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  القسم��ول 

  وتقييم�اضطراب�الوسواس�الق�ري وصف�

Description et évaluation du Trouble Obsessionnel-Compulsif (TOC)  

  

  : ينقسم��ذا�القسم�إ���ثالثة�أجزاء

  . TOC) (وصف�و�عض��عتبارات�حول�الوسواس�الق�ري   . أ

 .DSM-5 اضطراب�الوسواس�الق�ري�حسب� معاي���ال���يص   . ب

  .الق�ري تقييم�اضطراب�الوسواس�. ج
  

  TOC) (وصف�و�عض��عتبارات�حول�الوسواس�الق�ري . أ

  وصف��ضطراب

�الق�ري  �الوسواس �شك ،)Le Trouble obsessionnel-compulsif )TOC �عت���اضطراب أخطر��،بال

متكررة����أساس�ا��صر�الذي�غالًبا�ما�ي�ون��وساوسيتم���بوجود�،�اضطرابات�ا��صر�وأك���ا�إعاقة

 .حييدالتشديد�ومؤِلم�جًدا،��س���الفرد�إ���تخفيضھ�باستخدام�وسائل�مختلفة��س���اس��اتيجيات�

ا�سلوكيات�مطمئنة،�ال���يطيمكن�أن�تتخذ��ذه�السلوكيات
ً
�مختلفةآمنة�أو  لق�عل��ا�أحيان

ً
،�،�أش�اال

  .وسأو�الطق��فعال�الق�ر�ةبما����ذلك�

�الدليل� �من �واستل�ام �لالضطراب، �أفضل �بتحديد �لنبدأ �ذلك، �من �أ�عد �إ�� �نذ�ب �أن قبل

� �العقلية �لالضطرابات �و�حصا�ي �DSM-5ال���ي��� � �الوساوس ��ش�ل �الذي �ما ،les obsessions�

  .les compulsionsو�فعال�الق�ر�ة��les stratégies de neutralisation  التحييدس��اتيجيات�� و
  

 � � les obsessionsالوساوس ��ثابتة تصوراتأو��اندفاعأو�أف�ار�أو��تفك�� �� �أ��ا��معا�ش��ايتم ع��

� مقتحمة ةمتطفل �و�س�ب �كب��ة�حصراوغ���مناسبة ��ف�ار��.أو�معاناة ��� �شيوًعا أك���الوساوس

�امل �عن �لوثاملتكررة  ات
ُ
�املصافحة( عديةامل �طر�ق �عن �التلوث �املثال، �س�يل �املتكررة�)ع�� �الش�وك ،

�وضع،�ا��اجة�إ���)مثل�ال�ساؤل�عما�إذا�قمت��عمل�مع�ن�مثل�إيذاء���ص�ما����حادث�سيارة(

،�اندفاعات�)مثل��لم�الشديد�عندما�ت�ون��شياء�فوضو�ة�أو�غ���متماثلة(�شياء����ترت�ب�مع�ن�

مثل�(والتصورات�ا���سية�) ل�إيذاء�طفلك�أو�الصراخ�الفاحش����الكن�سةمث(عدوانية�أو�مروعة�

 ).صورة�إباحية�متكررة
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 ق�ر�ة� �مالحظ��ا��les compulsions ou rituels أو�الطقوس�أفعال �يمكن �متكررة �سلوكيات ��

�علني(" ��نجل��ية"  overtة �اللغة �أو��مثال، �� �اليدين �أو�التحقق�التنظيمغسل �مع�ن �)ب��ت�ب أو�،

� �متكررة �عقلية ��أيضاأفعال �مالحظ��ا �يمكن �ال �("ولكن �مثل�"  covertخفية ��نجل��ية، باللغة

�بصمت �أو�تكرار�ال�لمات �أو�العد �ال���) الصالة �ا��صر�أو�املعاناة �أو�تقليل ��و�منع �م��ا والغرض

 .�سب��ا�الوساوس�ول�س�ل��صول�ع���املتعة�أو�الرضا

 أيًضا�إ���منع�أو�تقليل�ا��صر�أو�املعاناة�ال����سب��ا�الوساوس،�ولك��ا����دف�اس��اتيجيات�التحييد

منح�مع�ً��أوسع�من�املع���امل�سوب�إ���
ُ
ال������بحكم��أفعاال�ق�ر�ةو����شمل��.�فعال�الق�ر�ةت

�عر�ف�ا�اس��اتيجيات�أك���تصلبا�وتكراًرا�ولك��ا�تتضمن�أيًضا�اس��اتيجيات�أخرى�أك���مرونة�وأقل�

  .سنعود�إ����ذا�الحقا أو�تحليل��ف�ار�أو��س��خاء�أو�غ���ذلك،��ل�اءية�مثل�نمط
  

 Épidémiologieو�ائيات�

� �الق�ري �الوسواس �أن �ُ�عتقد �تقدر��le TOC �ان �ا��ديثة �الو�ائية �الدراسات �لكن �ما، �حد نادر�إ��

) Leahy, Holland, McGinn, 2012(٪�لدى�عامة�الس�ان��3٪�و��1.9ان�شاره�مدى�ا��ياة�بما�ي��اوح�ب�ن�

يزداد��ذا�الرقم�إذا�أضفنا��مراض�املرتبطة�أو�تلك�ال���ت�ت���إ���طيف��مراض�املرتبطة�بالوسواس�

  .و�و�ين�شر�بال�ساوي�ب�ن�ا���س�ن�ولكنھ�يظ�ر����وقت�مبكر�عند�الرجال ،الق�ري 
  

  Évolution naturelle de la maladieللمرض��التطور�الطبي��

�مرحلة� ��� �غالًبا �ولكن �الطفولة، �مرحلة ��� ا
ً
�أحيان �التدر���، �بالتطور �الق�ري �الوسواس �يبدأ �ما عادة

�أو�الرشد، � املرا�قة �منخفض �إ�� �مرتفع �من �بمرور�الوقت �و�تقلب �مزمًنا �يصبح �ما ذلك�تأثر�يعادة

  .بالضغوط�ا��ادة�أو�املزمنة

 ,Leahy, Holland, McGinn(ل�املش��ك�ُيظ�ر�اضطراب�الوسواس�الق�ري�مستوى�عاٍل�من��عتال

2012 :(  

 آخر� ٪�ممن��عانون�من�الوسواس�الق�ري��عانون����نفس�الوقت�من�مرض�نف���60٪�و�50ما�ب�ن�

 .ع����قل

 ٪28 من�املصاب�ن�بھ�ُيظ�رون����نفس�الوقت�معاي���لالكتئاب�الشديد38إ�����٪. 

 ٪49املعمم�� �ا��صر �اضطراب �شيوًعا �آخر، �حصر �اضطراب �من  Trouble anxiété �عانون

généraliséeالفو�يا�املحددة���،la Phobie spécifiqueواضطراب�ال�لع��. le Trouble panique 
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 املضاعفات�الشا�عة�����دمان�ع���املخدرات.  
  

 :  �TOCمراض�املرتبطة�بالوسواس�الق�ري�

  : �ناك�أر�عة�أمراض�مرتبطة�بالوسواس�الق�ري�و��DSM-5 إذا�رجعنا��إ���

 "ا��سمش�ل��اضطراب��شوه� "Le « Body Dysmorphic Disorder »  

 "اضطراب��كتناز " Le « Hoarding Disorder » 

 "اضطراب�نتف�الشعر " »)Le « Hair Pulling Disorder (Trichotillomanie  

 "ا��لد�نزعاضطراب�"  Le « Skin Picking Disorder »  
  

  

  DSM-5 اضطراب�الوسواس�الق�ري�حسب� معاي���ال���يص. ب

 Les critères diagnostiques du trouble obsessionnel-compulsif selon le DSM-5 
  

A .كال�ما أو ق�ر�ة أفعال أو ،وساوس وجود:  

عرَّف
ُ
  : (2) و (1) ـب الوساوس �

جرب وثابتة، متكررة صور  أو اندفاعات أو أف�ار. 1
ُ
 متطفلة باعتبار�ا �ضطراب أثناء ما وقت �� ت

  .م��وظا ضيقا أو حصرا �فراد معظم عند و�س�ب مرغو�ة، وغ�� مقتحمة

 أو بأف�ار تحييد�ا أو الصور  أو �ندفاعات أو �ف�ار �ذه مثل قمع أو تجا�ل املصاب يحاول . 2

  .)ق�ري  فعل بأداء أي( أخرى  أفعال
  

عرَّف
ُ
  ): 2(و (1) ـب الق�ر�ة �فعال �

ق ال��ت�ب، اليدين، غسل مثل،(  متكررة سلوكيات. 1  الصالة، مثل،(  عقلية أفعال أو  )التحقُّ

  ألدا��ا ُمساَق  أنھ املر�ض �شعر وال��  )بصمت ال�لمات تكرار العد،
ً
  أو لوسواس، استجابة

ً
 وفقا

  .بصرامة تطبيق�ا ي�ب�� لقواعد

 أو حادث منع أو القلق، أو �حباط تقليل أو منع إ�� العقلية �فعال أو السلوكيات ��دف. 2

 واقعية بطر�قة مرتبطة ل�ست أ��ا إما العقلية �فعال أو السلوكيات �ذه أن بيد فظيع، موقف

مة �� بما   .ُمفرطة فعال�أ��ا أو ،منعھ أو لتحييده ُمصمَّ

 أو السلوكيات �ذه أ�داف عن التعب�� ع�� قادر�ن ي�ونون  ال قد الصغار �طفال :مالحظة

  .العقلية �فعال
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B . ساعة من أك�� مثال��ستغرق �( للوقت مس��لكة الق�ر�ة و�فعال الوساوس ت�ون  
ً
 �س�ب أو ،) يوميا

�  ضيقا
ً
  سر�ر�ا

ً
 ال�امة �داء مجاالت من غ���ا أو وامل�نية �جتماعية املجاالت �� �داء ضعف أو �اما

  .�خرى 

C .عزى  ال الق�ري  الوسواس أعراض
ُ
 (  ملادة الف��يولوجية للتأث��ات �

ً
 )دواءال�/املخدر استخدام سوء مثال

  .أخرى  طبية ��الة أو

D .املفرطة املخاوف املثال، س�يل ع��( آخر عق�� اضطراب بأعراض أفضل �ش�ٍل  �ضطراب ُيفسر ال 

 وصعو�ة ا��سم، ش�ل �شوه اضطراب �� كما باملظ�ر ��شغال املعمم، ا��صر اضطراب �� كما

   ����trichotillomaniaكما الشعر نتف �كتناز، اضطراب �� ا��ال �و كما تاملقت�يا فراق أو التخلص

 اضطراب �� ا��ال �و كما النمطية ،]ا��لد نزع اضطراب[ �� كما ا��لد نزع ،]الشعر نتف اضطراب[

 باملقامرة، أو باملواد ��شغال ��ل، اضطرابات �� ا��ال �و كما ��ل سلوك طقوس النمطية، ا��ركة

 اضطراب �� كما املرضباإلصابة�ب ��شغال باملواد، الصلة وذات �دمانية �ضطرابات �� ا��ال �و كما

 �� كما �ندفاعات ا������، الولع اضطرابات �� كما ا���سية التخيالت أو �ندفاعات املرض،حصر�

 ،الشديد �كتئا�ي �ضطراب �� ا��ال �و كما الذنب واج��ار ،والس��ة �ندفاع ات�التحكم���اضطراب

 �نماط أو �خرى، الذ�انية و�ضطرابات الفصام طيف �� كما التو�مية ��شغاالت أو �ف�ار زرع

  .)التوحد طيف اضطراب �� كما السلوك من متكررة

  

 :�ان إذا ما تحديد

 الق�ري  الوسواس معتقدات أن محتمل ل�ش� أو مؤكد ل�ش� الفرد يدرك  :مناسب أو جيد اس�بصار مع

 .��يحة ت�ون  ال أو ت�ون  قد أ��ا أو ��يحة ل�ست

 .�ر�� ع�� ��يحة الق�ري  الوسواس معتقدات أن الفرد يظن  :�س�بصار فقر مع

  الفرد ي�ون  :تو�مية معتقدات /�س�بصار غياب مع
ً
  مقتنعا

ً
 الق�ري  الوسواس معتقدات بأن تماما

 .��يحة

 :�ان إذا ما حدد

  .اللزمات الضطراب سابق أو حا�� تار�خ الفرد لدى  Tic Disorder : لزماتبال مرتبط

  

 

 

  



8 

 
   

لتقييم�والعالج�املعر���السلو�ي�الضطراب�الوسواس�الق�ري املمارسة� دليل  
Chaloult, L., Goulet, J., Ngô, T.L., 2014  . 

 

  تقييم�اضطراب�الوسواس�الق�ري . ج    

L’évaluation du Trouble Obsessionnel-Compulsif (Toc)  
  

  واس��اتيجيات�التحييد�وكيفية�تقييم�ا�عياديا�او�سر�ر�ا�الرئ�سيةالوساوس�

ل�نقطة�البداية����أعراض�الوسواس�الق�ري�وأن�املرض�ي�ش�ل�و�تطور�
ّ
نحن��علم�أن�الوساوس��ش�

ت�تج�الوساوس�حصرا�شديًدا�يحاول�ال��ص�تخفيضھ�عن�طر�ق�اس��اتيجيات�مختلفة� �عد�ظ�ور�ا،

�نجد �ال�� �التحييد �اس��اتيجيات �الق�ر�ة،��س�� ��فعال �الرئ�سية� ف��ا �الوساوس ��� �ما �نرى دعونا

  .واس��اتيجيات�التحييد�وكيفية�تقييم�ا��ش�ل�أك���دقة�من�الناحية�العيادية

 الوساوس. 1

  الوساوس�الرئ�سية. أ

�ما،� ���ص �أو�إيذاء ��عتداء �من �ا��وف ��� �حول�ا �الوساوس �تجميع �يمكن �ال�� �الرئ�سية املواضيع

وقوع�حادث�وفقدان�السيطرة،�ا��وف�من�التعرض�للتلوث�أو��صابة�باملرض،���مال�وال�س�ب����

ا�وساوس�تتخذ�ش�ل�أسئلة�وجودية�مؤملة�أو�نا�عة�من�تفاصيل��.وا��داع�وا���س�والدين
ً
نجد�أحيان

  ).���الرصيف؟�الشق�ل�خطوت�ع���("غ���م�مة�

 :�سئلة�التاليةعند�تقييم�الوساوس،�يمكن�طرح�  :تقييم�الوساوس. ب

 ما��و�محتوا�ا�وش�ل�ا�وشد��ا�ووت����ا�ومد��ا؟�   

 ما����املحفزات�ال���تث���ا�أو��عزز�ا؟  

 ما�املع���و��مية�ال����عط��ا�ال��ص�ل�ا�وما����درجة�نقده�الذا�ي����موضع�ا؟ 
  

  1)�فعال�الق�ر�ة�والطقوس�أو�غ���ا( اس��اتيجيات�التحييد�. 2

  التحييد�الرئ�سيةاس��اتيجيات�. أ

  عض�ا�ذو�طبيعة�سلوكية����املقام��ول�:  

 ،تتعلق��فعال�الق�ر�ة�الرئ�سية�باملواضيع�التالية �فعال�الق�ر�ة�أو�الطقوس :

ب�ن�العديد�من��ذه���كيبغسل�أو�تحقق�أو�عد�أو�ترت�ب�أو�البطء�أو�ا��مع�أو�ال�

 .اضيعاملو 
 

 

  .35. ���املالحق،�ص Y-BOCS ل��صول�ع���قائمة�شاملة�للسلوكيات�املطمئنة�أو��منة،�انظر�مؤشر�أعراض�1
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 القراءة�ومشا�دة�التلفز�ون�وممارسة�الر�اضةعن�طر�ق�: �ل�اء.  

 عض�ا��خر�ذو�طبيعة�معرفية��ش�ل�خاص�:  

 قائمة�البقالة،��جازات،�التفك����يجا�ي: اس�بدال�التفك��. 

