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فعالية اإلرشاد النفسي يف احلد من الوسواس القهري يف ظل جائحة 
 (COVID-19)  19فريوس كورونا كوفيد

The Effectiveness of Psychological Counseling in Reducing 

the Wake of the Corona Compulsive Disorders in -Obsessive

19) Pandemic-(COVID 

 إعـداد
  محمود سعيد إبراهيم الخولي .د

 / اململكة العربية السعودية
ً
 دكتوراه في الصحة النفسية، وأستاذ مساعد بجامعة طيبة سابقا

Doi: 10.21608/jasep.2021.136077 

 2020/  12/  6قبول النشر :  2020/ 11/  4استالم البحث : 

                                                                                                                             المستخلص:

يهدف البحث نحو التعرف على فعالية اإلرشاد النفسي في الحد من الوسواس 

القهري في ظل جائحة فيروس كورونا، من خالل التعرف على اإلطار المعرفي لمفهوم 

وخصائص وأساليب إلرشاد النفسي، والتعرف على تأثير اضطراب الوسواس القهري كأحد 

ثر على توافق الفرد النفسي واالجتماعي، وتقييد األعصبة واألمراض النفسية الشديدة التي تؤ

مجاله الحيوي وحصره في نطاق ضيق، بل وشلل اإلرادة أحياناً بشكل تام مما يعوق تكيف 

( التي COVID-19) 19الفرد مع من حوله، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد 

ً في نسب انتشار العديد من االضطرابات النفسية والتي تؤثر  تسببت في تزايداً ملحوظا

بالسلب على حياة الفرد باإلضافة إلى أسرته، ومن هذه االضطرابات الوسواس القهري، 

الذي يُعتبر أحد أشكال اضطرابات القلق المزعجة والمعطلة لإلنسان في عالقته مع 

اآلخرين، واإلنتاج في الحياة العملية. وتتصف هذه االضطرابات بوجود أفكار متكّررة ال 

بها الشخص، وتأتي رغماً عنه، حتى بعد محاولته إبعادها والتخلص منها، والتي تؤدي يرغ

إلى إضاعة وقته، وخسارته المعنوية والمادية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

في الكشف عن أهمية اإلرشاد النفسي ودوره وتأثيره في الحد من الوسواس القهري. ومن 

خلص إليها البحث هي أن اإلرشاد النفسي هو المعيار الذي يحدد القيم أهم النتائج التي 

والسلوك االجتماعية التي تدفع االنسان للمحافظة على العمليات النفسية، كما أنه أحد 

المساعدات اإلرشادية التي تستخدم كأداة للتغلب على العقبات التي تقف سبيل تحقيق 

فراد. كما توصلت النتائج إلى أن اضطراب الوسواس الحاجات النفسية والفسيولوجية لدى األ
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ً في العالم بشكل عام. كما توصلت النتائج أيضاً  القهري يعد المرض الرابع األكثر تشخيصا

 إلى فعالية  تأثير اإلرشاد بأشكاله المختلفة في التخفيف والحد من أعراض الوسواس القهري. 

 .19اس القهري،  فيروس كورونا كوفيد: اإلرشاد النفسي، الوسوالكلمات المفتاحية

 دمة: مق

ً مختلفة من  إن اإلنسان في سبيل تكيفه مع البيئة بظروفها المتغيرة يعايش أنواعا

الصراع النفسي حتى ينتهى به المطاف إلى إخضاع البيئة له أو الخضوع لها، وهذا األمر 

نتيجة تعرض الفرد يظهر بأبسط مظاهره في الحياة اليومية، إال إذا استفحل األمر 

لضغوطات متتالية ومستمرة يمكن أن تتحول إلى أنواع من االنحرافات واالضطرابات 

(. والصحة النفسية )العقليّة( كالصحة الجسدية ُعرضة للتوعك 2016النفسية )العباس، 

والمرض، فكثير من الناس عندما تزداد شدة قلقهم إلى حد ما أو مخاوفهم كالخوف من الموت 

مرض تنتابهم هواجس النظافة أو ممارسة طقوس قهرية متكّررة، فإنهم يقعون فريسة أو ال

المرض خاصة عندما تؤثر هذه األفكار والسلوكيات في ميادين مختلفة من حياة الشخص، 

 (.386، ص2014كالعمل والدراسة األكاديمية والعالقات العائلية واالجتماعية)السقا، 

( الذي COVID-19) 19جائحة فيروس كورونا كوفيد ولقد شهد العالم هذه األيام 

ألف حالة وفاة، وذلك وفق تقرير  554 مليون حالة مؤكدة مصابة بالفيروس، و 12سّجل 

. إن كابوس اإلصابة بالوباء، ضيّق رحابة 10/7/2020جامعة جونز هوبكنز حتى تاريخ 

ستمتاع، وحبسنا في الحياة علينا، وجعلها صعبة ومعقدة وقاسية، وحرمنا من متعة اال

َم علينا الخروج منها إال فرادى وبضوابط صارمة، ومنعنا من مزاولة أعمالنا  البيوت، وَحرَّ

والسعي لكسب قوت يومنا؛ حيث خلت الشوارع من المارة، وأغلقت األسواق والمحال 

التجارية، وتوقفت الحافالت والسيارات العمومية، وتعطلت الجامعات والمدارس، وأغلقت 

لمساجد، وُضربت أطواق على الحدود والمعابر، وأغلقت المطارات وتوقفت المالحة الجوية ا

والبحرية، وغدت الحيوانات األليفة مكروهة، والقطط والكالب مطرودة، ومنع صيد الطيور 

هذه  .الوافدة والمهاجرة؛ ألنها تثير الرعب وتخيف، وقد تنقل األمراض وتصيب اإلنسان

ً في نسب انتشار العديد من االضطرابات النفسية والتي الجائحة تسببت في  تزايداً ملحوظا

تؤثر بالسلب على حياة الفرد باإلضافة إلى أسرته، ومن هذه االضطرابات االكتئاب 

واضطرابات القلق، الرهاب، )الفوبيا(، والوسواس القهري. ويُعتبر اضطراب الوسواس 

ترك معها في األعراض، فدرجة قليلة من القهري أحد أشكال اضطرابات القلق والتي يش

القلق تعمل على زيادة اليقظة واالنتباه والتحسن في أداء الفرد، ولكن إذا تجاوز القلق حداً 

معيناً فإن أداء الفرد سوف ينخفض، وبالتالي يعوق إنجازه، ويصبح اهتمامه فقط في األفكار 

 .(APA, DSM IV-TR,1994,p.462)الوسواسية وممارسة الطقوس

ً نفسياً، يتصف بوجود أفكار متكررة ال يرغبها  ويُعد الوسواس القهري اضطرابا

ً عنه، حتى بعد محاولته إبعادها والتخلص منها، ويقوم الشخص  الشخص، وتأتي رغما

المصاب بهذا المرض بعمل أفعال قهرية ال يستطيع االمتناع عنها؛ نظراً ألن هذه األفعال 



 2021يناير (    19العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

321 

يخف لفترة محدودة، ثم يعود مرة أخرى مما يستدعي المريض تخفف من قلقه. هذا القلق 

بالوسواس القهري إلى تكرار أفعاله القهرية بصورِة مبالغِ فيها؛ قد تؤدي إلى إضاعة وقته، 

وخسارته المعنوية والمادية، إضافة إلى أن بعض األعمال القهرية تؤدي إلى الضرر البدني 

ة في الجسم، وربما بمواد مضرة كالمطهرات بالشخص، مثل: كثرة الغسيل ألماكن معين

الكيميائية. يؤثر الوسواس القهري على مجمل حياة الفرد وتوافقه النفسي واالجتماعي؛ وقد 

لوحظ أن بعض المصابين بالوسواس القهري، يعانون معاناة نفسية شديدة، ويحاولون التوافق 

والذى قد يمتد الى  _ ذا االضطرابكثيراً للتغلب على معاناتهم؛ بيد أن طول المعاناة من ه

وشدة األلم والكدر والضيق الذى يحدث بسبب ذلك، ناهيكم عن وطأة المرض  _ سنوات

 (. 404، ص2010)فضة، وآخرون، نفسه

ويُعد اضطراب الوسواس القهري من االضطرابات المزعجة والمعطلة لإلنسان في 

عالقته مع اآلخرين، وتؤثر على اإلنتاج في الحياة العملية للفرد باإلضافة إلى التأثيرات 

ومن أكثر الوساوس شيوعاً في البيئة العربية هي وساوس ). 2003أبوهندي،(النفسية العديدة 

أن  (962، ص2002(. ويقول بيك وآخرون)2007التلّوث)حنور، النظافة واالغتسال و

مريض الوسواس القهري يرفض االستمرار في الجلسات، وينسحب من العالج بسبب 

معاناته من القلق الذي يصبح أمراً غير محتمل. وفى الدليل التشخيصي الرابع لالضطرابات 

