجب ارنزل ،و قد قسمنا التدال ىل شطرين ،الول ااصة بترليم ارفحوص و
ردريبه على التنفس البطن السليم ،مع رقدي عرض حي للترلم و للتحكم ف التنفس أاناء نوبة القلق و الت
يتاجها أيضا عند التدرب على رقنية الترريض،كما قمنا بتقدي مادة رثقيفية حول التنفس البطن للطلع
عليها و مراجرتهاكواجب منزل.
أما عن الشطر الثان فكان مااا للتدرب على فنية الستااء الرضلي ارتدرج ،و قد ااتنا رقنية
"جاكوبسن" ارختارة لسهولة رطبيقها و بساطة ررليماتا ،كما شرحنا له الدف من الستااء ارتمثل ف
السيطرة على السم و القلق الذي يس به أاناء قمع الفكار الوسواسية ،كما قمنا قبل التدريب على التقنية
بااتيار اركان و الوضرية ارناسبة (الستلقاء)
و شرح الترليمات ارترلقة بالتقلص أو الشد الرضلي و الستااء و قد طلبنا منه ىجراء رقييم قبل و برد
التقنية على سلم من  0ىل  10رررفة درجة الستااء حيث كان رقييمها ف البداية  02و برد التمرين
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صار 08و هذا يدل على أنه كان مستايا ،و ظهر ذلك من الل النتباه و الصغاء للترليمات و
رطبيقها.

الحصة الثانية عشر:
كانت مااة رناقشة الواجب ارنزل ف البداية و القيام بالتغذية الراجرة ،حيث كانت هذه الاة ااصة
بارراقبة الذارية  ،لتحديد الفكار الوسواسية والفرال القهرية و السلوكيات الترنبية كتهيئة للقيام بتقنية
الترريض و منع السترابة و كان ذلك على مدرج مع التقييم على سلم من  0ىل  . 10وكواجب منزل
طلبنا منه استكمال ارراقبة الذارية للفكار الوسواسية حت الاة ارقبلة
الحصة الثالثة عشر إلى الثامنة عشر:
كانت مااة رناقشة الواجب ارنزل ف البداية و القيام بالتغذية الراجرة ،الدف من هذه الاص هو
ردريب ارفحوص على رقنية جديدة وهي التررض و استرمالا فيما برد ف مواجهة وساوسه وطقوسه وقد
زودنا ارفحوص عادة رثقيفية حول التقنية و الغرض من هذه التقنية هو ىبقاء ارفحوص تت الترريض ارطول
وارتكرر رواقف الوساوس ارولدة للقلق  ،أين يقلص ارفحوص ردرييا من طقوسه ما يؤدي ذلك ىل الترود
على هذا القلق و مع مرور الوقت يثبت القلق فتة مرينة و يبدأ ف النطفاء.وقد استرملنا السترارة التالية :
انك ف حالة حرب و التررض هو سلحك رواجهة عدوك الوسواس القهري.و برد النظر للوضريات
الوسواسية ارردة سابقا من قبل ارفحوص ضمن اردرج ،طلبنا منه رسريل الفكرة و الترريض لا عدة مرات
ردة زمنية كافية و عند الحساس بالسيطرة ننتقل ىل فكرة أارى و هكذا بالنسبة لميع الفكار مع التقييم
قبل و برد الترريض ،.كما هو الال بالنسبة للفرال القهرية برد تديدها و الرمل عليها طلبنا من ارفحوص
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ىذا كان جاهزا أن يؤدي هذه ارهمة عساعدة اررال(ف البداية فقط) بشكل تيلي.