 محاولة�إيجاد��سباب�والدوافع�وا��لول�واس�بدال�: تحليل��ف�ار�وإعادة�بنا��ا

 .�عض��ف�ار�بأخرى�مناسبة�أك��

 حباء،�أخصا�ي�ال��ة،��ختالط�باآلخر�ن: التحدث�إ����خر�ن�. 

 توقف�التفك�� 

 الصالة،��س��خاء�ا��: أخرى  أشياء. 

  :،�يمكن�طرح��سئلة�التاليةتقييم�اس��اتيجيات�التحييدعند�.  تقييم�اس��اتيجيات�التحييد. ب

 ما����طبيع��ا�ووت����ا�ومد��ا؟�  

 ما����املحفزات�ال���تث���ا�أو��عزز�ا؟  
  

  L’évitementالتجنب�

�املتخوف�م��ا���الواقع،�يمنع�التعرض�للمواقف�والتجنب��و�عنصر�أسا�������ف�م�الوسواس�الق�ري�

،�ال��ص�الذي�يخ����التلوث�س�تجنب�ملس�ا��نفيات�أو�،ع���س�يل�املثالو�التا���ا��صر�الناتج�ع��ا

�املرحاض �أبواب ��مر��.مقابض �التفك����� �أيًضا �يتجنب �عق��(قد �فإن�) تجنب �الطر�قة، و�نفس

ومن��.بھ�ا��وا��اس��اتيجيات�التحييد�أو��فعال�الق�ر�ة�أو�غ���ا�تقلل�أو�تن���ا��صر�الناجم�عن�املن

ثم،�فإن�القاسم�املش��ك�ب�ن��ثن�ن،�التجنب�و�س��اتيجيات�التحييد،��و�أ��ما�يمكنان�ال��ص�من�

مع�ذلك،�ف�ما�يختلفان��.املتخوف�منھالناجم�عن�التعرض�للموقف��ا��صر  التخفيف�من�أو القضاء�

����ون�التجنب�يقي�من�ا��صر�عن�طر�ق�منع�التعرض�للموقف،�ب�نما��سمح�اس��اتيجيات�التحييد�

ع���س�يل�املثال،�إذا��ان�ع���ال��ص�الذي��.بالتحكم����ا��صر�الذي�يحدث�أثناء�أو��عد�التعرض

�واحدة �إ�� �ي��أ �فسوف �ل��روج، �تماًما �ا��مام �باب �فتح �التلوث �اس��اتيجيات��يخ��� أو�أك���من

 التحييد�للسيطرة�ع���قلقھ،��نا�يمكن�أن�ي�ون��ناك�أفعال�ق�ر�ة�مثل�غسل�اليدين��ش�ل�متكرر،

إذا�انتظر�قيام���ص�آخر�بفتح�باب�ا��مام�لھ،�فلن�يحتاج��عد�ذلك�إ���غسل�يديھ�ألنھ�س�تجنب�

  .املوقف�الذي�يخشاه
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   (TOC) 2 الق�ري أدوات�القياس�لتقييم�اضطراب�الوسواس�

عندما�يف��ض�العيادي�أثناء�التقييم�وجود�اضطراب�الوسواس�الق�ري،�يجد����متناولھ�أدوات�قياس�

�أو� �املش��ك ��عتالل �إم�انية �إ�� �باإلضافة �أفضل ��ش�ل �املرض �شدة �وتقييم �لت��ير�انطباعھ مختلفة

  : �عرض�البعض�م��ا �مراض�املرتبطة�بھ،

  . Yale-Brown ومقياس) Yale-Brown مقياس�الوسواس�الق�ري�( Y-BOCS أعراض  رشؤ م.     1

�ناك�العديد�من�مقاي�س�لتقييم�وساوس�واس��اتيجيات�التحييد�املتواجدة����الوسواس�الق�ري،�

تنقسم�أداة�القياس� استخداما�من�قبل�العيادي�ن،��ك��   Yale-Brown سنقتصر��نا�ع���مقياس

  :�ذه�إ���جزأين

  .الذي��سمح�بإجراء�جرد�للوساوس�الرئ�سية�والطقوس�الرئ�سية Y-BOCS أعراض  رشؤ م   .  أ

  .وس�والطقوس�ومتا�عة�تطور�ااالذي�يق�س�كميا�شدة�الوس�Yale-Brownمقياس�.    ب

  .لتقييم�شدة�الوسواس�الق�ري  DSM-5 �ست�يان�املق��ح���.    2

����������� DSM-5 لقد� لتقييم�وجود�وشدة�اضطرابات�ا��صر�املختلفة،ا��ديد،�تم�اق��اح�است�يانات�

  .أعدنا��نا����ة�مق��حة�لتقييم�شدة�الوسواس�الق�ري 

  .والتجنب) الق�ر�ة��فعال(الوساوس�والطقوس� ��ل    .3

  .��ل�مفيد�ملتا�عة�تطور�الوساوس�والطقوس�والتجنب�أثناء�العالج

  .تحليل�وصياغة�خطة�العالج� TOC:اضطراب�الوسواس�الق�ري   . 4

�من         �مقت�سة �تقييم �ورقة �الوظيفي����������) Edna B. Foa )2012 �ذه �للتحليل �املختلفة �ا��وانب        �غطي

  .للوسواس�الق�ري�وال����س�ل�صياغة�خطة�العالج

  .لالكتئاب Beckمقياس� .    5

 �� �� �حالة ��� �كب��، �و�كتئاب �الق�ري �الوسواس �ب�ن �املش��ك �متالزمة������عتالل �وجود ��� ش�باه

وقياس�) ح���لو�لم�يكن�مقياًسا����يصًيا(اكتئابية،��ساعد��ذا�املقياس�����شارة�إ���وجود�ا�

  .شد��ا��ش�ل�أفضل

  

  .34 .،�صمتوفرة����القسم�السادس ،أدوات�القياس��ذه 2
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  است�يان�تقييم�ا��وف.     6

الغرض�من��ذا��ست�يان��و������������ ،املختلفة�ا��صر �ناك�أيًضا�اعتالل�مش��ك�كب���ب�ن�اضطرابات���������

  .�خرى�ال���قد��عا�ي�م��ا�ال��ص�ا��صر الكشف�عن�احتمال�وجود�اضطرابات�
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  الثا�يالقسم�

  الوسواس�الق�ري  الضطراب�دوا�يالعالج�ال

Traitement pharmacologique du trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 
 

عندما�ي�ون�الوسواس�الق�ري�خفيًفا،�يمكن�أن�يقتصر�العالج�ع���العالج�النف���،�ح���لو��ان�ذلك�

ي�ون��ذا���يحا�بال�سبة�للبالغ�ن�ولكنھ�ينطبق��.�ع���إضافة�الدواء�ع���طول�الطر�ق�إذا�لزم��مر

ولكن�إذا��انت�شدة�الوسواس�الق�ري�معتدلة�أو�شديدة�وح������ �ش�ل�أك���ع����طفال�أو�املرا�ق�ن،

�الدوا�ي� �العالج �يصبح �شديد، �ا��صر�آخر�أو�اكتئاب �اضطراب �مثل �مصاحبة �أمراض �وجود حالة

   .ضرورً�ا�أك���فأك��
  

يت�ون�العالج�الدوا�ي�أساسا�من�مضادات��كتئاب،�ولكن�من�ب�ن��ذه��دو�ة،�يتم�وصف�تلك�

� �الس��وتون�ن �امتصاص �إعادة �ع�� �تحديًدا �أك�� ��ش�ل ��عمل  inhibiteurs sélectifs de laال��

recapture de la sérotonine ]ISRSs[ ك���فعالية،و�� ��ش �� �أدو�ة �ثمانية �وصف �يتم �بي��ا، �ل�من

��و��.متكرر  �دواء � �عائلة) la clomipramine )Anafranilأقدم �من �ا��لقات��دو�ة و�و�جزء  ثالثية

tricycliques .� �ستة ��أخرى  أدو�ةتوجد ل
ّ
�و  ،ISRS  مجموعة�ش� ��la fluoxétine )Prozac(، la 

fluvoxamine )Luvox (� ،la sertraline )Zoloft (� ،la paroxétine )Paxil(، le citalopram )Celexa(،�

� ب�نما� ،l’escitalopram )Cipralexو �الثامن ���و الدواء �النورادر�نال�ن�إلعادةمضاد �،IRSN  امتصاص

�و  ).la venlafaxine  )Effexor و�و �النظر�عن �الست��،la venlafaxineو �le citalopramصرف فإن

  .رسمًيا����كندا�لعالج�الوسواس�الق�ري توصف� �خرى  �دو�ة
  

  باألدو�ةكيف�يبدأ�العالج�

نظًرا�ألن�فعالية�مضادات��كتئاب�الستة�املشار�ال���توصف�رسمًيا����كندا����نفس�ا��ش�ل�أسا����

 و���نفس�الوقتبال�سبة�لھ�أك��� املألوف���عالج�الوسواس�الق�ري،�يمكن�للطب�ب�أن�يبدأ�با��زيء�

وتجدر��شارة�أيًضا�،��ثار�ا��ان�ية�مظ�ر �ناك�فائدة��نا����النظر���� .�فضل�تكيًفا�مع�املوقف�و�

آلثار�ا��ان�ية�ملضادات�حساسون��ش�ل�خاص�ل�ا��صر إ���أن�املر����الذين��عانون�من�اضطرابات�

ملغ��من� fluoxétine�،50 لغ�منم�10حوا��� ،�أي،�و�التا���فمن��فضل�البدء�بجرعات�صغ��ة�كتئاب

fluvoxamine�،25ملغ�من 50إ���� sertraline�،10ملغ�من��paroxétine  ملغ�من�5و� escitalopram ، ثم�

لق�ري�تختلف�من�إذا��انت�شدة�الوسواس�ا،�تكيفع���ال املر�ض قدرة،�مع�مراعاة�ةيتم�ز�ادة�ا��رع

�إ���معتدلة �جرعات�عالجية�يوميةيكفي�وصف�،�خفيفة �أي ��fluoxétineملغ�من��20، �من��150، ملغ

fluvoxamine��،100ملغ�من��sertraline��،20ملغ�من���paroxétineملغ�من��10و��escitalopram.  
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بيع�أو��ستجيب�جزئًيا�فقط�للدواء،�كما�إذا�لم��ستجيب�املر�ض�للدواء��عد�ستة�إ���ثمانية�أسا

�غالًبا �تأخ���و�ا��ال �دون �ا��رعة �ز�ادة �فيجب ،، � �الق�ري �الوسواس ��ان �وصف�شديًداإذا �فس�تم ،

��.جرعة�عالية����أسرع�وقت�ممكن �fluoxétine�،300ملغ����اليوم�من��80ت�ون�ا��رعات�القصوى�بـ

� �من ��fluvoxamineملغ ،200�� �من ��sertralineملغ ،60�� �من � paroxétineملغ �من��20و ملغ

escitalopram.ئاب،�يتم�استخدام�وتجدر��شارة�إ���أنھ�عند�عالج�الوسواس�الق�ري�بمضادات��كت�

�ح����عطي� �أطول �ا��صر��خرى،�و�ستغرق�الدواء�وقًتا �عام�مقارنة�باضطرابات �أع����ش�ل جرعات

  .،�و��ون�انخفاض��عراض�اقل�وتزداد��نت�اسات��عد�توقف�العالجتأث��ه
  

�عن�طر�ق�إضافة �العالج،�فيمكن�تخفيفھ ����بداية �جًدا �قلًقا �املر�ض ��ان ��إذا �من �أدو�ةواحد

ثم�إيقافھ��عد� BZD �مكن�تخفيض�جرعاتو  ع���الفور�إ���مضادات��كتئاب، (BZD) الب��ودياز�ب�ن

  .تأث��هبضعة�أسابيع�عندما��عطي�الدواء�

� ��ناك ��انت �الإذا � des ticsلزمات �(مصاحبة �تور�ت أو�أعراض�) Gilles de la Touretteمرض

�إ�� �الذ�ان �مضاد �دواء �إضافة ا
ً
�أحيان �فيمكن ��كتئاب�ذ�انية، �مضادات��.مضاد ��ستخدم �ما غالًبا

 rispéridoneأو�) Zyprexa( olanzapineأو�) halopéridol )Haldolالذ�ان�غ���النموذجية،�بما����ذلك�

)Risperdal (أو�quétiapine )Seroquel (أو�aripiprazole )Abilify .(  

إذا�تم�تناول��ذا�املضاد�ملدة�ال��ت�ون�حرجةوتجدر��شارة��نا�إ���أن�تجر�ة�مضادات��كتئاب�

�الوقت� ��ذا �ل��رعة�خالل �ا��د��ق��� �إ�� �الوصول �تم �اث���عشر�أسبوًعا،�وإذا �إ�� �عن�ثمانية تقل

  .ملدة�ستة�إ���عشرة�أسابيع�ع����قل

  :اف��اضات�عد�ثمانية�إ���اث���عشر�أسبوًعا،�نجد�أنفسنا�أمام�ثالث�

1. � �النف����٪�أو�أك�40-30تتحسن��عراض�بحوا�� �بالعالج �اق��نت �وأك���إذا �وحد�ا ��باألدو�ة

 .ر�أن�العالج��س���ع���ما�يرام�و�تم��ستمرار����نفس��تجاهاعتباثم�،�السلو�ي�املعر��

2. � �ثم��ستخدم �الطب�ب، �رأي ��اٍف�حسب ��ش�ل �ل�س �تحس�ن��عراض�ولكن �إس��اتيجيةتم

 .قو�ةالت

 .�س�بدال�يةإس��اتيجلم�تتحسن��عراض،ثم�يتم�استخدام� .3
  

  Stratégies de potentialisationاس��اتيجيات�التقو�ة�

،�فيمكن�إضافة��عد�ثمانية�إ���اث���عشر�أسبوًعاإذا�لم�تتحسن�أعراض�الوسواس�الق�ري��ش�ل��اٍف�

  .دواء�ثاٍن�لز�ادة�فعالية�الدواء��ول 

�امل �وصف �تحدد��قو�اتيمكن �ال�� �البيانات �من �القليل ��ناك �ولكن ��كتئاب ��� �املستخدمة املختلفة

،�و�رمون�les sels de lithiumأمالح�اللي�يوم��،و�شمل��ذه،�فعالي��ا����عالج�الوسواس�الق�ري�املقاوم

  . la gabapentine،�وtopiramate le ،�وle tryptophane،�وpindolol le،�و�T3الغدة�الدرقية
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� �أظ�رت �ا��ديثة �غ��� ) Foa, Yadin, Lichner, 2012(الدراسات �الذ�ان �مضادات �إضافة أن

�ذا��و�الس�ب����استخدام��ذا� النمذجية�غالًبا�ما�ت�ون�فعالة����تقليل�أعراض�الوسواس�املتبقية،

  .النوع�من�التقو�ة��ش�ل�م��ايد
  

  Stratégies de substitution اس��اتيجيات��س�بدال

أو�أقل�إذا��ان�الوسواس�الق�ري�شديًدا�أو�شديد�(أسبوًعا��12إذا�لم�تتحسن��عراض��عد�ثمانية�إ���

�كتئاب،�أو�إذا�لم�تكن�اس��اتيجيات�التقو�ة�فعالة،�يتم��مضاد،�لم�تتحسن��عراض�بوصف�)جدا

�ب �واس�بدالھ �لالكتئاب �مضاد �العالج �إيقاف �لالكتئاب ��.آخرمضاد �مثبطات �استخدام �تم �إعادةإذا

،�فيمكن�]inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ]ISRSsامتصاص�الس��وتون�ن��نتقائية�

 .آخر،�لكن�معظم��طباء�يفضلون�اس�بدالھ�فوًرا�بمضاد�لالكتئاب�من�فئة�أخرى  ISRS اختيار�مثبط�

� ��ما ��ك���استخداًما ��� ،)Anafranil( la clomipramineأو�) la venlafaxine )Effexor XRا��ز�ئ�ن

� �جرعة �إ�� �للوصول �كب��ة ��سرعة �ا��رعة �ز�ادة �يتم ��وقات، �أو�أك���من��225معظم �اليوم ��� ملغ

venlafaxine ملغ�يومًيا�من�دواء��200أو��clomipramine.  