ً نفسياً إشارة إلى أن األعراض تكون شديدة بدرج DSM IV® العقلية ة كافية؛ لتحدث ألما

واضحاً، كما أنها تستهلك الوقت، وتشوش على الفرد، وتعطل أداءه الوظيفي وأنشطته، 

. ويختلف (APA, DSM IV-TR, 1994, p.420)وعالقاته االجتماعية مع اآلخرين

معدل انتشار اضطراب الوسواس القهري باختالف المراحل العمرية المختلفة وكذا باختالف 

نس حيث يبدأ هذا االضطراب في سن المراهقة أو بداية البلوغ، وتظهر أعراضه مبكراً الج

 (. 2002لدى الذكور عنها لدى اإلناث، وأحيانا يظهر عند األطفال)صفوت، وسعاد، 

 عالج في النفسي اإلرشاد ( على أهمية2003وفي هذا الصدد أكد موسى، ويوسف)

 النفسي اإلرشاد ببرامج االهتمام يدعم الذي األمر أنواعها، النفسية باختالف االضطرابات

كما أكد . السيكولوجي للتراث بمثابة إضافة جديدة ويُعد االضطرابات، عالج في وفاعليتها

( بأن العالج النفسي يُعد أحد أبرز تلك التدخالت الفعالة؛ إذ يسهم في 2010فضة، وآخرون)

للمواقف. ويساعد الفرد على الوعى بالذات،  تحسين قدرة الفرد على التفكير واالدراك السليم

والتعبير عن النفس، واكتساب المهارات الحياتية بل وممارستها، ومن خالل ذلك يصل الفرد 

كما أشار  .إلى التغلب على اضطراب الوسواس القهري وإلى فهم نفسه وفهم اآلخرين

حلول ال يؤدى إلى اتساع ( بأن عدم المبادرة في تقديم اإلرشاد والعالج وال2019الوحيشى)

دائرة هذا االضطراب فحسب، بل قد يسبب المزيد من االضطراب النفسي. ومن هنا جاء 

البحث الحالي ليضع مساهمة علمية فاعلة في اختيار اإلرشاد النفسي للحد من الوسواس 
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، بهدف إحداث تغير (COVID-19)  19القهري في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد

 دركات وسلوك الفرد السلبية نحو المواقف.إيجابي في م

 مشكلة الورقة البحثية: 

تظهر مشكلة البحث في تأثير اضطراب الوسواس القهري كأحد األعصبة 

واألمراض النفسية الشديدة على توافق الفرد، وتقييد مجاله الحيوي وحصره في نطاق ضيق، 

ً بشكل تام مما يعوق تكيف الفرد مع من حوله. ويُعد اضطراب  بل وشلل اإلرادة أحيانا

الوسواس القهري أحد االضطرابات النفسية، وهو أحد التصنيفات الفرعية المندرجة تحت 

الجمعيـة األمريكيـة للطـب النفسـي فـي الـدليل فئة اضطرابات القلق ضمن تصنيف 

ويشمل هذا  (APA, DSM IV-TR, 1994).التشخيصي اإلحصائي الرابع للطب النفسي 

ً عنه  اضطراب ظهور أفكار، أو صور، أو دوافع في ذهن الفرد بشكل متكّرر رغما

Greisberg, 2005) ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى التوتر لدى الفرد، ومحاولة إبعاد .)

 & Nasayukiتلك األفكار، مما يؤدي إلى تكرار اإلنسان ألعمال معينة، وبصورة قهرية

el.al, 2003).) 

( أن نسبة المترددين على عيادة الطب النفسي 137ص، 2003وقد وجد عكاشة )

يعانون من اضطراب الوسواس القهري،   (%2.6)بمستشفى جامعة عين شمس منهم تقريبا

 ً . وتقول (%2.5)وتدل األبحاث الحديثة على أن شيوعه بين مجموع الشعب تقريبا

كثر ( إن اضطراب الوسواس القهري يُعد المرض الرابع األ213، ص2006هوالند)

تشخيصاً في العالم بشكل عام، وفى الواليات المتحدة بشكل خاص، إن راشداَ من بين أربعين 

من الراشدين تنطبق عليه محكات اضطراب الوسواس القهري التشخيصية في مرحلة من 

 مراحل حياته.

مما سبق يمكن صياغة مشكلة الورقة البحثية في التساؤل التالي: ما مدى فعالية اإلرشاد  

-COVID)  19النفسي في الحد من الوسواس القهري في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد

 ؟(19

 الورقة البحثية:  أهداف

 :اآلتية األهداف تحقيق إلى تسعى الورقة البحثية

 التعرف على اإلطار المعرفي لمفهوم وخصائص وأساليب اإلرشاد النفسي. -1

 ب الوسواس القهري والنظريات المفسرة إليه.التعرف على اإلطار المعرفي لمفهوم وأسبا -2

الكشف عن فعالية اإلرشاد النفسي في الحد من الوسواس القهري في ظل جائحة فيروس  -3

 كورونا.

 أهمية الورقة البحثية: 

 الذي اإلرشادي النفسي أهمية لفت األنظار حول الحالية أهمية الورقة البحثية تنٌبع

 وهو تحقيقه، إلى تسعى الذى الهدف حيث من وكذلك مستقل،كمتغير  التعرف على أثره يراد
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 لهذا الناس، وما من قليلة غير نسبة منه تعاني الذي القهري، أعراض الوسواس خفض

 .وأدائهم األفراد توافق على آثار سلبية من االضطراب

 مصطلحات الورقة البحثية: 

 : Psychological counselingاإلرشاد النفسي  -1

اإلرشاد النفسي بأنه: مجموعة من الخدمات التخصصية التي  (Corey,2005)عرف كوري

يقدمها اختصاصيون في علم النفس اإلرشادي ألشخاص يعانون من سوء توافق نفسي أو 

 شخصي أو اجتماعي.

 :Obsessive-Compulsiveالقهري  الوسواس -2

ـاموا بتعريــف الوسواس القهري هنــاك العديــد مــن البــاحثين وعلمــاء الــنفس الــذين قـ

تعريفـات كثيـرة ومتعـددة مـن بينهـا أن الوسـواس القهـري عبارة عن أفكـار متكـررة غيـر 

مرغوبة لـدى الفـرد تقـتحم تفكيـره رغمـا عنـه، وبشكل خارج عن سيطرته محاوالً تجاهلها 

درة فـي التوقـف عنهـا، إذ والتخلص منها، حيث يقوم الفرد بتكـرار أفعـال ال يمتلـك القـ

تعمـل علـى تخفـيض درجـة القلـق  يـدرك أن هـذه األفعـال واألفكـار الزائـدة عـن الحـد

والكـرب التـي تنتابـه، إذ تسـتمر لفتـرة محـددة وتظهـر مـرة أُخـرى ممـا تـدفع الفـرد للقيـام 

 ,Mcguire).2012باألفعال القهرية )

مريكيـة للطـب النفسـي فـي الـدليل التشخيصـي الخــامس كما تعرفه الجمعيـة األ

بأنهــا أفكــار أو انــدفاعات أو صــور متكــررة  (APA, DSM -5, 2013)واإلحصـائي

وثابتــة، تُختبــر فــي وقت ما أثنـاء االضـطراب، باعتبارهـا مقتحمـة ومتطفلـة وغيـر 

قًـا، ويحـاول الشـخص تجاهلهـا أو قمعهـا، أو مرغـوب فيهـا، وتسبب عنـد معظـم األفـراد قل

 تحييــــدها بفكـــــرة أو فعـــــل قهـــــري.