المعالج :تيل انه يوم المرة وهو اليوم الت رقوم فيه المهات بتنظيف شامل للمنزل من مسح و غسل ،و
أمك كباقي المهات سوف رقوم بغسل ملبس السرة ،و طلبت منك ىعطائها ملبسك من اجل ذلك
(بداية القلق و ظهر ذلك ف وجهه لنه ااتب هذه الوضرية من قبل) و قد وضرت كل ارلبس مع برضها
البرض يرن ملبسك و ملبس السرة ف الغسالة ،طبرا أنت ف هذه الالة رشرر بقلق ( يظهر عليه
انقباض)  ،الن أنت تدق ف ارلبس و هي رغسل مع باقي ملبس السرة داال الغسالة ،ل رقوم بهبراد
نظرك عن ذلك و ارطلوب الن هو أن ربقى و تافظ على هذا الوضع أطول وقت مكن.

الل هذه اللسة و أاناء ارهمة ساعدنا ارفحوص على استخدام سلم للقلق من( 0ل أحس بقلق) ىل
(100أحس بقلق كبي جدا) كما طلبنا منه أن يقوم بتقييم درجة قلقه على فواصل مددة مثل كل  05د
الل التررض التخيلي و منع السترابة وارنحن ارتحال عليه يبي درجات القلق الل الترريض بدللة
الزمن (كل خس دقائق من التقييم):
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تقنية التعريض التخيلي
و بذه الطريقة يكننا رقدي مبدأ أن القلق سوف يقل و لن يستمر ف الررفاع مع التررض ارستمر ،و يشتط
قبل البدء عحاولة مهمة التررض و منع السترابة رأكد من أن رُيبب ققي وقتبا كافيبا ف اللسة ( وعادة ما ركون عشر
دقائق أكثر من كافية لذه ارهمة السهلة ) لتحريك القلق و طلبنا من ارفحوص ركرار التمرين كواجب منزل
الل السبوع و مناقشة التمرين ااصة ف حالة الافاق .وننتقل ىل فكرة أارى و هكذا حت ينتهي من كل
الوضريات.
أما عن الترريض القيقي مع منع السترابة فقد ت ف منزل ارفحوص نظرا لتطلب التمرين ذلك ،ويشتط فيها
جاهزية ارفحوص بالقيام بالترريض القيقي برد التأكد من انه تكن من مواجهة لكل الفكار الوسواسية لديه
من الانب التخيلي ،عندها يكون جاهزا للمواجهة ف القيقة ردرييا و طلبنا من ارفحوص كرمل منزل ىعداد
قائمة بالطقوس اررربطة بالضطراب .و القيام بتريبها ربرا لدرجة حدتا حيث نبدأ دائما من ر ح ردة و ننتهي
أقل
بالكثر ح ردة .وبرد وضع مدرج الفرال القهرية و السلوكات الترنبية و النتهاء منها و الذي كان واجبا منزليا
،طلبنا من المكواجب منزل عدم المتثال للمفحوص لداء الطقوس بدل عنه.
وقد تللها برض الناائح مثل :عليك عواجهة الشياء الت تشاها بأكب قدر مكن ،و ىذا شررت انه عليك أن
رترنب موقفا مقلقا فل رترنبه  ،و ىن شررت انه عليك أن رؤدي طقوس مرينة لكي رشرر بال أفضل فل
رؤديها  ،عليك بالستمرار بالطوات السابقة أطول فتة مكنة ،افرل عكس ما ررغب فيه (حيث أن النايحة
الول و الثانية راف الترريض والنايحة الثالثة راف منع السترابة) .وهنا لبد رقدي الدعم الياب و التكيز
على النقاط القوة لدى ارفحوص من اجل استكمال التمرين (رأكيد الذات) .ورشريره على أن يركز على
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اليابيات ف حياره ،وعلى سبيل ارثال أاذنا برض ارهام ارردة من قبل ارفحوص ضمن جدول من اجل
الترريض القيقي من اقل رأاي ىل اكب رأاي:
الوضعية
عند القيام بالواجبات