  .ذ���ان�غ���النمالذ�،�يمكن�استخدام�مضاد���حالة�الفشل�مع��ذه��دو�ة�املختلفة
  

  اعتبارات�إضافية

 إذا��ان�العالج�الدوا� .1
ً
،�،�فيجب�أن��ستمر�ملدة�عام�ع����قلي�الضطراب�الوسواس�الق�ري�فعاال

�الواقع ��� �الق�ري �الوسواس �حالة ��� �عن�الشديد، �التوقف ��عد �جًدا �عديدة ��نت�اسات �ت�ون ،

إذا�لم�يكن�من��فضل�وصف�مضادات��كتئاب�طو�لة��ف��ال�ؤ �ساتم�الي�إ���درجةتناول�الدواء�

 .�مد�منذ�البداية

ش�ًرا�من�العالج�الدوا�ي�بجرعات�عالية،�غالًبا�ما�ي�ون�من�املمكن�خفض�ا��رعة��18إ�����12عد� .2

ح���لو�لم��عطي�دائًما�ن�يجة،�. بمقدار�الثلث�أو�أك���مع�ا��فاظ�ع���نفس�السيطرة�ع����عراض

ر�ة��ستحق�العناء�أل��ا�إذا�ن��ت�فإ��ا�تقلل�من��ثار�ا��ان�ية�للدواء�مع�ا��فاظ�فإن��ذه�التج

 .ع���نفس�الفعالية�العالجية

���جميع�حاالت�الوسواس�الق�ري،�يمكن�إضافة�العالج�السلو�ي�املعر���مع�ال��ك����ش�ل�خاص� .3

العالج�الدوا�ي،��ينطبق�ع���التعرض�للواقع�مع�الوقاية�من��ستجابة��ش�ل�مفيد�ح�ن�تضاف�إ���

�أو� �ا��فيف �الق�ري �الوسواس �من ��عانون �الذين �أو�املرا�ق�ن ��طفال �ع�� �خاص ��ش�ل �ذا

 .املتوسط�والذي�ال�يتم�وصف�الدواء�لھ����البداية

���حالة�مر�ض�الوسواس�الق�ري،�ي�ون�ال���يص�دائًما�أك���حذًرا����وجود�أعراض�ذ�انية،�أو���� .4

�الثا�ي،وجود�ضعف�النقد�الذا �املحور �من �ال��صية �ال��صية� �ي�أو�اضطراب أك���اضطرابات

 .شيوًعا�نجد�الوسواس�الق�ري،�والتجن�ية،�وا��دية
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 .les ramasseurs  (hoarders)أك���حذًرا�لدى�املكت��ين��الت�بؤ كما�أن� .5

�يمكن .6 �أعصاب �جراحة ��ناك �فال�يزال �فعالية، �بدون �النف��� �والعالج �الدوا�ي �العالج ��ان أن��إذا

  .تؤدي�إ���نتائج�إيجابية����ا��االت�الشديدة�للغاية
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1جدول�  

املتغ��ات�ال���ي�ب���اعتبار�ا�قبل�وصف�دواء�مضاد�

 لالكتئاب����اضطراب�ا��صر

�معاي�ت �اكتئاب �ھمضاد

 ) ال�يمكن�وصفھ( مضادة�
 

مضاد��كتئاب�للمعاينة�

 ) يمكن�وصفھ( 

 �عتالل�املش��كغياب�
 اعتالل�مش��ك

وجود�اعتالل�مش��ك�

 بارز 

 ضعيف
 درجة��لم

 مرتفع

 ضعيف
 خلل�����داء

 م��وظ

 غائب

 عدد��نت�اسات

 مرتفع

 م��وظة
��واملوارد�ا�عالتجر�ة�امل

 املتاحة

 ضعيفة

 غائب
رغبة�املر�ض����تناول�

 الدواء

 م��وظ

� �املتغ��ات ��ذه �تميل �العدد��لما �حيث �من �ال�سار �إ�� املختلفة

��كتئاب �مضادات �معاينة �تم ��لما �إ���. والشدة �ميل�ا �زاد و�لما

 معاينة�مضادات��كتئاب��اليم�ن،�قّل 
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  الثالثالقسم�

  الوسواس�الق�ري ر�الضطراب�النموذج�املعر���السلو�ي�املفّس 

Modèle cognitivo-comportemental pour la compréhension 

du trouble obsessionnel-compulsif (toc)  
  

�ل�رتكز ي �املعر�� �السلو�ي �الق�ري  اضطرابتفس���النموذج �ع� الوسواس �أسا��� �الف�م��ش�ل �

يمكننا�تقسيم�ا�إ���ثالث� ،و�ا��ال����جميع��مراض�النفسيةكما�� ،املتبادلة�اا��يد�ألسبابھ�وتفاعال��

  :مجموعات�رئ�سية
 

  Les facteurs prédisposants) لإلصابة�باملرض(العوامل�امل�يأة�  .أ 

  Les facteurs précipitants)  لإلصابة�باملرض(العوامل�امل��لة�  .ب 

  Les facteurs entretenants)  ال���تبقي�ع���املرض(العوامل�الداعمة�  .ج 

 

  Les facteurs prédisposants) لإلصابة�باملرض(العوامل�امل�يأة�  ) أ

  �يأ�لإلصابة�باضطراب�الوسواس�الق�ري���متجعل�الفرد�عوامل�ال مجموعتان�من�ناك�

�سب�ية�ناك�اتفاق�م��ايد�ب�ن�العلماء�ع���عزو�التأث���الغالب�للبيولوجيا���� . ةالبيولوجي�العوامل.    1

�الق�ري  �للناقالت��.الوسواس �الغذا�ي �التمثيل �عملية ���ز��� �عن �ناتًجا �ي�ون �قد �أنھ ُ�عتقد

 العص�ية�أو��س�ب�أمراض�من�أصل�بكت��ي�أو�ف��و����أو�عن�أمراض�دماغية�أو�عضو�ة�أخرى،

لكن�الطبيعة�الدقيقة�ل�ذه�العوامل�املختلفة�ودور�ا�الدقيق�وعالقا��ا�املتبادلة�تظل�بحاجة�إ���

  .توضيح

ال�يزال�دور�العوامل�البي�ية����سب�ية�الوسواس�الق�ري�غ���مف�وم�جيًدا،�يتم� .البي�ية�العوامل.    2

� ��باء �عن �و املا��ديث �مؤكد�املتحكمون ����ء �ال �الوسواس، �من ��عانون �أنفس�م �و�م تصلبون

  .و�بقى��ل����ء�بحاجة�إ���توضيح
  

  Les facteurs précipitants)  لإلصابة�باملرض(العوامل�امل��لة�  ) ب

�ا��ارجية، �كب���بالعوامل �يتأثر��ش�ل �أن �دون �تدر�جًيا �الق�ري �الوسواس �يبدأ �أن لكن� يمكن

�و��� �ظ�ور�ا ��� �م�ًما �دوًرا �تلعب �م��ا، �الصغ��ة �ح�� ا
ً
�وأحيان �عموًما، �أو�املزمنة �ا��ادة الضغوطات

   .تطور�ا�املستقب��
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�أف�ار�تطفلية�عبارة�عن�ال�������و�مصدر�الوساوس��لة�ة�وامليأ�ال�شابك�ب�ن�العوامل�امل إن

تظ�ر،�عندما�ف ،ال�يمكن�السيطرة�عل��ا�ومتكررة�ومستمرة�وال���عادة�ما��س�ب�معاناة�شديدة�دخيلة

   .،�وتحت�تأث���ا�ت�ش�ل�وتتطور�با����عراضاملرض��ز�حقيقة�ت
  

  Les facteurs entretenants)  ال���تبقي�ع���املرض(العوامل�الداعمة�  ) ج

� ��ذه ������ �ا��صر��خرى �اضطرابات ��� �أيًضا �املوجودة �العوامل �من �سلسلة ��سا�م النقطة،

�تفاقمھ، �أو �املرض �ع�� � ا��فاظ �املعرفية �ال�شو�ات ��� �التحييد،�)التفس��(�ذه �واس��اتيجيات ،

  ).20. انظر�ا��دول�ص(والتجنب�والتعز�ز��يجا�ي�
  

  les distorsions cognitivesال�شو�ات�املعرفية�. 1

� �ع���أن �املعر�� �للعالج�النف��� �املبدأ��سا�����ول �املقام��ول�عن�"يؤكد ��� �ال�شر�ناتجة انفعاالت

ھ�لف�م�الوسواس�الق�ري،�فيمكننا�القول�أن�معاناة�قمنا�بتطبيقإذا�". إدراك�م�أك���منھ�عن��حداث

� �الوساوس �أك���من �للوساوس �إدراكھ �عن ����ء ��ل �قبل �ناتجة �بالوسواس �الواقع،��.نفس�ااملر�ض ��

�ال�شر، �طبيعية�لدى �الوسواس�ظا�رة �ال��� �ش�ل �ما، �نوعا �أف�ار�غ���مستحبة �من �ي���� �لم من�منا

،�لك��ا�تبقى�غ���سارة�
ً
وال���يجد�) ع���س�يل�املثال،���ن�شديد����اح(غالًبا�ما�ت�ون�محايدة�عاطفيا

سواس،�لك��ا�ت��ايد��شدة�تحت�تأث���صعو�ة����التخلص�م��ا؟�تحدث�نفس�الظا�رة�لدى�املصاب�بالو 

العوامل�امل�يأة�وامل��لة�ال���رأينا�ا�للتو،�وال���تضاف�إل��ا�عوامل�الداعمة،�وال�شو�ات�املعرفية����

�الق�ري، �الوسواس �حدوث ��� �أسا��� �ودور�ا ��خ��ة ��ذه �من �مجموعت�ن� جزء �إ�� �تقسيم�ا يمكن

 les attitudes et و�تجا�ات�واملعتقدات�املختلة�les biais cognitifsرئ�س�ت�ن��ما�التح��ات�املعرفية�

les croyances dysfonctionnelles.  

التح��ات�املعرفية����عبارة�عن�أخطاء����التفك���تدفع�ال��ص�إ���إدراك�املواقف�و�حداث�

� �إ�� �غالًبا �تؤدي �بطر�قة �وغ���واقعية �مشو�ة �مضرةبطر�قة �ال��صب نتائج ،� �ي�� ال���و  �عض�افيما

  :اضطراب�الوسواس�الق�ري توجد��ش�ل�متكرر����

 الت��يم�La dramatisation . يتعلق�برؤ�ة�املوقف�برمتھ�من�زاو�ة�مقلقة�للغاية�أو�ح����ارثية 

ع���الرغم�من�أن�ألم�البطن��ذا�خفيف�ولم��ستمر�إال�لف��ة�قص��ة،�إال�أن���متأكد�من�أن�: "مثال

 ".  الطب�ب�ع���وجھ�السرعة�لطمأن���أن�اس�ش�� س�بھ�السرطان،�يا�لھ�من�رعب،�يجب�
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 � �أو�الغموض �الشك �مع �ال�سامح : مثال .L’intolérance à l’incertitude ou à l’ambiguïtéعدم

لكنھ�قد�ي�ون�مخطًئا�... ي�طبي���أن�جميع�الفحوصات�سلبية�وأنھ�ال��شك����أي����ء�خط���أخ���"

ا�ورا�ًعا وال�يمكن���تحمل��ذا�ا��طر،
ً
 ." سأس�ش���طب�ًبا�ثانًيا�وثالث

 � �للمخاطر�املحتملة �الدقيقة : مثال. La surveillance étroite des dangers potentielsاملراقبة

  ."كن���أجس�بط���عدة�مرات����اليوم�ألتأكد�من�عدم�ظ�ور�أعراض�جديدةاختفى�ألم�بط��،�ل"

  ا��اجة�إ���التحكم�او�السيطرة،�: التح��ات�املعرفية��خرى�شا�عة����اضطراب�الوسواس�الق�ري

  .،�إ��)الصور�و�ندفاعات�املتطفلة(وز�ادة�التعرض�ل��طر،�واليقظة�املفرطة��شأن��ف�ار�

التح��ات�املعرفية،�نجد����اضطراب�الوسواس�الق�ري�املواقف�واملعتقدات�املختلة�باإلضافة�إ���

  :دعنا��عطي��عض��مثلة ،ال����سا�م�أيًضا����توليد��عراض�أو�إبراز�ا

 باملسؤولية� �الشعور ��� �من�. L’exagération du sens des responsabilités املبالغة �النوع ��ذا ��

: مثال ،نھ�يمكن�أن�ي�س�ب�أو�يجب�أن�يمنع��ارثة�حقيقية�أو�أخالقية،��عتقد�ال��ص�أ�عتقاد

 ."،�فقد�يحدث����ء����ء����أو�لعائل��إذا�اصطدمت��شق����الرصيف"

 الفكر�والعملالدم� �ب�ن �فكره� .La fusion entre la pensée et l’action ج �أن ���سان ��عتقد �نا

أؤذي���ًصا�ما،�فسأفعل�ذلك�بالتأكيد�ح���إذا�اعتقدت�أن���س: "سوف�يتجسد����الواقع،�مثال

من�القيام��أسوأالتفك������فعل����ء��و�: �ناك�متغ���أخال���ل�ذا��عتقاد ،"لو�لم�يكن�ذلك�رغب��

 .بھ

 � �ال��صية �القيمة �حول �شاملة  . �Les jugements globaux sur la valeur personnelleح�ام

� �إ�� �ال��ص �يقود �للغاية �متكرر �موقف �نفسھ��ذا �ع�� �ا��كم �ثم �شامل ��ش�ل �نفسھ تقييم

ا�رغما�ع���أن���قد�أؤذي�طف����سك�ن،: "مثال بطر�قة�قاسية�للغاية،
ً
و�ما�أن�لدي�مثل� أعتقد�أحيان

 ".�ذه��ف�ار،�فأنا���ص�خط���وشر�ر

 الوسواس� .ا��� �تظ�ر��� �أن �يمكن �ال�� �املتعددة �املعرفية �ال�شو�ات �ع�� �قليلة �أمثلة �مجرد �ذه

ري،�ع���املعا���أن�يأخذ�ذلك�بالضرورة�����عتبار�عند�تطبيق�العالج�النف����ل�ذا�النوع�من�الق�

  .�مراض

    les stratégies de neutralisationاس��اتيجيات�التحييد�. 2

�املصاب� �فإن �ولذلك �واملعاناة، �التخوف ��� ��سب�ت ��لما �وتم��ت، �املعرفية �ال�شو�ات �عدد �زاد �لما

�ذه��ليات� يضع�ح���التنفيذ�آليات�مختلفة���دف�إ���تحييد�الوساوس�وا��صر،بالوسواس�سوف�
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� �ال����س�� �التحييد"�� �توضيحھ" اس��اتيجيات �سبق ��ش�ل�أسا���،��.كما �عض�ا�ذو�طبيعة�معرفية

� �الوسواس�أو�اس�بدالھ�أو�إيقافھ�أو�ح�� �آخر�،��صرفمثل�تحليل ����ء �التفك����� �عن�طر�ق �ن�باه

 �� �لالن�باه�والبعض �املش�تة �أو���شطة �الق�ر�ة ��فعال �مثل �أسا���، ��ش�ل �سلوكية خر�ذو�طبيعة

  ).انظر�القسم��ول (

ولكن�ح���لو��ان�ل�ا�تأث������تقليل�ا��صر�ع���املدى�القص��،�فإن�اس��اتيجيات�التحييد�ترفعھ�

  :ع���املدى�الطو�ل�لألسباب�من�ب�ن��مور�التالية

- � �باستمرار��أنتؤكد �عليھ �يتوجب �أنھ �بما �وخط��ة �أف�ار�غ���طبيعية ��غمره �بأنھ �اقتناعھ ��� الفرد