 :(COVID-19)  19جائحة فيروس كورونا كوفيد -3

( باسم المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة، حيث 19يسمى فيروس كورونا )كوفيد 

هو االسم  19-أن كوفيد 2020في الحادي عشر من فبراير  منظمة الصحة العالمية أعلنت

تيدروس أدهانوم  العالميةالرسمي للمرض، وأشار المدير العام لمنظمة الصحة 

ير إلى "كورونا" ومقطع "في" يشير إلى "فيروس" إلى أن مقطع "كو" يش غيبريسوس

فيشير إلى العام، إذ أُعلن عن تفشي المرض الجديد بشكل  19ومقطع "د" يعني داء، أما رقم 

. ذكر تيدروس أن الهدف من اختيار 2019رسمي في الحادي والثالثين من ديسمبر عام 

ن( أو نوع من الحيوانات أو االسم كان تجنب ربط المرض بمنطقة جغرافية معينة )أي الصي

مجموعة من البشر، بما يتماشى مع التوصيات الدولية الهادفة إلى تسمية األمراض بشكل 

 (. 2020)ويكيبيديا،  الوصم االجتماعي يمنع تحريض

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85_%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85_%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85_%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9
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 البحثيةاإلطار النظري للورقة 

 Psychological counselingاإلرشاد النفسي  -المبحث األول 

  تمهيد:

واإلرشاد  Guidanceيُشير تاريخ اإلرشاد النفسي إلى أن مصطلحي التوجيه 

Counseling  كانا يستخدمان في الماضي في عبارة واحدة، وأن مصطلح التوجيه يرتبط

هذا بينما كان ينظر إلى اإلرشاد بوصفه أحد أشد ما يرتبط بالمواقع التربوية والتعليمية، 

خدمات التوجيه، ومع ازدياد التركيز واالهتمام بتقديم خدمات الصحة النفسية المؤثرة للعمالء 

في مواقع كثيرة متنوعة، زاد االهتمام بالتطبيقات اإلرشادية الخاصة على األفراد، ذلك ألن 

لتوضيح أبعاد  –المرشد والمسترشد  –الخدمة اإلرشادية هي عملية مقابلة بين شخصين 

مشكلة ما فهي تقوم على عالقة تفاعلية، بهدف التغلب على الصعوبات التي يعاني منها 

المسترشد وتتميز بالعالقات الشخصية القوية، والمشاركة الوجدانية التي تعمل على دعم نمو 

 (.14، ص2004المسترشد وتحقيق أهدافه الشخصية)صالح، 

( هما عمليتان 26، ص2001جيه واإلرشاد النفسي كما أشارت الحفناوي)فعملية التو

مترابطتان ومتكاملتان، يعبران عن معنى مشترك يتضمن المساعدة في إحداث تغيّر في 

سلوك الفرد نحو األفضل وحثه باستمرار على معرفة ذاته، والعمل على تكوين عالقة 

قي نفسه من الوقوع في االضطراب النفسي، اجتماعية سوية، والعمل على استغالل خبراته لي

وعلـى الرغم مـن تعدد تعريفات مفهوم اإلرشاد والتوجيه النفسي، إال أنهما يشتركان في 

هدف واحد، وهو مساعدة الفرد على استخدام ما عنده من امكانات وقدرات من أجل تحقيق 

ا الترابط واالشتراك ( أنه علي الرغم من هذ11أ، ص 1999التوافق النفسي. وذكر زهران)

بين التوجيه واإلرشاد إال أن هناك بعض الفروق بين مصطلح التوجيه ومصطلح اإلرشاد، 

فالتوجيه هو مجموعة الخدمات النفسية التي أهمها عملية اإلرشاد النفسي، أي انه يتضمن 

عداد عملية اإلرشاد وهو ميدان يتضمن األسس العامة، والنظريات الهامة فقط والبرامج، وإ

المسئولين عن عملية اإلرشاد وهو يسبق عملية اإلرشاد ويعد لها ويمهد لها، أم اإلرشاد فهو 

ً ويمثل  العملية الرئيسية في خدمات التوجيه النفس وهو عملية اإلرشاد نفسها عمليا وتطبيقيا

 الجزء العلمي في ميدان التوجيه.

وهري في برنامج ( هو العنصر الج19، ص2001واإلرشاد كما ذكر الشهري) 

التوجيه واإلرشاد، ومن أهم الخدمات التي يجب أن يتضمنها البرنامج، من هنا أتى اقتران 

اإلرشاد دائماً بالتوجيه تأكيداً ألهميتها. وهكذا أصبح العمل اإلرشادي هو العملية الرئيسية في 

تي يقدمها المرشد خدمات التوجيه النفسي، ولُب عملية التوجيه والعملية المنظمة المخططة ال

( إلى ما سبق، أن 33، ص1998للمسترشد بهدف تنمية القدرات والمواهب. وأضاف الليل)

اإلنسان في حاجة إلى عملية التوجيه واإلرشاد في جميع مراحل العمر فالطفل يحتاج إليها 

جيهية أثناء مروره بالمراحل النمائية المختلفة وعادة ما يقدم اآلباء واألمهات بالمهمة التو

اإلرشادية، كذلك يحتاج الطالب إلى خدمات التوجيه واإلرشاد في أثناء دراسته، وهنا يقوم 
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المعلمون والمرشدون والموجهون بهذه المهمة، والفرد في مرحلة أخرى يحتاج إلى العمل 

اإلرشادي وخدماته سواء في المهنة أو في أثناء الزواج أو في سن التقاعد أو عندما تواجهه 

ت تجعل من توافقه أمرا صعبا.. وهنا يقوم المرشدون والمعالجون النفسيون بهذه مشكال

المهمة اإلرشادية. فعملية التوجيه واإلرشاد عملية مستمرة مادام الشخص على قيد الحياة 

 ويواجه بعض المشكالت والمعوقات المختلفة. 
 مفهوم اإلرشاد النفسي  -1
 اإلرشاد النفسي لغوياً:  -1/1

معاني كثيرة ومتنوعة في القرآن الكريم لمصطلح إرشاد وبعض المصطلحات وردت 
المرتبطة به ومن هذه المعاني: الرْشدُ، وُرْشداً، والّرَشاد، وُمرشداً. فكلمة )الرْشدُ(، استخدمت 

ال إِْكَراهَ {بمعنى الشيء الواضح الجلي الذي له دالئل واضحة وكاملة، كما في قوله تعالى:
ينِ  ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ  فِي الدِّ ِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاَّللَّ ْشدُ ِمَن اْلغَّي قَْد تَبَيََّن الرُّ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ  [. أما كلمة )وُرْشداً(، استخدمت بمعنى 256]البقرة:}اْلُوثْقَى ال اْنِفَصاَم لََها َوَّللاَّ
َواْبتَلُوا {لي إدارة أحواله ومعيشته، كما في قوله تعالى: وصول الفتى البلوغ وقدرته ع

 ْ ُكلُوَها إِْسَراًفا اْلَيتَاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُوا النَِّكاَح فَإِْن آَنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا فَاْدفَعُوا إَِلْيِهْم أَْمَوالَُهْم َوال تَأ
َيْستَْعِفْف َوَمْن َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف فَإِذَا دَفَْعتُْم ِإلَْيِهْم َوبِدَاًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِيًّا فَلْ 

ِ َحِسيبًا  [.6]النساء:}أَْمَوالَُهْم فَأَْشِهدُوا َعلَْيِهْم َوَكفَى بِاَّللَّ
واستخدمت كلمة ُرْشداً أيضاً بمعنى العلم الذي يسترشد به في األمور النافعة واألعمال 

ا ُعلِّْمَت {لحة، كما في قوله تعالى: الصا َّبِعَُك َعلَى أَْن تُعَلَِّمِن ِممَّ قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَت
[. وكلمة ُرْشداً في الحالة األولى والثانية مكملتان لبعضهما، ألن العلم ال 66]الكهف:}ُرْشدًا

الزمة. يتحقق إال إذا وصل الفتى مرحلة البلوغ حتى يكتسب المعرفة والخبرة وال
َوقَاَل الَِّذي آََمَن {وكلمة)الّرَشاد(، استخدمت بمعنى طريق الحق والصدق كما في قوله تعالى:

َشاد [. أما كلمة)ُمرشداً(، استخدمت بمعنى الواعظ 38]غافر:}يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدُكْم َسِبيَل الرَّ
َوتََرى الشَّْمَس إِذَا َطلَعَْت تََزاَوُر {الذي يهدي غيره إلى الصواب والحق كما في قوله تعالى:

َماِل َوُهــــْم فِي فَْجَوةٍ ِمْنهُ ذَِلَك ِمــْن  آَيَاِت َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت اْليَِميِن َوإِذَا َغَربَْت تَْقِرُضُهْم ذَاَت الّشِ
ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجدَ لَهُ  ِ َمْن يَْهِد َّللاَّ [. وجاءت كلمة 17]الكهف: }َوِليًّا ُمْرِشدًا َّللاَّ

إرشـــــاد فــي اللغة العربية من الفعل أرشد، يرشد، إرشاد، ورشد، يرشد، رشدا والشد هـــو 
الصالح والفعـــــــــل راشد، ويقـال أرشده: أي أهداه ودلـــــه. ورشده أي أرشده وهداه، 

ده. والترشيد هو حسن القيام على الشيء، وتوجيهه واسترشد فالنــــا أي طلب منــــه أن يرش
، 1997فـــــــي خير سبيل والراشد هــــو المستقيم على طريق ال يحيد عنه)المعجم الوجيز، 