الوساوس
أااف أن ااطىء

اردرسية
الط ملبسي مع

الفعل القهري
أتقق ناف ساعة بالضافة

درجة القلق
5

لتحقق أمي من ذلك
ستمار النس مع ارمثل

ملبس الارين عند

اردد ل يكن ذلك حوال 40

5

مرة

استرمال الغسالة
عند استرمال الااث ف

سأرلقى عدوى و امرض الستحمام و غسل السم 03

ارنزل
التسوق

6

مرات متتالية
أرلقى عدوى من ارقابض ررقيم  03مرات اليدي

8

و السطح و عند مسك بالسائل اررقم
النقود ااصة ارردنية
الذهاب عند الطبيب

التلوث عند لبس الذاء غسل اليدين  06مرات

9

و قد ااتنا الوضرية حسب مقدرة ارفحوص و قد رطلب المر منا القيام بتمرين التررض القيقي ف منزل
ارفحوص و طلبنا منه الن ف القيقة "الوقوف لوقتكاف لدوث الترود بانب الم و هي رقوم بغسل ارلبس
مع برضهما البرض دون فال ملبسه و رؤيته لا وهي داال آلة الغسيل ‘رغسل"  ،و قد طلبنا من الم عدم
الناياع لمر ابنها بغسل ارلبس على درجة حرارة عالية و ركتفي بغسلها عاديا للتقليل من سلوكيات المان و
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عدم ىعاقة الترريض وكان التمرين ف الريادة كالت:

المعالج :الن سنقوم بهجراء ترين هل أنت مسترد؟ رذكر كل ما ررلمته سابقا.
المفحوص :اجل.
المعالج :انظر للردول وااتار موق بفا تاول فيه القيام بطقس مري ولكن مقياس قلقك ل يكون مر ب
رفرا؟
المفحوص :حسنا يكن ىل حد ما ىن أقوم بالوضرية الثانية.
المعالج :حسنبا ،هل أنت متأكد و مسترد رواجهته؟
المفحوص :نرم يكنن ذلك.
المعالج :جيد ،هل ررغب ف تربة هذه ارهمة عساعدت؟
المفحوص :نرم ؟
المعالج :سوف ادعك تقف لوقت كاف بانب أمك و هي رقوم بغسل ارلبس مع برضها البرض دون فال
ملبسك و رؤيتك لا وهي داال آلة الغسيل وهناك سأسألك كم يكون مقياس قلقك ف البداية  ،ث سأسألك
كل  5دقائق مرة أارى عن مقدار قلقك حت ينخفض ىل  1أو صفر ،أهم جزء هو أن ل رتدد و مهما اررفع
القلق لديك ،واصل عواجهة الرغبة للقيام بالطقس حت ينخفض قلقك  .حسنبا ؟
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المفحوص :حسنبا ،سوف أحاول.
قد ت الرفاق مره على ما يشكل سلوبكا "طبيريبا " مستهدفبا .هذا الدف هو رقليل مردل الغسيل ىل واحد ف
السبوع مع الرلم أنه يب غسل ارلبس الداالية فقط برد ارردائها ردة يوم .يب أن ركون ارلبس الارى
قابلة للررداء مرة أارى دون غسلها بانتظام .البنامج الول ف هذه الفئة يترلق بغسل سرواله ،الذي رغسله كما
كانت كل ليلة عندما يرود ىل ارنزل .وهكذا بدأ الروري الول يهدف ىل غسل هذا السروال مرة واحدة فقط ف
السبوع.
و ف الاي طلبنا من ارفحوص اناز التررض كل يوم ف الواقع حسب اردرج اررد سابقا ،ويب أن يشمل
الواجب ارنزل مارسة مهمة أو مهام التررض و منع السترابة ارأاوذة من مدرج ارثيات الذي تت مراجرته
هذا الطرقس قد ترت ر
السيطرة عليه نقوم بهعادة ر
الكرة مع باقي الطرقوس
الل الاة وعند الحساس بأ رن
ارسوؤلة عن الضطراب .للوصول لستقللية ارفحوص عن اررال.