 .الذي�يخل�باح��امھ�لذاتھ" �نفصال" تحييد�ا،�ي�تج�عن��ذا�الشعور�بالغرابة�أو�

��ل� - �ال���اية،�وفوق �ما �إ�� �فإنھ�ال�يرتفع ،
ً
�ا��صر�مز�ً�ا�ومؤملا �ح���لو��ان �أنھ �إدراك �من تمنعھ

ل�أي�خطر����ء�أنھ
ّ
 .ال��ش�

  

         l’évitementالتجنب�. 3

عندما�تصبح�اس��اتيجيات�التحييد�غ���ا��ط��ة�مثل�الطقوس�أو��ل�اء�غ����افية،��ستخدم�املصاب�

�مصدر�وساوسھ ��� �أو��شياء �أو��ماكن �املواقف �تجنب ��� �تتمثل �أك���رادي�الية �وسيلة  .بالوسواس

أذى����ص�ما��سيارتھ�سيقرر�عدم�قياد��ا��عد��ن،�و�خر�الذي�فال��ص�الذي�يخاف�من�إ��اق�

�ال��� ��بواب �مقابض �مثل �أو�أشياء �العامة �املراحيض �مثل �أماكن �س�تجنب �نفسھ �تلو�ث �من يخاف

ي�سب�إل��ا�خطر�تلوث�مبالغ�فيھ،�العامل�الذي�يخ����أن�ي�س�ب����حر�ق��س�ب�ماس�ك�ر�ا�ي�سوف�

ن�املواقف�أو�إذا�امتد�التجنب�إ���العديد�م�،أك���من��ذا�.ائية�و�كذايجب�استخدام��دوات�الك�ر�

�بال��ص�املع���أدا�ي،�فإنھ�يؤدي�إ���ضعف��ماكن�أو��شياء
ً
�كب��ا

ً
  .يمكن�أن�ي��ق�ضررا

  

   Les renforcements négatifsالتعز�ز�السل���. 4

التجنب،��شعر�باالرتياح�ع���الفور،�مما�عندما��ستخدم�املصاب�بالوسواس�اس��اتيجيات�التحييد�أو�

  .�سا�م����إبراز�استخدام�آليات�من��ذا�النوع����املستقبل
  

�الوسواس� �اضطراب �ظ�ور �عن �مسؤول �العوامل�امل�يأة،�وامل��لة،�والداعمة �ال�شابك�ب�ن �ذا

� .الق�ري�وا��فاظ�عليھ�وتفاقمھ ��ذا �يمكن�أن�يتفاقم ���يح، �عالجھ��ش�ل �لم�يتم �ضطراب�وإذا

ضعف�وظيفي،�أو�صراعات�عائلية،�أو�خلل����تقدير�الذات�أو�: بمرور�الوقت�و�حدث�الكث���من�الضرر 

  .أمور�أخرى 
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 اس��اتيجيات�التحييد
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 ا��صر،�شعور�بالذنب
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  الرا�عالقسم�

  الضطراب�الوسواس�الق�ري �املراحل��ساسية�للعالج�املعر���السلو�ي

Principales étapes du traitement cognitivo-comportemental du TOC 
  

  

ُ�ستمد�العالج�املعر���السلو�ي�للوسواس�الق�ري�أساًسا�من�نموذجھ�املعر���السلو�ي�،�و�تضمن�عشر�

 :مراحل�أو�خطوات�رئ�سية�ع���النحو�التا��
  

  التقييم� :1املرحلة�

� �أي �مع ��و�ا��ال �� كما �أو�مر من �نفسية �� اض �مفصل�العضو�ةمراض �تقييم �إجراء �الضروري �من ،

 الوسواس�الق�ري  ،�يمكن�استكمال�تقييم�اضطرابإلضافة�إ���تار�خ�ا��الة�املعتادبا،�قبل�بدء�العالج

اضطراب�: البطاقة�.باستخدام�مقاي�س�لتقدير�شدتھ��ش�ل�أفضل�ومتا�عة�التطور�ع���طول�الطر�ق

انظر�القسم�ن�(الوسواس�الق�ري،�يمكن�أن�ي�ون�التحليل�الوظيفي�وصياغة�خطة�العالج�مفيًدا��نا�

  ).�ول�والسادس

�مفيًدا، �أو�املرافق�ن ��سرة �أفراد �مع �لقاء �ي�ون �ما �فغالًبا �ممكًنا، �ذلك ��ان �للعائالت� إذا يمكن

� �خالل �من �استمرار�املش�لة ��� ��سا�م �أن �املر�ضبالفعل �حد��،اس�يعاب �إ�� �يذ�ب �البعض �إن بل

��زمات �إثارة �تجنب �أجل �من �الطقوس ��� �املشاركة �املصاب�، �لسلوكيات �يمكن �ذلك، �إ�� باإلضافة

� �املرضية �امل��اكمات �املثال �س�يل �ع�� ��سرة، �أ�شطة �تقييد �أيًضا ��كتناز�(بالوسواس اضطراب

Hoarding Disorder.(  
  

  

  للمر�ضمعلومات� :2 املرحلة

  :من�الضروري�قبل�بدء�العالج�شرح�ا��وانب�التالية�للمر�ض�والتأكد�من�ف�مھ�ل�ا

1. ���� �حدة �تزداد �ولك��ا �الناس �جميع �لدى �توجد �طبيعية �ظا�رة ��� �او�الدخيلة �ف�ار�املتطفلة

 .اضطراب�الوسواس�الق�ري 

�تماًما، .2 �عل��ا �السيطرة �املستحيل �فإ��ا من ��عيًدا، �اس�بعاد�ا �حاولنا �من��إذا �تر�� �أن �إ�� تميل

 .جديد

 .تأ�ي�املعاناة�الناتجة�قبل��ل����ء�من�التفس���الذي�يقدم�ل�ا�و��مية�ال���تو���ل�ا .3
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ال�يمكن�القضاء�تماًما�ع���الوساوس�ال���ت�تج�عن�ظا�رة�ال�إرادية،�لكن�يمكن�ترك���العمل�ع��� .4

 .رة��عتمد�ع���التحكم�����رادةطر�قة�تفس���ا�واس��اتيجيات�التحييد�ال���ت�تج�ع��ا،�و���ظا�

لتعديل�التفس��،��ستخدم��ش�ل�أسا����إعادة�البناء�املعر��،�وللتحكم����اس��اتيجيات�التحييد� .5

� �التعرض �أسا��� ��ش�ل ��ستخدم �أو�املعرفية، �العقلية �الطبيعة �تخيالبذات ،�)الس�نار�و�ات(ل

��س �السلوكية، �الطبيعة �ذات �التحييد �اس��اتيجيات ��� �التعرض�وللتحكم �أسا��� ��ش�ل تخدم

وتجدر��شارة��نا�إ���أن��ذه�التقنية��خ��ة����إ��� املتدرج����الواقع�مع�الوقاية�من��ستجابة،

 .حد��عيد�الطر�قة�ال���تم�إثبات�فعالي��ا��ش�ل�أفضل����العالج�النف����للوسواس�الق�ري 

 .د�واملدة�والشدة�عد�العالج،�نادًرا�ما�تختفي�الوساوس�ولك��ا�تنخفض����العد .6

7. � �الدوا�ي�يؤثر��ش�ل �الوساوس��أسا���العالج �يؤثر�العالج�النف����أيًضا�ع�� �الوساوس،�ب�نما ع��

 .ولكن��ش�ل�أك���ع���اس��اتيجيات�التحييد،�خاصة�الطقوس�العقلية�والسلوكية
  

التوقف�عن�ال�أستطيع�: "�عنوان )Alain Sauteraud )2000 يمكن�اق��اح�للمر�ض�كتاب�ممتاز�لـ�ـ

ف�و�ي�ناول�جوانب�املختلفة�الضطراب�الوسواس�الق�ري�بطر�قة�جد�معمقة�". الغسيل�والتحقق�والعد

ل�مساعدة�قيمة�أثناء�املعا��ة
ّ
  .لكن����تناولھ�س�ل�و�مكن�أن��ش�

  

 تحديد���داف: 3املرحلة�

� ��ش�ل���يح�عد�التأكد �املعلومات ��ذه � ،من�دمج �املر�ض�ليتم تحديد���داف،�التفا�م�مع

من�أجل�تحديد���داف� لتحقيق�ا،�إتباع�اوا��ة�ودقيقة�ومحدودة،�و�تم�تحديد�العملية�ال���يجب�

�ش�ل�أفضل،�من�الضروري�التعب���ع��ا����ش�ل�سلوكيات�أو�انفعاالت�أو�مواقف�أو�اتجا�ات�ي�ب���

� �عديل�ا، �يتم �الذي �للعال �إتباعھ�جراء �املعتادة �املراحل �من �الضطرابمستو�� �السلو�ي �املعر��  ج

 .،�ولكن�يجب�تكييف��ذه�املراحل��عناية�ل�ل�مر�ضالوسواس�الق�ري 
  

  وصف�الدواء�إذا�لزم��مر:  4املرحلة�

  12.،�ص2انظر�القسم�
  

 

 la restructuration cognitive إعادة�البناء�املعر��: 5املرحلة�

� �إعادة �حول ��دبيات ��� �املعر��يذكر�القليل � البناء ��� �من�اضطراب �جانب �و�� �الق�ري الوسواس

�تجا�ل�ا �يتم �ما �غالًبا �ال�� �العالج �الوسواس��.جوانب �معتقدات �أن �بھ �املسلم �من �أنھ �عت���البعض
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�ستمد�الكث���من��.ا��قيقة�دائما�ي�ون أن��ذا�أ�عد�و � ،را��ة�لدرجة�أنھ�ال�جدوى�من�محاولة��غي���ا

و���جميع�� .املصاب�ن�بالوساوس�فائدة�جزئية�بال�شك�لك��ا�حقيقية،�من�العمل�ع���املستوى�املعر��

ا��طوة��و���(ا��االت،�ح���أك���ا�إثارة�لالنزعاج،�من�امل�م�شرح�النموذج�املعر���السلو�ي�للمر�ض�

�املعر�� �النف��� �العالج �� (� �بطر�قة ��قل �ع�� �غ���واستخدامھ �معتقدات ��عديل �ملحاولة بدائية

  .ح���لو�لم�تظ�ر�النتائج�ع���الفور،�ف�و�عمل��ستفيد�منھ��ش�ل�عام����بقية�العالج�.العقالنية

ثم�نواصل�العملية�من�خالل�جمع�الوساوس�حول�املواضيع�الرئ�سية�املعنية�ثم�نتعامل�مع��ل�

  :ستو�ات�الثالثة�املعتادة�للتدخلموضوع�بدوره�عن�طر�ق�إعادة�البناء�ع���التوا���ع���امل

��ف�ار�الواعية .1 �أو�مستوى ��ول �إ��� .املستوى ����ء ��ل �قبل �املستوى ��ذا ��� �الطر�قة ��دف

السماح�للمصاب�بالوسواس�بأن�يصبح�واعيا�بالتح��ات�املعرفية،�بما����ذلك�الت��يم�وقبول�

�" .الشك ��ل �بالتحديد؟ �املوقف ��ذا ��� لوث
ُ
�ت �خطر�أن �يوجد �من��ل �التحقق �حًقا ضروري

 "�بواب�عشر�ن�مرة��ل�ليلة؟��ل�مخاطر��صابة�بالسرطان�كب��ة�جًدا��عد�أول�ألم�بط��؟

يتم��نا�محاولة�لتحديد�وتقليل�اتجا�ات�املر�ض�. املستوى�الثا�ي�أو�مستوى��تجا�ات�املختلة .2

 .املختلة�مثل�املطالب�الصارمة�و�ح�ام�الشاملة�حول�القيمة�ال��صية

����ذا�املستوى،��س��،�من�ب�ن�أمور�أخرى،� .املستوى�الثالث�أو�مستوى�املعتقدات�الضمنية .3

�فيھ�باملسؤولية� �املبالغ �الشعور �إ�� �باإلضافة �الفكر�والفعل �مثل��لتحام�ب�ن �آليات إ���تحديد

  .إ���أضع��خر�ن����خطر،. .. خط��... أنا����ء�: "و�عديل�املعتقدات�املختلة�ال���تنجم�عن��ذا

 

  l’exposition en imagination   بالتخيلالتعرض�: 6املرحلة�

يتم�تفعيل��س��اتيجيات�املعرفية��.��دف�اس��اتيجيات�التحييد�إ���تقليل�حصر�املر�ض�من�وساوسھ

خرى�أو�غ���أمن�خالل�تحليل�الوسواس�أو�كّفھ�أو�تحييده�من�خالل�طقوس�عقلية�أو�اس�بدالھ�بفكرة�

،��س��اتيجيات�راحة�فور�ة�للمصاب�بالوسواس،�ولكن�ي�تج�ع��ا�العديد�من�العيوبتوفر��ذه� .ذلك

ع���العكس�من��.فقد�تمنعھ�من�إدراك�أن�ا��صر�ال�يزداد�إ���ما�ال���اية�وأنھ�ال�ينطوي�ع���خطورة

ذلك،�فإن�تقنيات�التعرض�تقود�املصاب�بالوسواس�إ���تجر�ة�املواقف�املث��ة�ل��صر��ش�ل��امل����

ومواج�ة�العواقب�املؤملة�ال���ي�س��ا�ل�ا،�وخاصة�ا��صر�الشديد�الناتج�) in vivo(ا��يال�أو����الواقع�

ر�وسرعان�ما�تنخفض�شدتھ�ومدتھ��عد�ثم�يدرك�أنھ�ح���لو�زاد�قلقھ�ع���الفور،�فإنھ�غ���ضا .ع��ا
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�املتكررة، �التعرض � جلسات �لـ �املرجع �راجع �املوضوع، ��ذا اضطراب� :�عنوان Edna B. Foa حول

  ).49. ،�صانظر�القسم�السادس( TOC : utilité du traitementفائدة�العالج� :الوسواس�الق�ري 

  

كخطوة�تم�يدية�للتعرض�������اضطراب�الوسواس�الق�ري،�يمكن�استخدام�التعرض�با��يال�

ع���س�يل�املثال،�يتخيل�ال��ص�امل�ووس�باألوساخ��ضطرار�إ���استخدام�مرحاض��)in vivo(الواقع

�الواقع ��� �العادية �املراحيض �إ�� �الذ�اب �ع��
ً
�تدر�جيا ��عتاد �سوف �ذلك، ��عد أو��.مث���لالشم��از،

�ال�� �املواقف �مواج�ة ��� �ا��ساسية �إلزالة �كأداة �الواقع��ستخدم�ا ��� �تجر���ا �يمكن �س�يل��.ال ع��

�بال �املصاب �ال��ص �بمر�����وسواساملثال، ا
ً
�محاط �نفسھ �يتخيل �التلوث �من �فيھ �مبالغ �خوف لديھ

  .مصاب�ن�بميكرو�ات�خط��ة�أو�يتخيل�املتو�م�باملرض�أنھ��عا�ي�من�املرض�الذي�يخشاه

  

  :املراحل�الرئ�سية�للتعرض����ا��يال����كما�ي��

 .تحقق�من�ف�مھ،�واللتخيالبالشرح�للمر�ض�ال�دف�وطر�قة�العمل�ومراحل�التعرض� .1

 .ع�الرئ�سية����أصل�الوساوس�و�فعال�الق�ر�ةيضاتحديد�املو  .2

�يتعلق�بواحدة� .3 �دقيقة�واحدة�تقر�ًبا �س�نار�و�دراماتي�ي��ستمر�ملدة �املر�ض�ع���إعداد مساعدة

�املواقف، ��ذه �امل من �معقول، ضارع،الس�نار�و�مكتوب�بصيغة �أن�ي�ون�دراماتيكيا�لكنھ  يجب

 ).القسم�السادس(س�نار�و�للتعرض����ا��يال�: حول��ذا�املوضوع�راجع�البطاقة

 .باستخدام�الصور�الذ�نية،�اطلب�من�املر�ض�قراءة�النص�بصوت�عاٍل�و�بطء�و�تعب�� .4

�متناولھ، .5 �و�و��� �بحوزتك �الذي �الصو�ي �الدعم �الس�نار�و�ع�� � ���يل �أول�إذا �إجراء � أمكن،