 (.265-264ص ص
عن كلمـــــــــــة إرشـــــــــاد  counselingوتختلف كلمـــــــــة إرشاد 

counselling (double l)  زية، فالثانيـة يستخدمها العاملون بمكتب في قاموس اإلنجلي
المحاماة والسفارات والمسئولون عـن مـراكز العمل المختلفة، أما األولـى فتستخدم فـي مجال 
اإلرشاد النفسـي ويقصد بهـا مجموعـة المعلومات وتفسير االختبارات، وهـي العالقة التي 



 Doi: 10.21608/jasep.2021.136077 حممود سعيد إبراهيم اخلولي  .د 
 

 

326 

يم مساعدة لشخص آخر يحاول فيها شخص متخصص يحمل درجات علميـة تخصصية تقد
في مواقف الحياة المختلفة: الدراسية والمهنية والشخصية واالجتماعية. ورغم أهمية التفرقة 
في استخدام المصطلح اإلنجليزي إال أن البعض مازال يستخدم المصطلحين بمعنى واحد، 

 ،2005كما بعض المراجع األجنبية خاصة البريطانية ال تهتم بهذه التفرقة )سعفان، 
 (.10ص

 اإلرشاد النفسي اصطالحا: -1/2
ً لوجهة النظر التي تستند إليها، وإن  لقد تَعددت وتَنوعت مفاهيم اإلرشاد النفسي وفقا
كانت تشترك جميعها في األهداف اإلرشادية وأنشطتها، وينشأ التباين نتيجة النظرية التي 

ً أو عالجياً. وفيما تكمن وراء عملية اإلرشاد، والمنهج المتبع فيها سواء كان نها ً أو وقائيا ئيا
يلي أهم التعريفات التي تناولت اإلرشاد النفسي، وسوف يُراعي الباحثون التسلسل الزمني في 

( اإلرشاد النفسي بأنه: عمليـة 13، ص1996عرضة لتلك التعريفات: فقد َعّرف الشناوي)
مشكالته ويتخذ  ذات طابع تعليمي بين مرشد مؤهل ومسترشد يبحث عن المساعدة ليحل

قراراته، حيث يساعده المرشد على فهم ذاته وظروفه والوصول إلى انسب القرارات في 
( اإلرشاد النفسي بأنه: عملية إرشاد 22أ، ص 1999الحاضر والمستقبل. وَعّرف زهران)

للفرد والجماعة لتحقيق أفضل مستوى من التوافق والصحة النفسية باستخدام طرق اإلرشاد 
 النفسي مع األفراد والجماعات. والعالج 

( اإلرشاد النفسي بأنه: أحد قنوات الخدمة النفسية التي 11، ص1999و يُعّرف كفافي)
تقدم لألفراد أو الجماعات، بهدف التغلب على بعض الصعوبات التي تعترض سبيل الفرد أو 

ه أو على الجماعة الجماعة وتعوق توافقهم وإنتاجيتهم، واإلرشاد النفسي يتركز على الفرد ذات
ذاتها، بهدف إحداث التغيير في النظرة وفي التفكير وفي المشاعر واالتجاهات نحو المشكلة 

 ونحو الموضوعات األخرى التي ترتبط بها، ونحو العالم المحيط بالفرد أو بالجماعة. 
 اإلرشاد النفسي الديني: -1/3

كأداة للتغلب على العقبات التي  فاإلرشاد النفسي الديني هو أحد األساليب التي تستخدم
تقف في سبيل التوافق النفسي، وتحقيق الحاجات النفسية والفسيولوجية لدى األفراد بصفة 
عامة، وذلك عن طريق الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كأحد المساهمات 

لوب توجيه واستبصار وقد أُشير أيضاً بأنه هو أس في تصحيح األفكار والتصورات الخاطئة،
يعتمد على معرفة الفرد لنفسه ولربه ولدينه، وللقيم والمبادئ الروحية والُخلقية، وهذه 
المعارف الدينية هي التي تحقق سمو اإلنسان في الحياة، بعد التكامل مع الحاجات الدينيوية 

ويرى  (.2018التي ال تخرج عن السياق التعبدي في الحاضر والمستقبل)آدم، 
أ( بأنه أسلوب توجيه وإرشاد وتربية وتعليم، يقوم على معرفة الفرد لنفسه  1999ران)زه

( بأنه عمليات تعلم وتعليم 2001وذهب مرسي)ولدينه ولربه والقيم الروحية واألخالقية. 
نفسي اجتماعي، تتم في مواجهة بين شخص متخصص في علم النفس اإلرشادي )مرشد(، 

( 29، ص2000مسترشد(، أيضاً عّرفه)خضر، وشخص أخر يقع عليه التوجيه واإلرشاد)ال
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بأنه: محاولة مساعدة الفرد الستخدام المعطيات الدينية للوصول إلى حالة من التوافق النفسي 
 تسمح له بالقدرة على ضبط انفعاالته إلى الحد الذي يساعده على النجاح في الحياة.

 أساليب اإلرشاد النفسي: -2
 اإلرشاد النفسي الجماعي: 2/1

اإلرشاد الجماعي: بأنه تفاعل المرشد مع الجماعة، من  Stewartيُعّرف "ستيورات" 
خالل فنيات اإلرشاد كالمحاضرة، أو المناقشة بهدف، توصيل معلومات معينة ألفراد 
الجماعة اإلرشادية ومناقشتهم فيها وإثارة الجماعة حول موضوع بعينه. ويُعّرف 

عي بأنه: إرشاد عدد من العمالء الذين يحسن أن ( اإلرشاد الجما321أ، ص 1999زهران)
ً في جماعات صغيرة كما يحدث في جماعة إرشادية أو  تتشابه مشكالتهم واضطراباتهم معا

 في الفصل. 
( اإلرشاد الجماعي بأنه: طريقة نفسية عالجية 81، ص2006كما عّرف آل رشود)

لمجموعة والهدف من هذا هو يؤكد فيها المرشد على ان يستخدم طرق التعامل بين أفراد ا
، 1990المساعدة لهؤالء على أن يتخطوا الصعوبات النفسية التي تواجههم. وترى سالمة)

( أن اإلرشاد الجماعي، يسمح للطالب أن يالحظوا اآلخرين ممن هم في نفس 156ص
عمرهم ويعجبوا بصراحتهم في مناقشتهم للمشكالت، كذلك يستفيد الطالب من جو اإلرشاد 

اعي والتأييد المتبادل والتشجيع الذي يسهل لهم مناقشتهم لمشكالتهم بصراحة بحيث الجم
 يتبين أبعادها مما يزيد لديهم الثقة في القيام بالسلوك المقبول واالتجاه نحو زيادة قبول الذات. 

 اإلرشاد النفسي الفردي: 2/2
ية بين األخصائي يعرف اإلرشاد النفسي الفردي من الناحية العملية بأنه عالقة مهن

النفسي)أو األخصائيين النفسين( والمسترشد حيث يقوم األخصائي النفسي بمساعدة المسترشد 
على معالجة بعض الصعوبات أو المشكالت النفسية وأبعادها الشخصية واالجتماعية 

أ،  1999(. ويُعّرفه زهران )23، ص1999واألسرية واألكاديمية والثقافية)رشاد، 
إرشاد عميل واحد وجهاً لوجه في كل مرة تعتمد فاعليته أساساً على العالقة ( بأنه: 320ص

اإلرشادية المهنية بين المرشد والعميل أي أنه عالقة مخططة بين الطرفين وتتم في إطار 
، 2006الواقع وفي ضوء األعراض وفي حدود الشخصية ومظاهر النمو. ويُعّرفه آل رشود)

ً لوجه في كل جلسة وتعتمد فعاليته أساساً ( بأنه: عملية إرشاد مسترش84ص د واحد وجها
 على العالقة اإلرشادية المهنية بين المرشد والمسترشد أي أن عالقة مخططة بين الطرفين.

 محاور اإلرشاد النفسي: -3

 يقوم اإلرشاد النفسي على محاور ثالثة وهي: 

 :(19-14، ص ص2001ونشير إلى كل محور على حدة كما يلي)سعفان، 

ً لممارسة مهنة اإلرشاد النفسي -3/1 المرشد النفسي: المرشد النفسي شخص مؤهل علميا

 وهو المسئول عن تقديم الخدمات اإلرشادية.

المسترشد: المسترشد هو الشخص الذي لديه مشكلة ويطلب خدمات اإلرشاد النفسي -3/2

صل إلى درجة لحلها، والذي نتعامل معه هو شخص أقرب إلى السواء ألن مشكلته لم ت
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الصعوبة والتعقيد كما هو الحال في العالج النفسي ولذلك نستخدم مصطلح مسترشد في 

 اإلرشاد في مقابل استخدام مصطلح مريض في العالج النفسي أو العالج الطبي. 