الحصة التاسعة عشر و الحصة عشرون:
كانت مااة رناقشة الواجب ارنزل ف البداية و القيام بالتغذية الراجرة،من الهداف الجرائية قمنا بقياس
بردي و باسترمالنا نفس ارقاييس ارطبقة ف القياس القبلي و مناقشة النتائج ومدى تقق الهداف الرلجية
ارسطرة ف بداية الاص ،و مررفة مدى التحسن و التغيي ،بالضافة ىل ذلك من جهة أارى الفاظ على
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مكاسب الرلج و الشرح للمفحوص مرن النتكاسة و كيف ننرها ،و رنبيهه ىل ىمكانية وجود أعراض متبقية
مكن رفاجئك ف أي وقت و ىن حدات فرل فرليه الرجوع ىل التقنيات الت رساعدها ف التغلب على
النتكاسة .كما يظهر ف ملخص ارقابلة التال:
المعالج :سنحاول تيل عودة أعراض الضطراب برد مرور سنتي من الن ،وتيل انك عند الطبيب للقيام
بارراينة الدورية ولبد و سوف رلمس يديك جيع السطح عا ف ذلك رس الذاء فماذا ستفرل؟

المفحوص :حسنبا سأتكم ف أفكاري و ل ادعها رسيطر علي و قد لحظت فرل أن الحتكاك ارباشر مع
السطح غي اررقمة ل يدث التهابات جلدية بدون استرمال ارناديل الورقية أو السائل اررقم ،وأدرك جيدا
عدم فاعلية هذه ارناديل أو السائل ف هذه الوضريات.
-13-3عرض محتوي المقابلة التقييمية بعد مرحلة العلج:
كانت ىجابات ارفحوص على أسئلة ارقابلة ناف اروجهة التقييمية الاصة عرحلة ما برد الرلج  ،رشي
ىل استقرار ف حالته و قد عب كل من الولياء و ارفحوص عن هذا التطور الياب و انه تلى عن رلك
السلوكات من غسيل متكرر و الستحمام ردة طويلة وأن اوفه ارترلق بالتهابات جلدية الذي سينتشر
على كامل السم ما يؤدي به
الفضل أيضا لتقنية

ىل اروت انفضت برد رطبيق الرلج ارررف السلوكي و يرود

التررض و منع السترابة ،مع رطور اياب ف جوانب الضطراب الت رطرقنا ىليها ف

البنامج الرلجي على مستوى الانب ارررف و السلوكي و النفرال و الدائي و الجتماعي (هذا ما أكده
الوالدان).
مناقشة نتائج الدراسة:
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نتائج القياس القبلي و البعدي لمقياسYale-brown obsession- compulsion.
للمفحوصين:
المجموع الكلي للدرجات قبل