 .جلسة��عرض�مطولة�تحت�إشراف�املعا��

6. � �ملدة �يوم ��ل �امل��ل �الس�نار�و��� �إ�� ���30ستماع ���� دقيقة،�45إ�� �باالستماع �الشروع ال�يتم

 .بال�امل) كتابة�وقراءة�و���يل�النص(امل��ل�ح���تكتمل�ا��طوات�السابقة�

 .�ش�ل�م��وظ�ا��صر مستوى���ستمرار�����ستماع�إ���النص�إ���غاية�انخفاض .7

 ).انظر�القسم�السادس(لتخيالب�عد��ل�استماع،�يتم�استكمال�شبكة�املراقبة�الذاتية�للتعرض� .8

 .�ستمرار�����التعرض�اليومي�ح���يختفي�ا��صر�أو�يقل��ش�ل�م��وظ .9
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إذا�عندما�يتم�التحكم����ا��صر�الناجم�عن�املوقف��ول��ش�ل��اٍف،�يتم�تكرار�نفس�الطر�قة� .10

�الو  �أصل ��� �وال�� �بالفعل �تحديد�ا �تم �ال�� ��خرى �املواضيع ��مر�مع �و�فعال�و اسلزم س

 .الق�ر�ة
  

 l’exposition graduée in vivo avecمع�الوقاية�من��ستجابة����الواقع�املتدرج�التعرض�: 7املرحلة�

prévention de la réponse   

إذا��ان�قد�و ،�السلو�ي�املعر���الضطراب�الوسواس�الق�ري راية�بالنموذج�عندما�يصبح�املر�ض�ع���د

�التعر  ��� �و�عديل�ابدأ �املعرفية ��شو�اتھ �ع�� �ف �مع �التعامل �بإم�انھ ��ان �وإذا �عقلًيا، �فإنھ�وساوسھ ،

����.جزئًيا�أو��لًيا�ح����ن�وال���تجن��المواقف�ال���تث���ا�لتدر�جًيا����الواقع�ي�ون�مستعًدا�ملواج�ة�

�س����ذه�ا��طوة�بالتعرض�املتدرج����الواقع� يل���اس��اتيجيات�التحييد�الناتجة�ع��ا،�نفس�الوقت

  .مع�الوقاية�من��ستجابة

�ت�بع� �ال�� �السلوكية �الطقوس �أو �الق�ر�ة ��فعال �لتعي�ن �عموًما �استجابة �عبارة ستخدم
ُ
�

���الواقع،�يمكننا�توسيع�مع����ذه�ال�لمة�من�خالل��.الوساوس�و��دف�إ����عديل�ا��صر�الناتج�ع��ا

�الوساوس �عن �الناتجة �التحييد �اس��اتيجيات �جميع �ع�� �التعرض��.تطبيق�ا �أثناء �امل�م �من لذلك

�حذف�اتحديد��س��اتيجيات�املختلفة�للتحييد�بوضوح�ومحاولة��الواقعل�والتعرض�التدر�������بالتخي

�مختلفة �وسائل �املعا��امل تحكم: باستخدام �وتحكم �نفسھ، ��� �بالوسواس �صاب �والتحكم أو��املحيط،

   .غ���م

� �الواقع�مع ��� �التدر��� �التعرض �من �املرحلة �من�ذه ��ك����الوقاية ��عيد �حد �إ�� ��� �ستجابة

� �ا��انب ��� �أ�مية �املعر�� �لعالج �السلو�ي �الق�ري اضطراب �الوسواس �ال���، �ا��وانب ��عض �ي�� فيما

   .عتبار���عل�ا�أك���فعاليةيجب�أن�نأخذ�ا����� 

شرح�للمر�ض�ال�دف�وطر�قة�العمل�وخطوات�التعرض�املتدرج����الواقع،�التأكيد�ع���أنھ�يتم� .1

 .مواج�ة�املواقف��ش�ل�تدر���

بأقل�املواقف�إثارة� وضع�ال�سلسل�ال�رمي�ل��ت�ب�للمواقف�ال���������مصدر��عراض،�ثم�البدء .2

� للقلق، �ال�رمي، �ال�سلسل �منولوضع �املقت�س �النموذج �استخدام : �عنوان Edna B. Foa يمكن

� �الواقع ��� �املتدرج �للتعرض �ال�رمي  Hiérarchie pour l’exposition graduée in vivoال�سلسل

 ).القسم�السادس(
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تقليل�تكرار�الطقوس�ثم�الشروع���� ،بالتعرض�أثناء�املقابلة�مع�أقل�املواقف�إثارة�للقلق البدء .3

 .منع�التجنب ،قف�ا�تماًماو�عقيد�ا�ثم�أو 

ُيو����بإجراء�جلسة��عر�ض�م������ل�يوم،��ستمرار����ذلك�ح���يتم�خفض�مستوى�ا��صر� .4

�من�50ب�سبة�
ً
 .دقيقة�45إ����30٪�ع����قل،�وال����ستغرق�عادة

5. � ��عرض ��ل �و�عد �وأثناء �قبل ��ش�الية �للمواقف �الذاتية �املراقبة �شبكة القسم�(استكمال

 ).السادس

 .�ستمرار����التعرض�اليومي�ح���يختفي�ا��صر�أو�يّقل��ش�ل�م��وظ .6

كرر�نفس�العملية�مع�املواقف��خرى�املسؤولة�عن� .7
ُ
عندما�يتم�إتقان�املوقف��ول��ش�ل��اٍف،�ت

  .الوساوس�و�فعال�الق�ر�ة�والتجنب،�و�نتقال�دائًما�من�املوقف��س�ل�إ����ك���صعو�ة
  

  التكميلية�ا��وانب: الثامنةاملرحلة�

وتقدير�الفوائد�الثانو�ة�: غالًبا�ما�تحتاج�ا��وانب��خرى�إ���املعا��ة�أثناء�أو��عد�املراحل�السبع��و��

الذات�وتوكيد�الذات،�والسمات�ال��صية�املرضية�مثل��دمان،�أو�املشا�ل�الزوجية،�أو��سر�ة�أو�

  .مشا�ل�أخرى 

  

 ���اء: التاسعةاملرحلة�
 

�السلو�ي �املعر�� �النف��� �العالج �أش�ال �من �ش�ل �ألي �بال�سبة �نفس�ا ��� ��نا ����اء �إجراء: طر�قة

� �الدعم �مقابالت �إلجراء �العالج،�ونخطط ���اية ��� �التعز�ز�(حوصلة ونتخذ�) booster sessionsجلسات

  .�نت�اسة�للوقاية�من�جراءات�املعتادة�
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  القسم�ا��امس

  Déroulement du traitement س���العالج��
  

  

  )أو�أك��(والثانية��املقابلة��و��

  العالج�الدوا�ي،�تحديد���داف،�تر�ية�نفسية،تقييمال
  

  .تار�خ�ا��الة�املعتاد .1

  اس�بعاد�املرض�العضوي.  

 وضع�ال���يص.  

 اس�بعاد�أو�التأكيد�ع����عتالل�املش��ك.  

  :استكمال�مع�املر�ض�املقاي�س�التالية .2

 مقياس�Beckلالكتئاب��L'Inventaire de Beck pour la dépression  

 مقياس�تقييم�ا��وف�Le questionnaire d'évaluation de la peur  

 أعراض  رشؤ م L'index des symptômes Y-BOCS  

 مقياس� L'Échelle Yale-Brown  

  .من�املحيط�إذا�استدعت�الضرورة�أفرادمقابلة�أفراد��سرة�أو�. 3

  :ال��بية�النفسية. 4

  شرح�ما��و�اضطراب�الوسواس�الق�ري. 

 شرح�مراحل�العالج�املختلفة.  

 كتاب� �ع�� �با��صول �ُيو��� �مناسًبا، �ذلك ��ان �يمكن���: "وقراءتھ) Sauteraud )2000 إذا ال

�والعد �والتحقق، �الغسيل، �عن  ,Je ne peux pas m'arrêter de laver, vérifier« "التوقف

compter«.  

  .لدواء�إذا�لزم��مروصف�ا. 5

  .تحديد���داف. 6

   :الواجبات�امل��لية. 7

 تتم�مراجع��ا�من�قبل�املعا������بداية�املقابلة�الثانية. �عد�املقابلة��و����ست�ياناتاستكمال�. 

 ال�يمكن���التوقف�عن�الغسيل،�والتحقق،�والعد"لكتاب�  القراءةبداية�". 

  

  



29 

 
   

لتقييم�والعالج�املعر���السلو�ي�الضطراب�الوسواس�الق�ري املمارسة� دليل  
Chaloult, L., Goulet, J., Ngô, T.L., 2014  . 

 

   )أو�أك��( 7-3املقابلة�

  البناء�املعر���إعادة

 

 
  

  املتا�عة .1

�من�متا�عة� �التأكد �و�عراض��ش�ل�خاص، �الوضع��ش�ل�عام �التعرف�ع���تطور ��نا ��ع�� املتا�عة

�لزم��مر، �إذا �الدوا�ي �ا��اجة،�من� العالج ��خرى�حسب استكمال�استمارات�التأم�ن�أو�املس�ندات

  .�فضل�أن�يتم��ذا����بداية�املقابلة
  

2 .� �تحصل ��ل �الكتاب �ع�� �والعد"املر�ض �والتحقق، �الغسيل، �عن �التوقف �يمكن�� �بدأ�. "ال �ل

  ؟��ل�لديھ�أي�أسئلة�؟بقراءتھ
  

  .البناء�املعر���إعادة الشروع����واستكمال .3

 شرح�ما�ية�إعادة�البناء�املعر��.  

 إعادة�البناء�ع���مستو�ات�التدخل�الثالثة.  

 طراب�الوسواس�الق�ري�فحسب�كتفاء�باألف�ار�واملعتقدات�ا��اصة�باض. 
  

   :الواجبات�امل��لية. 4

 ال�يمكن���التوقف�عن�الغسيل،�والتحقق،�والعد"�ستمرار�وإ��اء�قراءة�الكتاب�" 

 العمل�ع���إعادة�البناء�املعر���يوميا�ملدة�نصف�ساعة�تقر�ًبا.  
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   12إ����7املقابالت�من�

  بالتخيلالتعرض��

  املتا�عة .1

  التعرض�بالتخيل�وإكمالبدء� .2

 التخيلب�ية�التعرض�شرح�ما.   

 تحديد�املواضيع�الرئ�سية����مصدر�الوساوس�و�فعال�الق�ر�ة  

  كتابة�و���يل�الس�نار�و��ول  

 � �امل��ل�ملدة ��� ��ل�يوم �لھ ���30ستماع �شبكة��45إ�� ��ل�استماع،�يتم�استكمال دقيقة�و�عد

   املراقبة�الذاتية

 اٍف،��ست�ناف�مع�موقف�أو�موقف�ن�آخر�ن�عندما�يقل�ا��صر��ش�ل�.  

  

   :الواجبات�امل��لية. 3

 القيام��يوميا�بتمار�ن�التعرض�بالتخيل.  
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   18ا���12املقابلة�

  والوقاية�من��ستجابة التدر����التعرض

  
  

  املتا�عة .1

 :الواقعبدء�وإكمال�التعرض�املتدرج����. 2

 الواقعشرح�ما��و�التعرض�املتدرج����.  

 الوساوس�و�فعال�الق�ر�ةأك���ضع�قائمة�باألماكن�أو�املواقف�ال���تظ�ر�ف��ا� و.  

 بدأ�التعرض����م�ان�أو�موقف�س�ل.  

 � ��ستمر�من �يومية ��عر�ض ��30جلسة �املراقبة��45إ�� �شبكة �اكمال �جلسة، ��ل ��� دقيقة،

  .الذاتية

 � �ا��صر��ش�ل �تخفيف �يتم �حسب�عندما ��خرى �املواقف �مع �العملية �نفس كرر
ُ
�ت �اٍف،

  .ال�سلسل�ال�رمي

  

   :الواجب�امل����. 3

  قعاجلسة��يومية�بالتعرض�التدر����للو.  
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  20 إ�� 19املقابلة�

  ا��وانب�التكميلية

  

  متا�عة.1

  .إ��اء�التعرض�التدر�������الواقع��ذا�إذا�لم�يكن�قد�تم�بالفعل. 2

  :استكمال��ست�يانات�التالية�مرة�أخرى  .3

 أعراض  رشؤ م L'index des symptômes Y-BOCS  

 مقياس� L'Échelle Yale-Brown 

 شبكة�الوساوس�و�فعال�الق�ر�ة� 

  .���ضوء�النتائج،�يتم��عديل�أو�استكمال�العالج�حسب�ا��اجة. 4

  :التدخلإذا�لزم��مر�وإذا��ان�للمر�ض�دافعية،�يتم�توسيع�نطاق�. 5

 ل��ناك�أي�أمراض�ثانو�ة�أخرى�من�امل�م�عالج�ا؟��  

 معا����ا� �أيًضا �امل�م �من �أخرى �جوانب ��ناك �وتقدير�: �ل �الذات، �وتوكيد �املشكالت، حل

 الذات،�ومشكالت�الزوج�ن،�وما�إ���ذلك؟

  .إذا��انت�املرحلة�السابقة�غ���ضرور�ة،�يتم��نتقال�إ������اء. 6

  .ض�تجاه�ان��اء�العالجتناول�مخاوف�املر�. 7

   :الواجبات�امل��لية. 8

 وكذلك�� �للعالج �الرئ�سية �املراحل �مراجعة �املر�ض �من �اطلب ����اء، �إ�� �طر�قك ��� �كنت إذا

�����عتبار���داف� �الق�ر�ة،مع��خذ �و�فعال �الوساوس �ع�� �املستخدمة�للسيطرة الوسائل

  فعالية؟�ولية،�أي�من��ذه�الوسائل�ث�ت�أ��ا��ك���
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  21املقابلة�

  ���اء

  

  

  .املتا�عة.1

  .النظر����املخاوف������اية�العالج�إذا�لزم��مر�إعادة. 2

مراجعة�مع�املر�ض�املراحل�الرئ�سية�للعالج�والوسائل�املستخدمة�للسيطرة�ع���الوساوس�و�فعال�. 3

  .�عراض�مرة�أخرى كيفية�إعادة�استخدام�ا����املستقبل�إذا�ظ�رت� الق�ر�ة،

  ).booster sessionsجلسات�تقو�ة�والدعم�("إعداد�متا�عة�طو�لة��مد�إذا�لزم��مر��.4

  ).طب�ب��سرة(املتا�عة�الدوائية�طو�لة�املدى�. 5

  :�نت�اسة .6

 احتمال��نت�اسة.   

 عراض�ال���تن���باالنت�اسة�.  

 حالة��نت�اسة�استخدم��دوات�ال���تم��علم�ا�أثناء�العالج���.   

 م���ومن�يتم�اس�شارتھ�إذا�لزم��مر.  
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  القسم�السادس�
  

   Instruments de mesure et outils de traitement أدوات�القياس�والعالج�
  



35 

 
   

لتقييم�والعالج�املعر���السلو�ي�الضطراب�الوسواس�الق�ري املمارسة� دليل  
Chaloult, L., Goulet, J., Ngô, T.L., 2014  . 