العملية اإلرشادية: يشير مصطلح العملية اإلرشادية إلى الخطوات المتتابعة التي يتم من -3/3

م خدمات اإلرشاد النفسي من المرشد النفسي إلى المسترشد، والعملية اإلرشادية خاللها تقدي

هي الجانب التطبيقي لإلرشاد النفسي وبدونها يصبح اإلرشاد النفسي مجرد آراء أو اتجاهات 

 أو نصائح أو توجيهات. 

 خصائص اإلرشاد النفسي: -4

 (:46-44، ص ص2001يمكن وضع تصور لخصائص اإلرشاد النفسي كاآلتي)سعفان، 

وهو من  Applied psychologyاإلرشاد النفسي هو أحد فروع علم النفس التطبيقية  -4/1

المهن المساعدة التي تقدم خدمات لألشخاص وهو يشبه في الجانب مهناً أخرى مساعدة مثل: 

 الخدمة االجتماعية والعالج النفسي.

ختياره بدقة ويتم تدريبه على المرشد النفسي مهني متخصص ومتدرب، ولذلك يتم ا -4/2

 العملية اإلرشادية، ويعمل في ضوء ميثاق لألخالق خاص بالمهنة.  

ً أو يتم بطريقة عشوائية ولكنه  -4/3 ً عارضا اإلرشاد النفسي عملية، بمعنى أنه ليس موفقا

 عملية مخططة تتم في شكل منظومة منطقية. 

ي ومسترشد )قد يكون أكثر من مسترشد يتم تقديم الخدمات وجها لوجه بين مرشد نفس -4/4

في حالة اإلرشاد الجماعي(، وقد يتم تقديم الخدمات اإلرشادية من خالل وسيط بين المرشد 

 النفسي والمسترشد مثل الوالدين والمعلم. 

اإلرشاد النفسي ذو طبيعة نمائية حيث يعمل على رعاية مظاهر النمو المختلفة  -4/5

عالية، االجتماعية( ثم يعمل على تسهيل عملية النمو بإزالة معوقات )الجسمية، العقلية، االنف

 النمو وتنمية اإلمكانيات والقدرات وإشباع الحاجات. 

اإلرشاد النفسي ذو طبيعة وقائية اإلمكانيات حيث يعمل على منع حدوث المشكلة أو  -4/6

ليل من اآلثار االضطراب وذلك بإزالة األسباب أو الكشف المبكر عن األعراض أو التق

المترتبة من المشكلة، وتتمثل اإلجراءات الوقائية بتوفير كل ما يلزم لتحقيق الذات وزيادة 

الوعي والفهم وإشباع الحاجات ومعرفة الحقوق والواجبات، وتحقيق التوازن بين مصالح 

الشخص المجتمع ويتم ذلك في كل قطاعات ومؤسسات المجتمع مثل المدرسة واألسرة 

 ووسائل اإلعالم.. الخ. والمصنع

اإلرشاد النفسي ذو طبيعة تعليمية، بمعنى أنه يساعد المسترشد على تعلم كيفية تحديد  -4/7

مشكلته وعرضها ومعرفة أسبابها وآثارها، ثم تعلم طرق تفكير إيجابية جديدة واكتساب 

 أنماط سلوكية جديدة.

المشكالت السلوكية واالضطرابات  اإلرشاد النفسي ذو طبيعة عالجية بمعنى أنه يعالج -4/8

 االنفعالية والمشكالت المرتبطة بالتعلم.... الخ. 
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  Counseling Programالبرنامج اإلرشادي  -5 
 مفهوم البرنامج اإلرشادي: -5/1

تصدى كثير من الباحثين لتعريف البرنامج اإلرشادي تعريفاً إجرائياً، وفيما يلي أهم 
البرنامج اإلرشادي، وسوف يُراعي التسلسل الزمني في عرض تلك التعريفات التي تناولت 

 التعريفات:
( البرنامج اإلرشادي بأنه: برنامج مخطط منظم 16، ص1997فقد عرفت رفاعي)

في ضوء أسس علمية وتربوية، يستند إلى مبادئ ونظريات وفنيات، وهو يتضمن مجموعة 
ً أو من الخبرات واألنشطة االجتماعية والتعليمية والخ دمات المباشرة وغير المباشرة فرديا

جماعياً، بقصد تنمية المهارات االجتماعية وإكسابهم قدراً من االستقالل الشخصي 
واالجتماعي في المواقف الحياتية اليومية، واالعتماد على النفس، وتحقيق الذات واالندماج 

خرين إلى مجال في محيط األسرة والمجتمع، بحيث يخرجهم عن حيز االعتماد على اآل
ً ثم كلياً. ويُعّرف علي) ( البرنامج 13، ص1997االندماج واالعتماد على النفس جزئيا

بهدف مساعدة األشخاص على  Structuredاإلرشادي بأنه: تلك الخبرات المنظمة والمبنية 
الوعي بأنفسهم، وعلى تعرف مشكالتهم وحاجاتهم، وعلى تنمية إمكاناتهم إزاء ما يواجههم 

 صعوبات أو مشكالت وعلى اتخاذ القرار.من 
( البرنامج اإلرشادي بأنـه: خطة عمل تصمم وتنظم في 2، ص2001وتعّرف فوزي)

ضوء أسس علمية، لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة من أجل تحقيق 
رنامج ( الب202، ص2005اإلرشاد النفسي اإلنمائية والوقائية والعالجية، ويُعّرف سعفان)

اإلرشادي بأنه: مزيج من األهداف الخاصة واالستراتيجية اإلرشادية الموجهة لتحقيق هذه 
األهداف والتصميم البحثي المالئم ومحتوى البرنامج واإلجراءات التنظيمية وتنفيذ البرنامج 

( البرنامج اإلرشادي بأنه: مجموعة من 11، ص2006وتقويمه، ويُعّرف سعد بن آل رشود)
تيجيات النفسية المستمدة من بعض نظريات اإلرشاد النفسي، تقوم على إحداث نوع االسترا

من اإلدراكات المعرفية والواجبات السلوكية إليجاد حالة شعورية داخلية عند الطالب 
العدوانيين، وتساعدهم في االستبصار بمشكلتهم والشعور بالمسؤولية تجاه تلك المشكلة 

 مناسبة لها داخل الجلسات اإلرشادية العالجية. واالهتمام باتخاذ الحلول ال
 مبادئ تخطيط برامج اإلرشاد النفسي: -5/2

توجد عدة مبادئ يجب االلتزام بهـا عند تخطيط البرامج اإلرشادية وهي على النحو 
 (:  210، ص2005التالي)سعفان، 

يعة المشكلة الواقعية: بمعنى أن يتم التخطيط للبرنامج في ضوء خصائص المسترشد وطب -أ
وظروف بيئة المسترشد ومناسبة االستراتيجية اإلرشادية لعالج المشكلة، واختيار األنشطة 

 المناسبة..... الخ.  
المرونة: بمعنى أال يكون التخطيط جامداً بحيث يعجز عن مواجهة التغيرات التي تحدث  -ب

عديالت في األنشطة داخل الجلسة اإلرشادية، وبالتالي يجب أن يسمح التخطيط بإدخال ت
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والفنيات اإلرشادية المستخدمة، وطريقة إدارة الجلسة وأدوار المشاركين في تنفيذ البرنامج 
 والمستفيدين منه .. الخ.  

الشمول: بمعنى أن يشمل التخطيط كل جوانب العمل المطلوبة لتحقيق األهداف  -جـ
 اإلرشادية.

ائمين على تنفيذ البرنامج والمستفيدين منه في المشاركة: ويقصد بالمشاركة هنا مشاركة الق -د
 تنفيذ ما يطلب منهم، ومن خالل المشاركة يتحمس الجميع للعمل ألنهم أدركوا أهميته.  

التوقيت السليم لتنفيذ إجراءات البرنامج وتحقيق األهداف: يتضمن التخطيط الناجح  -هـ
نفسي يتم تحقيق األهداف اإلرشادية وتحديد األزمنة للبرنامج العالجي، وفي مجال اإلرشاد ال

 بطريقتين: 
 الطريقة األولى: تقوم على التوقيت األفقي حيث يتم تحقيق أكثر من هدف في جلسة واحدة. 

الطريقة الثانية: تقوم على التوقيت الرأسي حيث يتم تحقيق األهداف بشكل تراكمي يقوم على 
األهداف البسيطة ثم األهداف األكثر تحقيق األهداف المعرفية ثم األهداف السلوكية أو 

 صعوبة وهكذا. 