المجموع الكلي للدرجات بعد

رقم الحالة

العلج

العلج

01

17

02

02

32

05

03

34

10

من الل نتائج القياس القبلي لسلم يال براون ،ارطبق على أفراد الرينة من اجل تديد أعراض اضطراب
الوسواس القهري(الفكار الوسواسية و الفرال القهرية)و النتيرة كانت مررفرة لدى أفراد الرينة بالنسبة للدرجة
الكلية  40الت رندرج كلها تت فئة الضطراب الشديد و ما دل على ذلك كثرة الفكار الوسواسية الفرال
قهرية و السلوكيات الترنبية الت أارت على سلوكيات و انفرالت ارفحوصي و طريقة رفكيهم الاطئة .
بردما استفاد أفراد الرينة من الرلج ارررف السلوكي الذي قد اظهر انفاضا كميا ملحوظا على مستوى نتيرة
نفس ارقياس (القياس البردي) أين انفضت النتيرة الكلية لدرجات الفكار الوسواسية والفرال القهرية و الت
أصبحت ضمن فئة الضطراب الفيف جدا و هذا دليل على ناح البنامج الرلجي ونتيرة أاد ارفحوصي
بالناائح و ررلم ارواجهة بدل من الترنب وررلم أيضا جلة من الستاتيات الرلجية :السلوكية و ارتمثلة
أساسا ف الترريض و منع السترابة الت أظهرت فراليتها ف افض أعراض الضطراب ،و ارررفية ارتمثلة ف
ىعادة البناء ارررف و انفرالية ارتمثل ف الستااء و التنفس الذي يساعد ف افض مردل القلق.
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الخلصة :نستخلص أن فرضية الدراسة قد تققت مع جيع الالت ،و ربي انه هناك ااتلف ف القياس
القبلي و القياس البردي برد رطبيق البنامج الرلجي التابع للرلج ارررف السلوكي و أن رقنية الترريض و منع
السترابة اابثت فراليتها ف التخفيف من حدة أعراض اضطراب الوسواس القهري .
أما عن الفرضية الزئية روجد فروق دالة ىحاائيا بي متوسط درجة أفراد الرينة على مقياس يال براون قبل رطبيق
الرلج و برده لاال ما برد التطبيق ،فقد تت مناقشتها ىحاائيا من الل رطبيق ااتبار ال T.TEST
عن طريق برنامج  SPSSو النتيرةكانت كالت:

القياس

العينة
N

مقياس
يال براون

القبلي
البعدي

03

X

النحراف SD

T

الدللة

المتوسط

المعياري

اختبار

الحصائية

الحسابي
27.67

9.29

5.67

4.04

0.026 6.102

يتضح من الل الدول أعله أن قيمة tالسوبة بلغت  6.10عند مستوى الدللة
الحاائية  0.02و هي دالة ىحاائيا حيث بلغ ارتوسط الساب ف القياس القبلي27.67 .
والنراف اررياري بلغ  9.29بينما ف القياس البرديكانت قيمة ارتوسط الساب  5.67والنراف
اررياري . 4.04
وبالتال نقبل الفرضية حيث روجد فروق دالة ىحاائيا ف مستوي حدة أعراض الوسواس القهري لدى أفراد الرينة
بي القياس القبلي و البردي لاال القياس البردي على مقياس يال براون ىن الطريقة ارستخدمة ف الرلج(رقنية
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الترريض مع منع السترابة) قد افضت من أعراض الوسواس القهري وبالتال ناح البنامج الرلجي و رتفق
هذه النتيرة مع عدة نتائج مثل دراسة السقا ،دراسة البشر ،و دراسة سلكوفيسكي.

استنتاج عام:
من الل النتائج ارتحال عليها فهن كافة أفراد الرينة قد ابدوا تسنا ملحوظا على مستوى العراض برد
الضوع للبنامج الرلجي و هذا يدل على فراليته و قد قمنا بساب فرالية البنامج الرلجي (عنب،1990 ،
ص  )297و فق ما يأت:
X100

التطبيق البردي
متوسط التطبيق القبلي

 = 100 −فرالية

و قد بلغت نسبة فراليته  %79و هذا يرن أن البنامج الرلجي استطاع أن يفض من حدة العراض و
بالعتماد بالدرجة الول على رقنية الترريض و منع السترابة الت اابثت فراليتها ،و هذا ما يؤكد مدى ناح
الرلج ارررف السلوكي ف التغلب على الضطرابات النفسية،و يظهر جليا لدى أفراد الرينة ف طريقة رغيي
رفكيهم والنراح ف الوصول لتغيي نط حياتم و الذي اار ايابيا على الانب اردرسي لديهم ،و حت برد
الرلج فان لديهم من التقنيات ما يساعدهم للتادي للضطراب ف حالة النتكاسة فالبنامج اررد اررتمد على
مثل هذه التقنيات ارررفية السلوكية يقلل من حدوث الضطراب ف ارستقبل.
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