 

  L'index des symptômes Y-BOCS �عراض�  رشؤ م
  

بإ�شاء�قائمة�باألعراض�املس��دفة�من�الف�رس�عن�طر�ق�سؤال�املر�ض�عن�الوساوس�و�فعال�الق�ر�ة�املحددة،�ضع�عالمة�ع����ل�ما�ينطبق،�قم�: التعليمات

� .فّرق�ب�ن��عراض�ا��الية�و�عراض�السابقة "*" املم��ة��عالمة�لألعراض�الرئ�سية،�ست�ون��ذه�بمثابة�القاعدة�لقائمة��عراض�املس��دفة،�الفقرات�" p"أشر�بـ

 .قد�ت�ون�أو�ال�ت�ون�ظوا�ر�اضطراب�الوسواس�الق�ري 

 الوساوس

   السابقة ا��الية

   الوساوس�العدوانية

 ا��وف�من�إيذاء�النفس�����    

 ا��وف�من�إيذاء��خر�ن    

 صور�عنف�او�رعب    

 ا��وف�من�التلفظ�بالشتائم�أو���انة    

 * ا��وف�من�فعل����ء�آخر�محرج��    

 )مثل�طعن�صديق(ا��وف�من�التصرف�بدافع�غ���مرغوب�فيھ�    

 ا��وف�من�السرقة    

 )مثل�ضرب���ص�ما��سيارتھ�وعدم�التوقف(ا��وف�من�إيذاء���ص�ما��س�ب�قلة��ن�باه�    

�عن����ء�فظيع�    
ً
 )مثل�حر�ق�أو�سرقة(ا��وف�من�أن�ت�ون�مسؤوال

 :���ء�آخر�    

   وساوس�الثلوث

 ) مثل�ال��از�والبول�واللعاب(التخوف�أو��شم��از�من�فضالت�ا��سم�أو��فرازات�    

 التخوف��شأن��وساخ�أو�ا��راثيم�    

 )مثل��س�ست�أو��ميانت�و�شعاع�والنفايات�السامة(التخوف�املفرط��شأن�امللوثات�البي�ية�    

 )مثل�املنظفات�واملذيبات(املفرط��شأن��دوات�امل��لية�التخوف�    

 ) مثل�ا��شرات(التخوف�املفرط��شأن�ا��يوانات�    

 التخوف��شأن�املواد��أو�البقايا�الالصقة    

 ا��وف�من��س�ب�امللوثات�للمرض    

 ) العدوانية(ا��وف�من�ال�س�ب�لآلخر�ن�باملرض�عن�طر�ق�التلوث�    

 التخوف�آخر�حول�عواقب�التلوث�    

 :���ء�آخر�    

   وساوس�ج�سية

 �ف�ار�أو�الصور�أو�الدوافع�ا���سية�املحرمة�أو�املنحرفة�    

�أو�زنا�املحارم�    
ً

 محتوى��يتضمن�أطفاال

 * محتوى���شتمل�ع���ا���سية�املثلية�    

 ) * العدوانية(السلوك�ا�������تجاه��خر�ن�    

 :���ء�آخر�    

  التخز�ن/ وساوس�ال��اكم�

  ( باألشیاء ذات القیمة النقدیة أو العاطفیة التي ینبغي تمییزھا عن الھوایات والتعلق)
  )الشك�ال��دد(الوساوس�الدي�ية�

 التخوف من تدنیس المقدسات والقذف    

 التخوف المفرط بشأن ما ھو الخیر والشر، األخالق     

 :���ء�آخر�    

  وساوس�التماثل�او�الدقة�

 ) على سبیل المثال، التخوف من تعرض شخص آخر لحادث إذا لم یكن كل شيء في مكانھ(مصحوبًا بالتفكیر السحري     

 ال یرافقھ تفكیر سحري     

   وساوس�جسدية

 * التخوف ینسب الذى أو لمرض     

 ) * مثل فوبیا تشوه  شكل الجسم(التخوف المفرط بشأن جزء من الجسم أو مظھره     
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 :���ء�آخر�    
      

   السابقة ا��الية

   وساوس�مختلفة

 تذكرالالحاجة إلى التعرف أو     

 الخوف من قول أشیاء معینة    

 الخوف من عدم قول ما ھو مطلوب بالضبط    

 أشیاء معینةالخوف من فقدان     

 )غیر عنیفة( صور مزعجة    

 أصوات أو كلمات أو موسیقى مزعجة أو ال معنى لھا    

 *االنزعاج بسبب بعض األصوات أو الضوضاء     

 أرقام الحظ أو غیر المحظوظة    

 ألوان تحمل معنى خاص    

 مخاوف خرافیة    

 :���ء�آخر�    

 �فعال�الق�ر�ة

  الغسل�/ أفعال�ق�ر�ة�حول�التنظيف�

 غسل الیدین المفرط أو طقوسي     

 الحاجة المفرطة أو الشعائریة للدُش واالستحمام وتنظیف األسنان واستخدام المرحاض الروتیني     

 الغسل المتكرر لألدوات المنزلیة أو األشیاء الجامدة األخرى     

 تدابیر أخرى لمنع أو القضاء على مالمسة الملوثات     

 :���ء�آخر�    

   الطقوس�املتكررة

 تحتاج إلى المراجعة أو إعادة الكتابة مرة أخرى    

 ) على سبیل المثال، عبور ذھابا وایاب من الباب، والنھوض والجلوس على كرسي(الحاجة إلى تكرار األنشطة الروتینیة     

 : ���ء�آخر    

   أفعال�ق�ر�ة�للعد�

      

  أفعال�ق�ر�ة�للتنظيم�وال��ت�ب�الدقيق�
      

  التخز�ن/ أفعال�ق�ر�ة�ال��اكم�

القراءة المتأنیة لجمیع اإلعالنات البریدیة، وتراكم : على سبیل المثال) یجب تمییزھا عن العنایة وجمع األشیاء ذات القیمة النقدیة أو العاطفیة(
 . الصحف القدیمة، والتنقیب عن الخردة، وجمع األشیاء غیر المفیدة، وما إلى ذلك

 
  

 

   أفعال�ق�ر�ة�مختلفة

 )العد/ بخالف التحقق (العقلیة الطقوس     

 الحاجة المفرطة لكتابة القوائم    

 الحاجة إلى القول أو السؤال أو االعتراف    

 *الحاجة للمس أو النقر أو الفرك     

 *طقوس ومیض العینین أو التحدیق     

 طقوس السلوك في طریقة األكل    

    
                                                                                                                             ____، إیذاء اآلخرین ____ إیذاء النفس  :لمنع) لعدم التحقق(تدابیر 

 ____عواقب وخیمة 
 السلوكیات الخرافیة    

 *نتف الشعر     

 *سلوكیات أخرى لجرح الذات أو إیذاء الذات     

 :���ء�آخر�    
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 الق�ري  الضطراب�الوسواس YALE-BROWN مقياس

Échelle YALE-BROWN sur le Trouble Obsessionnel-Compulsif  
  

  ............................................ :الن�يجة .................................... ...................: .....التار�خ ................................................................. :املر�ض اسم

  

  تتعلق�بوساوسك�5إ�����1سئلة�من�
  

�عنك�ع���الرغم�من�بذل�قصارى�ج�دك�ملقاوم��
ً
�ت�ون عادة�ما� ،االوساوس����أف�ار�أو�صور�أو�اندفاعات�ت�سلل�إ���عقلك�رغما

،�أو���تمام�شعور�املتكرر�با��طر،�أو�الشا�عة����ا��وف�املفرط�من�التلوثالالوساوس�،��طرا���ديد�و العنف�و ال �ا�حول مواضيع

  .،�أو�ا��وف�من�فقدان�أشياء�م�مةالتماثل،�أو���تمام�الشديد�بالتفاصيلاملبالغ�فيھ�بالنظام�أو�

  

  املر�ع�املجاور أجب�عن��ل�سؤال�بإدخال�الرقم�املناسب����
  

 الوسواسية مقدار�الوقت�الذي��ستغرقھ��ف�ار�. 1
 

 مقاومة�الوساوس. 4

 �ل�أف�ارك�امل�ووسة�تأخذ�أي�جزء�من�وقتك؟�

 

ما����ا���ود�ال���تبذل�ا�ملقاومة�أف�ارك�الوسواسية��ل�تحاول�تجا�ل�ا�أو�إخراج�ا�

 من�عقلك؟�

 

 ال����ء=  0
 

 أحاول�دائًما�مقاوم��ا=  0

 أحاول�مقاوم��ا�معظم�الوقت=  1 أحيانا/ أقل�من�ساعة�واحدة�يومًيا�=  1

 أبذل��عض�ا���د�ملقاوم��ا=  2 متكررة/ ساعات�يومًيا��3و��1ب�ن�=  2

�أس�سلم�ل�ل�ما�عندي�من�وساوس�دون�أن�أحاول�السيطرة�عل��ا،�وإن�حاولت=   3 متكررة�جًدا/ ساعات�يومًيا��8و��3ب�ن�=  3

 السيطرة�في�ون��عد�تردد

 أس�سلم�تماًما�و�إراد�ي�ل�ل�ما�عندي�من�وساوس�=  4 شبھ�ثابتة/ ساعات����اليوم��8أك���من�=  4

 مقدار�السيطرة�ع����ف�ار�الوسواسية. 5 الوسواسية مقدار�التعارض�الذي�تحدثھ��ف�ار�.2

إ���أي�مدى�تتعارض�أف�ارك�الوسواسية�مع�عملك�أو�دراستك�أو�

�تفعل�ا� �ال �أشياء ��ناك ��ل �حياتك؟ ��� �أخرى �م�مة �أ�شطة أي

 �س�ب�وساوسك؟�
 

�أو� �توقيف ��� �نجاحك �مدى �ما �الوسواسية �أف�ارك �ع�� �سيطرة �لديك �مدى �أي إ��

 صرف�ان�با�ك�عن�وساوسك؟��ل�يمكنك�إخراج�ا�من�عقلك؟�

 

 �عارض�ال�يوجد=  0
 

 عل��ا�تماًما�أسيطر =  0 

�����أ�شط����جتماعية�أو���شطة�=  1
ً
�س�ب�خلال�قليال

   �داء�خرى،�لك��ا�ال�تمنع���من�

�ايقاف�أو�صرف��ن�باه�با���د�وال��ك��=  1
ً
 يمكن���عادة

�أو�=  2 ��جتماعية �أ�شط�� ��� � �بالتأكيد �خلال �س�ب

   �داءامل�نية،�لك���ما�زلت�قادًرا�ع���

 أحياًنا�أتمكن�من�ايقاف�أو�صرف��ن�باه�ع��ا=  2

 �س�ب�خلال���ش�ل�كب������حيا�ي��جتماعية�أو�عم��=  3
  

 نادًرا��و�صعو�ة�ما�أتمكن�من�ايقاف�أو�اخراج�ا�من�عق���=  3

  �داءتمنع���من�=  4

  

�ولو�=  4 �ع��ا �ان�با�� �صرف �من �أتمكن �ما
ً
�نادرا �وساو���، �ع�� �سيطرة �لدي ل�س

 ل��ظات�قليلة�

 الوسواسية مقدار�التوتر�والضيق�املصاحب�لألف�ار�.3
تم�اختصار��ا��من��صدار��ص���بإذن�من���Y-BOCSذه�ال���ة�املكيفة�ملقياس�*   

Wayne Goodman .ملز�د�من�املعلومات�حول�مقياس�Y-BOCSاتصل�بالدكتور��،

Wayne Goodmanجامعة�فلور�دا��،College of Medicine, Gainesville .Floride 

،�Goodman WK�،Price LHمن�قبل�) �نجل��ية(تم��شر�ال���ة��صلية�. 32610

Rasmussen SA et al .1مقياس� Yale-Brown�� للوسواس�الق�ري :Development, 

use, and reliability, Arch Gen Psychiatry, 1989; 46 : 1006-11 

 �ل�تز��ك�أف�ارك�الوسواسية؟�
  

 

 ال�ع����طالق=  0
  

 قليال=  1
  

 عند�مستوى�مقبول =  2
  

 كث��ا=  3
  

 أشعر�دائًما�تقر�ًبا�بحالة�من�الضيق���د��عاقة�=  4
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 الضيق�الناجم�عن�السلوكيات�الق�ر�ة������������������������������������������. 8 املوالية�تتعلق��سلوكياتك�الق�ر�ة) 5(�سئلة�ا��مسة� 

�فعال�الق�ر�ة�تدفع�ال��ص�ألدا��ا�للتخفيف�من�قلقھ�أو�

 . انزعاجھ
 قك؟�كيف��شعر�إذا�ُمنعت�من�أداء�سلوكياتك�الق�ر�ة؟��ل��ذا�سوف�يقل

غالًبا�ما�تتخذ��ذه��فعال�ش�ل�سلوكيات�متكررة�ومنظمة�

 .ومتعمدة��س���الطقوس
 

 لن�أشعر�بالقلق�ع����طالق=  0

قد�يبدو�الفعل�نفسھ�مناسًبا،�لكنھ�يصبح�طقوًسا�عند�القيام�بھ�

 :من�أمثلة�افعال�الق�ر�ة �ش�ل�مفرط،

 سأشعر�بقليل�من�القلق=  1

 سأشعر�بالقلق�ولكن�يمكن�تحملھ=  2 طقوس�الغسل�أو�التط���،�والتحقق�الالمتنا��،�والتكرار�الال��ا�ي،�

 سأشعر�بقلق�شديد=  3 . وا��اجة�إ���تنظيم�وترت�ب�باستمرار،�وتجميع��شياء

�عض�الطقوس����فكر�ة،�ع���س�يل�املثال�إعادة�صياغة�نفس��

 .�شياء�مراًرا�وتكراًرا

 سأشعر�بقلق�شديد�إ���درجة�ال��ز=  4

 مقاومة��فعال�لق�ر�ة�. 9 الوقت�الذي��ستغرقھ�السلوكيات�الق�ر�ة�. 6

�مقدار�الوقت� �ما �الق�ر�ة؟ ��عمال �أداء ��� �تمضيھ �الوقت �من كم

 ) مقارنة�بمعظم����اص(�ضا���الذي��ستغرقھ�

 ما����ا���ود�ال���تبذل�ا�ملقاومة�افعالك�الق�ر�ة؟

 ألداء�أ�شطتك�اليومية��س�ب�طقوسك؟�ما�مدى�تكرار�طقوسك؟

 .أحاول�دائًما�مقاوم��ا=  0 ال����ء=  0

 .أحاول�مقاوم��ا�معظم�الوقت=  1 .احيانا/ أقل�من�ساعة�واحدة�يومًيا�=  1

 .أبذل��عض�ا���د�ملقاوم��ا=  2 .متكرر / ساعات�يومًيا��3و��1ب�ن�=  2

 .متكرر�جًدا/ ساعات�يومًيا��8و��3ب�ن�=  3
ق�ر�ة�دون�أن�أحاول�السيطرة��أفعالأس�سلم�ل�ل�ما�عندي�من�=   3

 .عل��ا،�وإن�حاولت�السيطرة�في�ون��عد�تردد

كث���جًدا�(ثابت�تقر�ًبا�/ ساعات����اليوم��8أك���من�=  4

 .) لدرجة�ال�يمكن�اح�سا��ا

  .ق�ر�ة�أفعالأس�سلم�تماًما�و�إراد�ي�ل�ل�ما�عندي�من�=  4

 مقدار�السيطرة�ع����فعال�لق�ر�ة�. 10 التعارض�الناجم�عن�السلوكيات�الق�ر�ة�. 7

إ���أي�مدى�تتعارض�سلوكياتك�الق�ر�ة�مع�عملك�أو�دراستك�أو�أ�شطة�

 الق�ر�ة؟��أفعالك�س�ب��تقوم���احياتك�امل�مة��خرى؟��ل��ناك�أشياء�ال�

� �ع�� �سيطرة �لديك �مدى �أي ��شعر�أنك��أفعالكإ�� �مدى �أي �إ�� الق�ر�ة؟

 مضطر�ألداء�فعل�ق�ري؟�

 

 أسيطر�عل��ا�تماًما=  0 ال�يوجد��عارض=  0

�����أ�شط����جتماعية�أو���شطة�=  1
ً
�س�ب�خلال�قليال

 .�داء�خرى،�لك��ا�ال�تمنع���من�

فعل�ق�ري�ولكن�عموما�يمكن���السيطرة�ع����ألداءاشعر�بدافع�= 1

 .نف���

�س�ب�خلال�بالتأكيد�����أ�شط����جتماعية�أو�امل�نية،�=  2

 .�داءلك���ما�زلت�قادًرا�ع���

أشعر�برغبة�قو�ة����فعل����ء�ما�ق�ري�لكن���أتمكن�من�=  2

 .ة�بج�د�كب��ر السيط

 .�جتماعية�أو�عم���س�ب�خلال���ش�ل�كب������حيا�ي�=  3
أشعر�با��اجة�امل��ة�ألداء�فعل�ق�ري،�يمكن���فقط�تأخ��ه�=  3