  Obsessive-Compulsive: القهري  الوسواس -المبحث الثاني

  القهري مفهوم الوسواس -6

 القهري لغوياً:  الوسواس -6/1
تجمع معظم التعريفات اللغوية للوسواس على أن الوسوسة: هي تردد الشيء في 

ويعّرف المعجم الوسيط الوسوسة بأنها  .ه(1413لعتيق، )اواستقرارالنفس من غير اطمئنان 
حديث النفس بما ال نفع فيه وال خير، والقهر هو اإلتيان بالفعل بغير رضي، فيقال أخذهم 

  (.1990قهراً يعني من غير رضاهم )المعجم الوسيط، 

 الوسواس القهري اصطالحاً: -6/2
هو سلوك جبري  compulsion أفكار متسلطة، والقهر هي obsessions الوساوس

يظهر بقوة لدى المريض، ويالزمه ويستحوذ عليه، ويفرض نفسه عليه، وال يستطيع 
ره بغرابته وسخفه وعدم فائدته، ويشعر بالقلق والتوتر إذا قاوم ما  مقاومته؛ رغم وعيه وتبَصٌّ

دما د ق(. وق423ب، ص 1999توسوس به نفسه، ويشعر بإلحاح داخلي للقيام به )زهران،
( تعريفاً للوسواس بأنه: ظاهرة وجود خبرات 42، 2015(، ودليل)2012إبراهيم، وعسكر)

نفسية غريبة في الشعور كأفكار أو أفعال أو مخاوف أو اندفاعات ثابتة ومتكررة، تميل إلى 
تكرار حدوثها بشكل إجباري أو قهري، وتتميز هذه الخبرات النفسية الغريبة بأنها إجبارية 

ود إحساس لدى المصاب بسيطرة الوساوس وقوتها القهرية، مثل فكرة القذارة و وقهرية وج
الدفاع عنها بقهر االغتسال المتكرر، أو فكرة أن الباب ليس مغلقا على الرغم من إغالقه 
وتكرار إغالق الباب، أو االنزعاج المتكّرر حول صعوبات الحياة مثل الدخل المادي، 

 والعمل، ومشكالت المدرسة.
وساوس هي أفكار مسيطرة على ذهن الفرد تراوده وتالزمه دون أن يستطع طردها ال

أو التخلص منها بالرغم من شعوره اداركه لغرابتها وعدم واقعيتها، تسبب الكثير من التوتر 



 2021يناير (    19العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

331 

واالكتئاب ،وتشمل الوساوس القهرية الخوف الشديد من المرض والشكوك المتكررة، 
خرين، والحاجة ألن تكون األشياء موضوعة في نظام معين وأفكاراً عن العنف أو إيذاء اآل

تظل تالحقه وتقطع عليه تفكيره ، أما الطقوس القهرية فهي فعل عضلي أو حركي، وهى 
رغبه مسيطرة على الفرد للقيام بأفعال من شأنها التخلص من الفكرة الوسواسية، وتتم 

ً لقوانين معينة بشكل نمطى، مثل غسيل  اليد مراراً وتكراراً  أو الوضوء كاستجابة وطبقا
مرات عديدة، أو مراجعة طقوس الطهارة والنجاسة في بعض الحاالت التي تمكث في الحمام 

-29، ص ص2019بالساعات، أو الذهاب المتكرر لألطباء لطلب الطمأنينة )الوحيشى، 
30.) 

 أسباب الوسواس القهري:-7
لوسواس القهري يرجع إلى ( إلى أن اضطراب ا2002يشير ديفيد ه.ج. بارنو)

التوقعات غير العادية للنتائج السلبية، حيث أن مرضى الوسواس القهري لديهم توقعات عالية 
غير عادية للنتائج السلبية للعديد من األفعال والتصرفات وأن محتوى الوسواس يتضمن 

ً مبالغة في االهتمام والقلق الموجود لدى األفراد العاديين بالصحة، و الموت ورفاهية نمطيا
اآلخرين، والجنس، والدين، وما شابه ذلك. وقد ترجع الوساوس إلى األفكار االقتحامية أو 

االقتحام بأنه   Campbell 1996التطفلية التي تقتحم عقل المريض عنوة، ويعرف كامبيل
تداع أو تفكير ال يرتبط بالسياق، مثل التفكير الوسواسي الذي يدفع نفسه أو يقحمها في 

 (. 2002لشعور أو الوعي بطريقة متكررة ومداومة)عبد الخالق، وآخرون، ا

( أسباب الوسواس القهري إلى 54 -47، 2019وفي هذا الصدد أرجع الوحيشى) 

 التالي:

 االختالل إلى يرجع أنه تفترض حيث إن بعض األبحاث الفسيولوجية: األسباب- 7/1

 فصوص نشاط معدل في الزيادة من ينتج والذي ، المخ في الذي يحدث الحيوي الكيميائي

 القاعدية. نشاط النواة ومعدل األمامية، المخ

 الدرجة أقارب من % 11 نسبة أن أخرى دراسة تؤكد الوراثية: حيث كما األسباب -7/2

 %1 إلى %1 بنسبة مقارنة نفسه باالضطراب مصابون الوسواس القهري لمرضى األولى

 الوسواس باضطراب المصابين والمراهقين األطفال ثلث وأنالعاديين،  المجتمع أفراد بين

 ذاته. من االضطراب آباؤهم يعانى القهري

 العوامل أن بعض الباحثين والثقافية: حيث يرى االجتماعية بالبيئة مرتبطة أسباب -7/3

 انشغال أن ويؤكد األعراض القهرية، وتنمية دوراً في ظهور تؤدي والثقافية االجتماعية

 القهري. عرضة للوسواس الفرد يجعل الطفولة فترة في المسؤوليات وتحمل الفكر

 القهري: الوسواس الضطراب المفسرة النظريات -8

 هي: القهري الوسواس اضطراب بتفسير اهتمت التي النظريات وأهم

 :النفسي التحليل نظرية -8/1
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النفسية  لألمراض النفسية التفسيرات أعطت التي المدرسة هي التحليلية المدرسة تُعَدّ 
ً  مرضا وجعله القهري الوسواس فصل من هو فرويد" سيجموند "كان وقد. والعقلية  نفسيا

 ً ً  يعدّه ذلك قبل كان فقد م،1896 بذاتـــه عام قائما  " تسمى نفسية لحالة األعراض من عرضا
 القهري الوسواس أعراض تعدّ  فرويد نظرية كانت الستينيات نهاية النفسي" وحتى الوهن
 تقبله لهذا نتيجة السادية، والمرحلة الشرجية المرحلة في حدثت ما لصراعات داخلية نتيجة

 لخفض كوسيلة تستخدم الطقوسية الوسواس فإن أعراض ولهذا الجنس والعدوان، مشاعر
 أنه أي الشعور، إلى الظهور من الالشعور في المختزنة االندفاعات بهدف منع وضبطه القلق

ً  باعتباره القهري اضطراب الوسواس تفسير  الجنسية والخبرات المكبوتة الرغبات عن ناتجا
 كان والمجتمع، الفرد بين متصارعة شعورية ال رموز أنه الالشعور، على في المختزنة

 يبدأ ولهذا القهري، الوسواس اضطراب مع يتعامل الذي التحليل النفسي هو المقترح العالج
 عن المناطق الالشعورية هذه إلى القهري الوسواس طرابوصول اض خالل من العالج
 (.2004العالجية)مصطفى،  الجلسات خالل مشكالته الحديث حول على الفرد تشجيع طريق

 السلوكية: النظرية -8/2
ومع  واطسون" "هو األول ومؤسسها جميعاً، األمريكية المدارس أشهر من وهي

أي  متعلَّم، سلوك العصاب أن على يتفقون أنهم إال السلوكية المدرسة باحثي اتجاهات اختالف
الذي  السلوك تبادل في وتفسيره السلوك تصف السلوكية فالمدرسة البيئة، من بالفطرة مكتسب

والمجتمع  الوالدية التنشئة بدور إيمانا غيرهم من أكثر فهم وبالتالي. للمالحظة إخضاعه يمكن
ميللر  ودوالرد SICNER سكنر يتفق كما الشخصية وصياغة السلوك، ذلك اكتساب في

Dolard Miller  أو  الخارجية للقوى واستجابة قوانين خالل من يتصرف اإلنسان بأن
 الفرد لها يتعرض المثيرات التي حسب وتشكل للشخصية الخام المادة تمثل وهي استعدادات

 (.38، 2019الوحيشى، التعلم)في  قواعد حسب مكتسبة السلوك أن أنواع فجميع ، في البيئة
 المعرفية: النظرية -8/3

 الضطراب عديدة وعالجات تفسيرات المعرفيون وضع الحديثة السنوات في
 بافتراض القهري الوسواس الضطراب المعرفية التفسيرات بدأت الوسواس القهري، وقد