 .و�صعو�ة

 .تمنع���من��داء=  4

أشعر�با��اجة�ال���ال�تقاوم�ألداء�فعل�ق�ري،�ل�س�لدي�أي�=  4

سيطرة�ع����فعال�الق�ر�ة،�نادًرا�ما�أتمكن�التمسك����نف����

  .ح���لبضع���ظات

 

 

 

 الدرجة�ال�لية
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   YALE BROWNكيفية�تفس���نتائج�مقياس�

  الضطراب�الوسواس�الق�ري 
  
  

  عادي:  7 -  0

  اضطراب�الوسواس�الق�ري�خفيف�: 15 - 8

  الوسواس�الق�ري�املعتدل�: 23 -16

  اضطراب�الوسواس�الق�ري�شديد�31 - 24

  اضطراب�الوسواس�الق�ري�شديد�جدا: 40 - 32
  
  

���املقام��أو�عيادي�الضطراب�الوسواس�الق�ري����سياق�سر�ري  Yale-Brown مقياسيجب�استخدام�

� �فقط ��� �أعاله �املذ�ورة �و�رقام ���ذا��معالم�ول �دراية �ع�� �ل�سوا �الذين �أولئك �موقع لتحديد

  .املقياس
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  لتقييم�شدة�الوسواس�الق�ري  DSM-5 است�يان�مق��ح����تص�يف
  

  .يوجد�فيما�ي���مقياس�بديل�تم�تطو�ره�واختباره
  

  اضطراب�الوسواس�الق�ري 

���م� �أفضل ��ش�ل �نف�م �أن �نود �الق�ري، �الوسواس �اضطراب �أعراض �لديك �تقييمك، �ع�� بناًء

الرجاء��جابة�ع����سئلة�ا��مسة�التالية�لألعراض�التالية�خالل�. املش�لة�ال����سب��ا��ذه��عراض

  :املاضية) 7(�يام�السبعة�
  

1( � �ذ�نك�( Obsessionsالوساوس �ع�� �تطرأ �ال�� �ف��ا �غ���املرغوب �أو�الصور �ف�ار�أو��ندفاعات

ع���س�يل�املثال،�مخاوف�من�التلوث،�مع�حدوث�أشياء�مروعة،�مع��حتفاظ�باألشياء�(�ش�ل�متكرر�

  ).��صًيا����ترت�ب�مثا���أو�مرتبة�بدقة،�أو�أف�ار�دي�ية�أو�ج�سية�غ���مقبولة
  

  وأيضا
  

�الق�ر�ة) 2 �مراًرا�( Compulsions �فعال �عقلية �أو�أفعال �معينة �سلوكيات �ألداء �بالدافع الشعور

�الطقوس �أو�حسب �املفرط �أو�التنظيف �الغسل �املثال، �س�يل �ع�� �أو�طلب��،وتكراًرا �املتكرر التحقق

  ).الطمأن�نة،�العد�أو�ال��ت�ب�أو�جعل��شياء�م�ساو�ة�أو���يحة

  

كم�من�الوقت����املتوسط�

 ت�شغل���ذه��عراض؟

0 1 2 3 4 

 ال����ء
  أقل�من(خفيف�

 )ساعة����اليوم

�3إ����1من�(معتدل�

 )ساعات����اليوم

�8إ����3من�(شديد�

 )ساعات����اليوم

�8أك���من�(شديد�جدا�

 )ساعات����اليوم

ما�مقدار�الضيق�الذي��س�بھ�

 لك��ذه��عراض؟

0 1 2 3 4 

 )ا���درجة�ال��ز(شديد�جدا� شديد معتدل خفيف ال����ء

ما�مدى�صعو�ة�ال���تجد�ا�

 للسيطرة�ع����ذه��عراض؟

0 1 2 3 4 

 ال�توجد�سيطرة القليل�من�السيطرة معتدلة�ةسيطر  الكث���من�السيطرة �املھ�ةسيطر 

ا���اي�درجة�تجعلك��ذه�

�عراض�ال����تتجنب�فعل�

أي����ء�أو�الذ�اب�إ���أي�

أو�التواجد�مع�أي�م�ان�

 ��ص؟

0 1 2 3 4 

 ال�تجنب
تجنب�من�ح�ن�

 آلخر
 تجنب�معتدل

تجنب�متكرر�وواسع�

 النطاق
 )مالزم�للم��ل (تجنب�شديد�

إ���أي�درجة�تتعارض��ذه�

�عراض�مع�املدرسة�أو�العمل�

أو�ا��ياة��جتماعية�أو�

 �سر�ة؟

0 1 2 3 4 

 �عارض�خفيف ال����ء
معتدل،�يتعارض�

 مع��داء�بالتأكيد
 الكث���من�التعارض

ا���درجة�(�عارض�شديد�جدا�

 )ال��ز
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الق�ر�ة�والتجنب��فعال��ل�الوساوس�والطقوس�  

 التجنب طقوس�سلوكية طقوس�عقلية الوساوس  

  )0 -100(% )0 -100(% )0 -100(% )0 -100(% 

 �حد
        

         �ثن�ن

         الثالثاء

         �ر�عاء

         ا��م�س

         ا��معة

         الس�ت

  
  

 :اكتب�فقط�الرقم�املقابل�����ل�مر�ع

 خفيف�جدا =    1إ����21 متوسط =    41إ����60 شديد�جدا =  81إ����100

=                 خفيف =    21إ����40 ُمالحظ =     61إ����80  منعدم 0



42 
 

 
   

املمارسة�لتقييم�والعالج�املعر���السلو�ي�الضطراب�الوسواس�الق�ري  دليل  
Chaloult, L., Goulet, J., Ngô, T.L., 2014 . 

 
 

  

  التحليل�الوظيفي� :TOCاضطراب�الوسواس�الق�ري�

  ية�طة�العالجا�وصياغة�
  

  .بمجرد�أن�تبدأ�املراقبة�الذاتية،�وصف�العناصر�التالية

 ا��ارجيةاملحفزات� .1

-  

-  

-  

-  

-  

 الداخلية�حفزاتامل .2

-  

-  

-  

-  

-  

 �ف�ار�الوسواسية .3

-  

-  

-  

-  

- 

 النتائج�املتوقعة�ع���املدى�القص��  . أ

-  

-  

-  

-  

-  
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 النتائج�املتوقعة�ع���املدى�الطو�ل  . ب

-  

-  

-  

-  

-  

   ...)ا��صر،�الذنب،�ا���ل،��شم��از(�نفعاالت� .4

-  
-  

-  

-  

-  

  النتائج�املتوقعة�من��ذه��نفعاالت

-  

-  

-  

-  

-  

  �ستجابات�الف��يولوجية. 5

-  

-  

-  

-  

-  

  �ستجابات�الفسيولوجية�النتائج�املتوقعة�ل�ذه

-  

-  

-  

-  

-  
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 الق�ر�ة��فعال .6

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  الطقوس�العقلية. 7

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  التجنب. 8

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  

  

  

  

  

  

  Goulet J. (07/2012): adapté d’Edna B. Foa (2012): اقتباس
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  لالكتئاب BECK مقياس

 .:.....�سم         :......................التار�خ     :..........................................النتائج

 :�ذا�است�يان��شمل�مجموعات�كث��ة�من�ا��مل،�املطلوب�منك�بال�سبة�ل�ل�مجموعة

   
 .1 قراءة��ل�ا��مل��عناية�

 .2 داخل�القوس�بجانب�ا��ملة�ال���تصف��ش�ل�أك���كيف��شعر�بنفسك�منذ�أسبوع�و���الوقت�ا��ا����»X«وضع�عالمة��

 .3 امام��ل�م��ا�»X«اذا��انت�جمل�تناسبك،�ضع��      

 . 11 0 (  )  لست�م���ً�ا��ن�أك���مما�كنت�عليھ����العادة�
 

 .1 0 (  )  ال�أشعر�با��زن�

 ) (  1 �س�ولة�أك����ن�من��وقات�العاديةأصبح�م���ً�ا�أو�غاضًبا�
  

 )  ( 1 أشعر�با��زن�والكآبة�
 

 
ً
 ) (  2 أشعر�باالنزعاج��دوما

  
 ) (  2 أنا�كئ�ب�أو�حز�ن�طوال�الوقت�وال�أستطيع�وأ��ز�عن�الف�اك�م��م

 
 ) (  3 ال��غضب����ن�اطالقا��شياء�ال�����س�ب�عادة����ذلك�

  
 ) (  2 التعاسة�لدرجة�تؤمل��أشعر�با��زن�أو�

 
 . 12 0 (  )  لم�أفقد�ا�تمامي�بالناس�

 
 )  ( 3 أشعر�با��زن�والتعاسة�لدرجة�ال�أتحمل�ا�

 
�باآلخر�ن�عن�السابق�

ً
 ) (  1 أنا��ن�أقل�ا�تماما

  
 .2 0 ( )  ال�أشعر�بالقلق�أو�ال�شاؤم�من�املستقبل�

 ) (  2 فقدت�معظم�ا�تمامي�وإحسا����بوجود��خر�ن�
  

 ) (  1 أشعر�بال�شاؤم�من�املستقبل�
 

 ) (  3 فقدت�تماما�ا�تمامي�باآلخر�ن�وال�أ�شغل���م�ع����طالق
  

 )  ( 2 أشعر�انھ�ال�يوجد�ما�أتطلع�إليھ����املستقبل�
 

 . 13 0 (  )  اتخذ�القرارات�بنفس�الكفاءة�ال����انت�عل��ا�من�قبل�
 

�أن�أتخلص�من�متاع���
ً
 ) (  2 أشعر�انھ�ال�أستطيع�أبدا

 
 ) (  1 أحاول�تاجيل�اتخاذ�القرارات�ا���وقت�الحق

  
 ) (  3 أشعر�باليأس�من�املستقبل�وأن��مور�لن�تتحسن�

 
 ) (  2 دي�صعو�ات�كث��ة����اتخاذ�القرارات�ل

  
 . 3 0 ( )  ال�أشعر�بأ�ي�فاشل�

 ) (  3 أ��ز�تماما�عن�اتخاذ�أي�قرار�باملرة�
  

 ) (  1 أشعر�أن���فشلت��أك���من�العادي�ن�
 

 . 14 0 (  )  ال�أشعر�بأن�شك���أسوأ�من�ذي�قبل�
 

 ) (  2 أشعر�أ�ي�حققت�أشيائا�قليلة�جدا�ل�ا�مع���أو�أ�مية�معينة
 

�وأقل�جاذبية�
ً
 ) (  1 أشعر�بالقلق�من�أ�ي�أبدو�أك���سنا

  
 ) (  2 عندما�أنظر�إ���حيا�ي����السابق�أجد�ا�مليئة�بالفشل�

 
 ) (  2 أشعر�بوجود��غ��ات�دائمة����شك���تجعل���أبدو�أقل�جاذبية�

  
�

ً
 ) (  3 )أبا�أو�زوجا�او�امراة�( أشعر�أ�ي���ص�فاشل�تماما

 
 ) (  3 .أشعر�بأن�شك���قبيح�او�مشم��

  
�ع���وجھ�ا��صوص

ً
 . 4 0 ( )  لست�ساخطا

 . 15 0 (  )  يمكن���العمل�بنفس�الكفاءة�كما�كنت�من�قبل�
 

 ) (  1 أشعر�بامللل�أغلب�الوقت�
 

�
ً
 )  ( 1 أحتاج�إ���مج�ود�خاص�ل�ي�أبدأ�ش�ئا

  
 ) (  2 ال�أستمتع�باألشياء�كما�كنت�من�قبل�

 
 ) (  1 ال�أعمل�بنفس�الكفاءة�ال���كنت�أعمل���ا�من�قبل�

  
 )  ( 2 يحقق�����الرضالم�أعد�أجد�ش�ئا�

 
 ) (  2 أحتاج�ألدفع�نف����بمشقة�ل�ي�أعمل�أي����ء�

  
 ) (  3 إن���غاضب�او�ساخط�من��ل�����

 
 ) (  3 أ��ز�عن�أداء�أي�عمل�ع����طالق�

  
 . 5 0 (  )  ل�س�لدي�إحساس�خاص�بالذنب�ع������ء�

�كما��عودت�
ً
 . 16 0 (  )  أنام�جيدا

 
 )  ( 1 أشعر�بأن������ء�أو�تافھ�أغلب�الوقت�

 
����الصباح�أك���من�قبل�

ً
 ) (  1 أس�يقظ�مر�قا

  
 ) (  1 يص�ب���إحساس�شديد�بالذنب�

 
 ) (  2 ساعات�أبكر�من�ذي�قبل،�وأ��ز�عن�است�ناف�نومي��3-2أس�يقظ�من�

  
 
ً
 ) (  2 أشعر�بأن������ء�وتافھ�أغلب��وقات�تقر�با

 
��ل�يوم�وال�أستطيع�النوم�اك���من�أس�يقظ�

ً
 ) (  3 ساعات�5مبكرا

  
 )  ( 3 أشعر�بأن������ء�وتافھ�للغاية�

 
 . 17 0 (  )  ال�أ�عب��سرعة�أك���من�املعتاد�

 
�يحل��ي�

ً
 . 6 0 (  )  ال�أشعر�بأن��ناك�عقابا

 )  ( 1 أ�عب��س�ولة�أك���من�ذي�قبل�
  

�سيحدث����
ً
�س�ئا

ً
 ) (  1 أشعر�بأن�ش�ئا

 
 ) ( 2 أ�عب�من�فعل�أي����ء�

  
�وقع�او�سوف�يقع�ع���بالفعل�

ً
 )  ( 2 أشعر�بأن�عقابا

 
 ) (  3 أنا�متعب�جدا�لفعل�أي����ء

  
 )  ( 3 أشعر�بأن���أستحق�أن�أعاقب�

 
 . 18 0 (  )  ش�ي���للطعام�ل�ست�أسوأ�من�قبل�

 
عقاب�

ُ
 ) (  3 لدي�رغبة����ان�ا

 
 ) (  1 ش�ي���للطعام�ل�ست�جيدة��السابق�

  
 . 7 0 (  )  ال�أشعر�بخيبة��مل����نف����

 ) (  2 ش�ي���للطعام�أسوأ�بكث����ن
  

 )  ( 1 يخيب�أم������نف����
 

 ) (  3 ل�س�لدي�ش�ية�ع����طالق
  

 )  ( 1 ال�أحب�نف����
 

�ثابت�
ً
 . 19 0 (  )  وز�ي�تقر�با

 
 )  ( 2 أشم���من�نف����

 
 ) (  1 كغ�من�وز�ي��2فقدت�أك���من�

  
 ) (  3 أكره�نف����

 
 ) (  2 كغ�من�وز�ي��4فقدت�أك���من�

  
 . 8 0 (  )  ال�أشعر�بأ�ي�أسوأ�من�أي���ص�آخر�

 ) (  3 كغ�من�وز�ي��6فقدت�أك���من�
  

 ) (  1 أنتقد�نف�����س�ب�نقاط�ضعفي�أو�أخطا�ي�
 

 . 20 0 (  )  لست�قلقا�ع��������أك���من�املعتاد�
 

 ) (  2 ألوم�نف����ملا�أرتكب�من�أخطاء�
 

 ) (  1 أنا�قلق�من��وجاع�أو��الم،�أو�مشا�ل����ال�ضم�أو��مساك
  

 ) ( 3 ألوم�نف����ع����ل����ء�س���يحدث����
 

 )  ( 2 ع���التفك������أي����ء�آخرأنا�قلق�للغاية��شأن�ما�أشعر�بھ�أو�كيف�أشعر�ا���درجة�يصعب�
  