 واقتحامية مقبولة وغير مرغوبة غير ال منطقية أفكار لديه فرد منطقية، بأن كل مقدمة
 المقبولة غير الجنسية األفعال في االنغماس اآلخرين، أو نفسه أو بأذى أفكار ومتكرر، مثل

 أو طبيعية األفكار غير هذه أن األفراد معظم يرى والجراثيم، فبينما بالميكروبات أو التلوث
 اضطراب يظهرون الذين األفراد نجد بسهولة، أو يتجاهلونها فيكتمونها معنى، لها ليس أفكار

 والسيئة المرعبة األفكار هذه مثل عن هم المسؤولون أنهم يعتقدون القهري، الوسواس
 أفعال إلى األفكار هذه مثل تؤدي أن في لديهم القلق يزداد والتوبيخ، بالتالي اللوم ويستحقون

 وضاغطة لالشمئزاز ومثيرة بغيضة األفكار اقتحامية هذه ويرون وسيئة، ضارة نتائج أو
 أو للتفكير أو التحييد بالتسوية جدوى، أو تجنبها دون منها التخلص يحاولون ثم ومن بشدة

 قد فهم الفرد من الرضا تنال المقبولة، ويجعلها األفكار غير تبرير إلى تؤدى بطرق التصرف
 (Sadock & Ruiz, 2015). من اآلخرين والتأكيد الطمأنينة لينالوا التقنية هذه يستخدمون
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 :االجتماعي التعلم - نظرية -8/4
التعلم  نظرية من )روتر جوليان وبجهود(نشأ باندورا" "االجتماعي التعلم اتجاه

 والتعزيز والمعرفة بالدافعية السلوك تفسير عند االهتمام نجد الشخصية، حيث ونظرية
 التفاعل أهمية على االتجاه يؤكد وبالتالي .المتغيرات هذه فيه تحدث الذي والموقف النفسي
 ويكتسب للتقليد، ونماذج بالمعاني مليئة بيئة في يحدث السلوك ألن الموقف، االجتماعي خالل

 ومن بعض، في بعضها يؤثر والتي الخبرات السابقة كل خالل من البيئة لهذه الفرد مغزى
 ومكان زمان في يحدث السلوك أن كما إشباعها، إلى الفرد يسعى التي خالل الحاجات
 (.2003معينين)سعفان، 

 القهري:  الوسواس اضطراب أعراض -9

ً  القهري الوسواس اضطراب تنوعت أعراض  (:67 -59، 2019ما يلى)الوحيشى،  وفقا

 : االندفاعات – 9/1

 يرضى بها ال بأعمال ليقوم باندفاع أو جامحة، رغبة أو مسيطر، بإلحاح المريض ويشعر

تكون  وقد بقوة، الملحة الرغبة هذه يهعل تسيطر جدوى، وبالتالي دون مقاومتها ولكن ويحاول

العالية،  األدوار من نفسه إلقاء أو الشارع، في المارة إيذاء مثل انتحارية أو عدوانية شكل في

 .العامة األماكن في أو المقدسة األماكن في كالغناء مضحكة اندفاعات وأحيانا

 :األفكار اجترار -9/2

 بعدم رغم اقتناعه منها التخلص يستطيع ال ولكن إجابة، لها ليس وأسئلة أفكار المريض تنتاب

 هذه اليومية، وأحيانا تأخذ الحياة مصاعب أو الدينية بالنواحي كثيراً  األسئلة وتتعلق صحتها،

 عنها. اإلجابة ممكن وغير النهائية أسئلة والصور األفكار

 : الوسواسية والصورة األفكار 3/ 9

أو  فلسفيا أو تشككيا معظمها ويكون محدد، لمنظر صورة أو خاصة فكرة سيطرة وهي

 وإثبات قهري، بسلوك القيام على المريض ويحرض يتسلط جنسيًّا، أو عدوانيا أو اتهاميَّا

 حسابية. أو عمليات موسيقية نغمة أو ويقلقه، الفرد يشغل كريه أو حميد لمنظر صورة معينة

 :الحركية الطقوس 9/4

 النزعة الجامحة هيئة على وتظهر شيوعاً، القهرية األعراض أكثر من الحركية الطقوس تعدّ 

بذلك، كتكرار  الخاصة الفكرة إلحاح من للتخلص ومعينة معقدة بحركات للقيام المسيطرة

 االستحمام. ،أو اليدين أو غسل الصالة، أو الوضوء

 :  القهرية المخاوف 9/5

 الملّحة، فتكون الحركية الطقوس أو االندفاعات أو الصور أو باألفكار دائما ترتبط المخاوف

بين  ارتباط وهناك األعراض، تسببه الذي القهري الموقف من للهروب وسيلة المخاوف

ركوب  أو أو التلوث، المرض من الشديد الخوف مثل) الفوبيا(الالمعقولة المخاوف - الرهاب

 المنزل. من الخروج أو الطائرة، أو ركوب الضيقة، األماكن السيارة، أو

 السرقة هوس 9/6



 Doi: 10.21608/jasep.2021.136077 حممود سعيد إبراهيم اخلولي  .د 
 

 

334 

 وأنه تحت الحاد، واالضطراب والحيرة بالخطر دائما يشعر الذي الشخص السرقة يرتكب  

 لفكرة مالزمة فريسة به المصاب فيقع باآلخرين، األذى إيقاع إلى يميل المشاعر هذه تأثير

 أن من غير الفرصة له أتيحت كلما بالسرقة القيام على يقدم وتجعله عليه، تسيطر وخاصة

 لذلك. سببا يدري

 :القاهرة العادات 9/7

 قاهرة؛ ألنهم وطقوس عادات بممارسة القهري الوسواس باضطراب المصابين بعض يقوم

 اآلخر يقومون البعض أن حين في بذلك، القيام عليهم أن للتوضيح قابل غير وبشكل يشعرون

 متداخلة على معينة ألفكار المصاحب القلق حدة من يخفف ذلك ألن القاهرة العادات بتلك

 مخيف من حدث بمنع ما بشكل ستقوم التصرفات هذه أن يشعر أن للمصاب يمكن الذهن،

 الحدث. ذلك غير آخر بأمر للتفكير ستدفعهم أنها أو الوقوع،

 : معدل انتشار الوساوس القهرية -10

الوساوس  تعددت نتائج الدراسات والبحوث التى تناولت معدل انتشار اضطراب

% بين عامة الناس، ولكن يعتقد أنــه 0.05القهرية اذ قدرت نسبة االنتشار للوسواس القهرى 

أكثر شيوعاً مــن هذه النسبة، وأن طبيعة التكتم لدى هؤالء المرضى هــى سبب نقص معدل 

% من مرضى العيادات النفسية، ويرجع نقص معدل االنتشار أيضاً 1االنتشار وهم يمثلون 

خوفهم مـــن اإلقالع عــن القيام ببعض الطقوس التى من شأنها أن تخفض من حدة الكدر  إلى

تمنع حدوث كارثة  الوسواسية، أو الطقوس التى ألفكارهموالتوتر اللذين يعانون منهما نتيجة 

أو كرب معين يتوقعون حدوثه إن لم يقوموا بها ولهذا يفضلون االبتعاد عن العيادات النفسية 

 (. 208، ص2002والبقاء على ما هم عليه)البشر، وفرج، 

وأصبح اضطراب الوسواس القهري أكثر انتشاراً مما كان يقدر عليه سابقاً، حيث 

راشد يظهر عليهم أعراض للوسواس  100ثنين من كل طفل، وأ 200يقدر أن واحداً من كل 

% وأن الذكور 3.75القهري، ويضيف "كابلن وسادوك" أن معدل االنتشار بين المراهقين 

عام،  19أكثر عرضة لإلصابة باالضطراب عن اإلناث، حيث إن المتوسط العمري لإلناث 

لقهرية بدأت % من مرضى الوساوس ا66عام، وحوالي  22المتوسط العمري للذكور 

عاماً )في فضة  35% ال تبدأ أعراضهم بعد سن 15عاماً، وأقل من  25أعراضهم قبل سن 

 (.12، ص2010وآخرون، 

 الوسواس القهري، اضطراب بأن (2007) البريطانية الصحة وزارة وأكدت تقارير

ً  مبكرة، أعراضه وتظهر السكان، إجمالي من 2 % بمعدل ينتشر  ةفي نهاي تكون ما وغالبا

للصحة  الدولي التعاون دليل مركز تقارير تشير المراهقة، كما بداية أو المتأخرة الطفولة

جغرافية، وقد  أو اقتصادية أو عرقية حدوداً  يعرف ال االضطراب هذا أن (2006) النفسية