 . 9 0 (  )  ال�ت�تاب���أي�أف�ار�اليذاء�نف����

 ) (  3 .أفكر�فقط�فيما�أشعر�بھ�أو�كيف�أشعر
  

 ) (  1 تراود�ي�أف�ار�اليذاء�نف����ولكن�ال�أنفذ�ا�
 

 21 0 (  )  لم�أالحظ�أي��غ��ات�حديثة�����رغب���ا���سية
 

 ) (  2 أ�شعر�انھ�أفضل����أن�أموت�
 

 ) (  1 أنا�أقل�ا�تماما�برغب���ا���سية�من�ذي�قبل
  

 )  ( 2 أ�شعر�انھ�ي�ون�أفضل�لعائل���لو�كنت�ميتا�
 

 ) (  2 أنا�أقل�ا�تماما�بكث���برغب���ا���سية��ن�
  

 )  ( 3 لدي�خطط�أكيدة�لالنتحار�
 

 ) (  3 لقد�فقدت�ا�تمامي�برغب���ا���سية��تماًما�
  

 ) (  3 لو�استعطت�لقتلت�نف���
 

    
 . 10 0 (  )  ال�أب�ي�أك���من�املعتاد�

    
 )  ( 1 أب�ي�أك���مما�كنت�من�قبل�

 
Louis Chaloult, Jean Goulet, Août 2001 Guide de pratique pour l'évaluation et le 

   
 ) (  2 أب�ي�حاليا�طوال�الوقت�وال�أستطيع�أن�أتوقف�عن�ذلك�

 
traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie (TPA) 

   
�ع���الب�اء�ولكن���أ��ز��ن�عن�الب�اء�ح���لو�أردت�ذلك�

ً
 ) (  3 كنت�قادرا
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 تفس���نتائج�ةكيفي

 BECKمقاي�س�

  لالكتئاب�وا��صر

 

   

 عادي : 9 إ�� 0من�

 اكتئاب��أو�حصر�خفيف�� : 19إ����10من�

 اكتئاب��أو�حصر�معتدل� : 25إ����20من�

 حاد�ا��اكتئاب��أو�حصر�معتدل�� : 29إ����26من�

 اكتئاب��أو�حصر�حاد� :40إ����30من�

 حاد�جدا : وأك�� 40 
  

  

�ل�سياملق�ا�ذ �و�رقام��ةأداب اس ��ول، �املقام ��� �سر�ري �سياق ��� �استخدام�ا �و�جب ���يصية

  .اسياملق�ااملذ�ورة�أعاله�ما����إال�معالم��سمح�بوضع�أفضل�ألولئك�الذين��م�أقل�دراية���ذ

  
  

  

  

  

  

  

Louis Chaloult, Jean Goulet, Août 2001 Guide de pratique pour l'évaluation et le traitement du trouble 

panique avec ou sans agoraphobie (TPA) 
-   
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  است�يان�تقييم�ا��وف

 (QEP)   QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA PEUR 

ــــــــــــــــــــــــــ: �سم ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ: التار�خ ـ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــــــــ

. ير���تقييم�مدى�قدرتك�ع���تجنب��ل�من�املواقف�التالية��س�ب�ا��وف�أو�املشاعر�غ���السارة��خرى )     أ

 : استخدم�السلم�التا��

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ال�اتجنب
نادرا�ما�

 اتجنب

اتجنب����

الكث���من�

 الوقت

اتجنب�

 كث��ا
 غالبا�ما�اتجنب

ـــــــــ .قم�بوِصف��ذه�الفو�يا�ب�لماتك�ا��اصة�وقم�بتقييم�ا. الفو�يا�الرئ�سية�ال���أر�د�أن�أعا���م��ا.  1ـ�ـ  

ـــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـ ـــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ  ـــ

ــــــ  . ا��قن�أو�العمليات�ا��راحية�ال�سيطة.  2ـ�ـــــ

ــــــ  .تناول�الطعام�أو�الشراب�مع�أ��اص�آخر�ن.  3ــ�ـــــ

ـــــ  .املس�شفيات.  4 ــــــــ

ـــــ ـــ  . السفر�بمفردك�با��افلة.  5ـ�ــــ

ــــــ  . امش�وحيًدا����الشوارع�املزدحمة.  6ــ�ـــــ

ــــــ  . ان�ُينظر�ا���أو�التحديق���.  7ــ�ـــــ

ـــــــــ  . اذ�ب�إ���املتاجر�املزدحمة.  8ـــ�ـ

ـــــــ  . التحدث�إ������اص�الذين�يمثلون�السلطة.  9ـــ�ـ

ــــــ ـــ�ـ  رؤ�ة�الدم.  10ـــ

ــــــ ـــ�ـ  للنقد�أ�عرض أن.  11ـــ

ــــــ  .اذ�ب��عيدا�عن�امل��ل�لوحدي.  12ــ�ـــــ

ــــــ  . التفك������مرض�أو�حادث.  13ــ�ـــــ

ــــــ  .التحدث�امام�ا��م�ور .  14ـ�ـــــ

ــــــ  . املساحات�ا��ضراء.  15ــ�ـــــ



48 

 
   

لتقييم�والعالج�املعر���السلو�ي�الضطراب�الوسواس�الق�ري املمارسة� دليل  
Chaloult, L., Goulet, J., Ngô, T.L., 2014  . 

 

ــــــ  .الذ�اب�ا���طب�ب��سنان.  16ــ�ـــــ

ــــــ  ). قم�بوصف�ا�وتقييم�ا(مواقف�أخرى�.  17ــ�ـــــ

ـــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـ ـــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ  ـــ

 : استخدم�السلم�التا��. اشر�إ���أي�مدى�تز��ك�املشكالت�أدناه�أو�تقلقك)     ب

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ل�س�

مز�ً�ا�ع���

 �طالق

مز���

 قليال

مز����ش�ل�

 مقبول 

مز���

 كث��ا
 مز���للغاية

ـــــ ـــ  .بالبؤس�أو��كتئابالشعور�.  18ـ�ــــ

ـــــــــ  .الشعور�بال��يج�أو�العدوانية.  19ـــ�ـ

ــــــ  . الشعور�بالتوتر�أو�ال�لع.  20ــ�ـــــ

ــــــ  .وجود�أف�ار�غ���سارة.  21ــ�ـــــ

ــــــ  . الشعور�بالغرابة،�غر�ب�او��خر�ن�غر�اء.  22ـ�ـــــ

ــــــ  ). قم�بوصف�ا�وتقييم�ا(مشاعر�أخرى�.  23ــ�ـــــ

ـــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 .  املقابل�لتقييمك�8و��0كيف�تقيم�حالتك�ا��الية�من�أعراض�الفو�يا؟�ضع�دائرة�حول�الرقم�ب�ن�)     ج
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  فائدة�العالج :TOCاضطراب�الوسواس�الق�ري�

  �ستجابةمن�مع�وقاية� التعرض����الواقع�

Exposition in vivo avec prévention de la réponse (EIVPR) 
  

ا�تحت�ا��وانب��ستجابة�من�مع�وقاية� التعرض����الواقع� صفو قم�ب
ً
��االتالية�ال���نتعلمثم�ضع�خط

  :منھ

 بدون�تجنب�أو��روب�أو�تحييد�بما����ذلك�الطقوس�و�فعال�الق�ر�ة(مع�التعرض�املطول� (

 . التعود��و�العنصر�ال�شط����العالج�.ينخفض�القلق����ال��اية�من�تلقاء�نفسھ

 تنخفض�أيًضا�الرغبة����القيام�بالطقوس�الناتجة. 

 املتوقعة�ع���املدى�القص���النتائجال�تحدث�. 

  تجر�ة��ذه�املحنة�ال�تدفعنا�إ���ا��نون. 

 ،عندما�تخلق�النتائج�طو�لة�املدى�حالة�من�عدم�اليق�ن،�نتعلم�كيف�نتحمل�ا��ش�ل�أفضل ���

 .�ذا�البديل،�يفضل�استخدام�التعرض����التخيل،�ومزاياه�موصوفة�أدناه

  

  التعرض�بالتخيل

Exposition en imagination (EI)  

ا�تحت�ا��وانب�التالية�ال���نتعلم�ا�منھ�IE  التعرض�بالتخيل صفو قم�ب
ً
 :ثم�ضع�خط

 �،حدث�مع�التعرض�املطول
ُ
 ).التعود(حصرا�أقل��ف�ار�والصور�الذ�نية�ت

 أيًضا�الرغبة����القيام�بالطقوس�الناتجة�تنخفض. 

 يمكن�التفك������ا��طر��ش�ل�مكثف�ولف��ة�طو�لة�دون�أن�يحدث. 

 تخيل�التصرف�بطر�قة�مروعة�دون�القيام�بذلك�أو�بدون��غي���قيمنا�أو�جعلنا�نرغب�����يمكن

 .التصرف���ذه�الطر�قة

  تجر�ة��ذه�املحنة�ال�تدفعنا�إ���ا��نون. 

 من�خالل�بذل�ج�د�أقل�لتجنب�التفك�������مر،�في�ون�التفك���فيھ��ش�ل�أقل. 

 التفك���با��طر�ل�س�بخطر. 

Goulet J. (07/2012): adapté d’Edna B. Foa (2012)  
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  س�نار�و�التعرض�بالتخيل

ـــــ: عنوان�الس�نار�و ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ   ـــــــ

  ______________________: التار�خ                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: # النسخة 

 أكتب�نًصا�او�س�نار�و�يمثل�واحدة�من�ا�شغاالتك�الرئ�سية.  

 يجب�أن�يث���حصرا�مرتفًعا�إ���حد�ما�ولكن�يمكن�تحملھ.  

 يجب�أن�ي�ون�مخيفا�للغاية،�لكن�يحتفظ�بمصداقيتھ.  

 راءة�البطيئة�للنص�من�دقيقة�إ���خمس�دقائقيجب�أن��ستغرق�الق.  

 يجب�ان�ي�ون�الس�نار�و�مخيفا�من�البداية�ا���ال��اية�.تجنب�املقدمات�أو�التوقفات�ال���تكسر��يقاع.  

 ،ا��اضر� ��� �يكتب �أن �وما� يجب �تراه، �ما �أيًضا �ولكن �تفعلھ، �وما �يحدث �ما �ذلك ��� �بما �تفصيلًيا �وصًفا اكتب

وما�����نفعاالت�و�حاس�س�ا��سدية�ال����شعر���ا،�ال�دف��و�أن��شعر�كما�لو�كنت���سمعھ،�وما�تفكر�فيھ،

 .�ناك�قدر��م�ان

 غمة�(و���القراءة�" ...) سي�ون�ع���ما�يرام"،�"ل�س�بخط��("تجنب�أي�ش�ل�من�أش�ال�التحييد،�سواء����الكتابة��

  ).رت�بة�أو�قراءة�سر�عة�جًدا

 ف��ات�راحة����أوقات�إس��اتيجية�للسماح�باستحضار�الصور�الذ�نية�و�نفعاالت،س�تم�القراءة�ببطء،�مع�أخذ� 

  .سيحدد�معا��ك�معك�الطرائق�الدقيقة�للتعرض�بالتخيل

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  اذا�لزم��مر،�استمر����ا��لف
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  بالتخيل�شبكة�املراقبة�الذاتية�للتعرض 

  

ــــــ: �سم ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 : اليوم : اليوم : اليوم : اليوم : اليوم : اليوم

ـــــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ــــــــ ــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ  ــ

 :الس�نار�و :الس�نار�و :الس�نار�و :الس�نار�و :الس�نار�و :الس�نار�و

ـــــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ـــــ  ــ
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  )الوسواس�الق�ري اضطراب�(الذاتية�للتعرض�للوضعيات�املش�لة��راقبةشبكة�امل

  _______________________________________: التار�خ_____________________________ :�سم

�الوضعية� : التار�خ �بوصف قم

 املش�لة

                        :         اذكر��ل

               واج�ت�الوضع.  1 

                 املوقف��تتجن�. 2  

  

���� �استغرقت �الوقت �من كم

 مواج�ة�الوضعية؟

�من� �ألغيت �أو �قللت �ل

�الق�ر�ة� �فعال

  ؟)الطقوس(

                مستوى�ا��صر�

 )0-10                          (         

           قبل�����������������) أ

            خالل�������������) ب

 �عد) ج

                    :      فيما�كنت�تفكر

                       قبل�������������) أ

                        خالل���������) ب

 �عد�الوضعية) ج

        

ــــــــ) أ   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ـ    ــ

ــــــــــــ)ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �        ــ

ـــــ)ج ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ  ــ

ــــــــ= أ� ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ��ـــ             ـ

ـــ= ب� ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ��ـــ              ـــ

ــــ= ج� ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ

        

ــــــــ) أ   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ـ    ــ

ــــــــــــ)ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �        ــ

ــــ)ج ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ  ـــ

ــــــــ= أ� ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ��ـ             ـــ

ـــ= ب� ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ��ـ              ـــ

ــــ= ج� ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــ

        

ــــــــ) أ   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ـ    ــ

ــــــــــــ)ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �        ــ

ــــ)ج ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ  ــ

ــــــــ= أ� ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ��ـــ             ـــ

ـــ= ب� ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ��ـــ              ـــ

ــــ= ج� ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

        

ــــــــ) أ   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ـ    ــ

ــــــــــــ)ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �        ــ

ــــ)ج ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ  ـــ

ــــــــ= أ� ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ��ـ             ـــ

ـــ= ب� ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ��ـــ              ـــ

ــــ= ج� ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ  ـ

        

ــــــــ) أ   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ـ    ــ

ــــــــــــ)ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �        ــ

ــــ)ج ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ  ـــ

ــــــــ= أ� ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ��ـ             ـــ

ـــ= ب� ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ��ـــ              ـــ

ــــ= ج� ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ  ـ

  

.La peur d'avoir peur», d'André Marchand et Andrée Letarte. Éditions Alain Stanké, 1993تكییف من 



54 
 

 
   

املمارسة�لتقييم�والعالج�املعر���السلو�ي�الضطراب�الوسواس�الق�ري  دليل  
Chaloult, L., Goulet, J., Ngô, T.L., 2014 . 

 
 

   السا�عالقسم�

  املراجع

 
 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual, 5th edition, (DSM-5). 

Washington. 

Brillon, P. (2001). Instruments d'évaluation des troubles anxieux : caractéristiques et usages. Les Presses 

de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, Montréal. 

Foa, E.B., Yadin, E., Lichner, T.C. (2012). Exposure and response (Ritual) Prévention for obsessive-

compulsive disorder. (Therapist Guide). Oxford University Press, New-York. 

Freeston, M.H., Ladouceur, R., Gagnon, F., Thibodeau, N., Rhéaume, J., Léger, E., Letarte, H., Bujold, A. 

(1997). The cognitive behavioral treatment of obsessions : A treatment Manual. École de 

Psychologie. Université Laval, Québec,Canada. 

Jenike, M.A., Minichiello, W.E. (1998). Obsessive-Compulsive Disorders, Practical Management. Mosby 

Inc., St. Louis, U.S.A.. 

Leahy, R.L., Holland, J.S., Mc Ginn, L.K. (2012). Treatment plans and interventions for depression and 

anxiety disorders, New York: The Guilford Press. 

Mavassikalian, M.R., Prien, R.F. (1995). Long-term treatment of anxiety disorders. American Psychiatric 

Press, Washington. 

LA Revue Canadienne de Psychiatrie, 51(8) SUPPLÉMENT 2, (Juillet 2006). Guide de pratique clinique : 

Traitement des troubles anxieux (CANMAT). 

Sauteraud, A. (2000). Je ne peux pas m'arrêter de laver, vérifier, compter. Éditions Odile Jacob, Paris. 

Swinson, R.P., Martin, M.A., Rachman, S., Richter, M.A. (1998). Obsessive- compulsive disorder, Theory, 

Research, and Treatment. The Guilford Press, New York. 

Yadin, E., Foa, E.B., Lichner, T.C. (2012). Treating your OCD with exposure and response (Ritual) 

Prévention, (Workbook). Oxford University Press, New-York. 

  