هذا  يعانون الذين الراشدين معظم أن إلى األعمار جميع في متساوية بنسب ظهوره يرجع

ً  الطفولة، مرحلة منذ معاناتهم تبدأ االضطراب  لدى المرضية األعراض تتشابه وأيضا

 (. 136، 2012 والراشدين)عبدالهادي، األطفال والمراهقين
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 :الوسواسية الشخصية سمات -11
مظاهر  القهرية األفعال أو المتسلطة الوساوس بعصاب المصاب الشخص على يظهر

القدرة  وضعف والتوجس والحذر الشك عليها يغلب نجدها الشخصية، سمات بعض في بارزة
 العناية كثير الوسواسي يكون الغالب وفي والتردد، والتأرجح القرارات اتخاذ في

 لشعوره ذلك مقبول، لصلة أو معروف مخطط عن االنحراف بسهولة وال يقبل بالتفصيالت،
 صداقات وراء ويسعى اآلخرين، مع عالقاته في الكفاءة بعدم كما يشعر .الطمأنينة بعدم

 فيه االنحراف نرى وقد الصارمة، الكثيرة وبقواعده بعناده ما يزعجهم كثيراً  ولكنه اآلخرين،
 ً  على المتطرفة وانتقاداته مالحظاته كثرة في واضحة تبدو عالية، مثالية شكل على أحيانا

دون  العمل في نفسه يجهد وقد وأوالده، أهله تجاه بعض واجباته في مقصر ولكنه اآلخرين،
 إن "أوبلى يقول الصدد هذا وفي مبّرر، دون الحياة من مباهج النفسي للحرمان ويميل جراء،

ً  ليس الرفيع الخلق أن يوضح وهذا "غير سعداء ولكنهم فضالء قوم الوسواسيين  دليالً  دائما
 .2009)الغا، (النفسية  الفرد صحة على
 الضطراب اإلرشاد والعالج النفسيبتناول  اهتمت التي السابقة والبحوث الدراسات -12

 القهري: الوسواس
بتناول اإلرشاد والعالج  اهتمت التي السابقة والبحوث الدراسات بعض الباحث يتناول

أكدت فعالية اإلرشاد  التي الدراسات تعددت اذ القهري، الوسواس الضطراب النفسي
توصلت نتائج دراسة وعالقته وتأثيره في التخفيف والحد من الوسواس القهري، فقد 

عينة  ( إلى فعالية برنامج إرشادي في عالج اضطرابات الوسواس القهري لدى2001عمر)
 على القائم اإلرشادي البرنامج ( إلى فعالية2002من الراشدين، وتوصلت دراسة سعفان)

 القهرية واألفعال خفض الوساوس في االستجابة ومنع األفكار والتعرض ووقف إعادة
( إلى 2003).Tollin & al. etوآخرون  بالذنب، وتوصلت دراسة تولن الشعورب المرتبطة

 اضطراب الوساوس لعالج السلوكي المعرفي العالج في جماعي إرشادي فاعلية برنامج
 لدى طالب الجامعة. القهرية

( إلى فعالية برنامج قائم على فنيات العالج المعرفي 2007وتوصلت نتائج دراسة حنور)
التخفيف من اضطراب الوسواس القهري لدى عينة من طلبة كلية التربية السلوكي في 

 ( إلى فاعلية الدعاء كبرنامج2007بجامعة كفر الشيخ، وتوصلت نتائج دراسة الجروشي)
إرشادي نفسي ديني في خفض قلق السمة لدى طالبات كلية اآلداب، وتوصلت نتائج دراسة 

جمعي معرفي سلوكي في خفض الوسواس ( إلى فاعلية برنامج إرشاد 2008مقدادي)
( إلى 2008القهري لدى عينة من طلبة جامعة آل البيت. وتوصلت نتائج دراسة موسى)

فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتخفيف حدة بعض اعراض الوسواس القهري وعلى 
( 2010بعض المتغيرات النفسية لدى طالبات الجامعة، وتوصلت دراسة فضة، وآخرون)

فاعلية العالج النفسي الديني في تخفيف أعراض الوسواس القهري لدى عينة من طالبات  إلى
 في السلوكي – االستعرافي العالج ( إلى فاعلية2014الجامعة، وتوصلت نتائج دراسة السقا)
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 الذين العينة ألفراد موجه برنامج خالل من القهري الوسواس اضطراب حدة أعراض خفض
ً  أم منفصلة كانت سوء وسواسية أفكاراً  أو قهريةً  يعانون سلوكيات  معا

( فعالية برنامج إرشادي جمعي في خفض أعراض 2014كما توصلت نتائج دراسة عبدهللا)
اضطراب الوسواس القهري لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية، وتوصلت نتائج دراسة 

لوسواس القهري ( إلى فاعلية برنامج إرشادي ديني في تخفيف أعراض ا2016الغامدي)
مدينة الباح، كما أظهرت دراسة فاريل وآخرون  في ثانوي االول الصف لدى عينة من طالب

 (Farrell& al. et. 2016)  فاعلية اإلرشاد المختصر في خفض أعراض اضطراب
 الوسواس القهري، من خالل تطبيق برنامج يستند إلى إستراتيجية التعرض ومنع االستجابة.

( فعالية برنامج إرشادي نفسي لتخفيف أعراض اضطراب 2018رويش)وتوصلت دراسة د
الوسواس القهري لدى عينة من التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية، وتوصلت نتائج  دراسة 

( إلى فعالية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتخفيف أعراض الوسواس 2019الوحيشى)
 للعلوم الطبية.القهري لدى عينة من طالبات الجامعة الليبية الدولية 

 الخالصة والنتائج: -13

 اإلطار النظرية واألدبيات والدراسات السابقة عرض في إطار 

 لخفض اإلرشاد في برامج المستخدمة والتقنيات اإلرشادية األساليب في التنوع يتبين

ً  هناك أن القهري؛ إال الوسواس اضطراب  خفض في دورها التقنيات ألهمية بعض على اتفاقا

 تقنيات على بالوسواس القهري المرتفع االضطراب ذوي األفراد كتدريب االضطراب هذا

المعرفية. ومن أهم النتائج التي  البنية االستجابة، وتعديل ومنع والتعرض األفكار وقف

ً  خلصت إليها الورقة البحثة هي أن الوسواس القهري  المخاوف من لكل مصدراً أساسيا

 يعوق أن الممكن ومن تام، شلل بشكل إلى الشديدة الحاالت في يؤدي وقد واالكتئاب النفسي،

 الحيوي، مجاله في ويقيده بشكل طبيعي حياته يعيش ال ويجعله حوله، من مع الفرد توافق

 المشكالت من العديد القهري يرتبط ويصاحب ضيق. كما أن الوسواس نطاق في ويحصره

اإلرشاد النفسي هو المعيار الذي يحدد واالضطرابات النفسية. كما توصلت النتائج إلى أن 

القيم والسلوك االجتماعية التي تدفع االنسان للمحافظة على العمليات النفسية، كما أنه أحد 

المساعدات اإلرشادية التي تستخدم كأداة للتغلب على العقبات التي تقف سبيل تحقيق 

ئج أن اضطراب الوسواس الحاجات النفسية والفسيولوجية لدى األفراد. كما توصلت النتا

ً في العالم بشكل عام. كما توصلت النتائج أيضاً  القهري يعد المرض الرابع األكثر تشخيصا

إلى فعالية  تأثير اإلرشاد النفسي بأشكاله المختلفة في التخفيف والحد من أعراض الوسواس 

 القهري. 
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 :التوصيات -14

 بالتالي: الباحث نتائج يوصي من البحثيةالورقة  إليه توصلت ما علي بناء       

 الوسواس أعراض خفض بواسطتها يمكن كأداة النفسي، االرشادي البرنامج استخدام  -14/1

 اإلرشاد في متخصصين متدربين اإلرشادية، وبإشراف المراكز إقامة خالل ومن القهري،

 النفسي. والعالج

 جميع في التعليمية المؤسسات داخل النفسي اإلرشاد وظيفة استخدام ضرورة -14/2

 االكتشاف تساعدهم على نفسية، إرشادية برامج واعداد توفير على المراحل الدراسية والعمل

 البرنامج وتقدم وعالجها، والسلوكية النفسية لالضطرابات المبكر

 .واالجتماعي النفسي التوافق إلى بهم للوصول المناسب العالجي

 ودورات والورش، والندوات المؤتمرات وكذلك المهني، التطوير بإجراء االهتمام - 14/3

عن  الناجمة واآلثار واألعراض األسباب على التعرف بهدف النفسيين، التدريب لألخصائيين

 .القهري الوسواس اضطراب بالطبع بينها ومن النفسية، لالضطرابات

رائية للتوعية إعداد تصور مقترح لدليل إرشادي يتضمن تطبيقات عملية اج – 14/4

  19القهري في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد واإلرشاد للحد من اضطراب الوسواس

(COVID-19). 
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