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اضطراب الوسواس القهري

حسب الدراسات اإلحصائية، يصيب هذا االضطراب بني 2 و 4 

يف املائة من مجموع الساكنة، وهو عارش سبب لإلعاقة يف العامل 

للسن  بالنسبة  أما  النسبة،  بنفس  واإلناث  الذكور  يصيب  كام 

عند الظهور ففي 60 يف املائة من الحاالت يظهر املرض قبل 25 

سنة، بينام يظهر يف 30 يف املائة من الحاالت قبل سن 14 سنة. 

كام يظهر بعد حادث ضاغط )يسبب ضغطا نفسيا( يف 50 إىل 

70 يف املائة. ومتتد املهلة طويال بني بداية ظهور األعراض ومثول 

املريض لطلب العالج، حيث يبلغ متوسط تأخر طلب العالج 12 

عاما. وتجدر اإلشارة إىل أن اضطراب الوسواس القهري اضطراب 

مرتبط بعوامل اجتامعية وثقافية.

دراسة سريرية
الوساوس

1. تعريف الوسواس: يعترب الوسواس من أعقد العصابات من 

ناحية آلية التشكل وأشكال التمظهر، ومن ثم تتمظهر الوساوس 

لوساوس  تعرض  وأن  سبق  فأغلبنا  مختلفة،  تشكيالت  وفق 

مقطع  تردد  أو  ذهنه،  ما عىل  موعد  إلحاح  قبيل  من  بسيطة 

موسيقي عىل ذهنه طوال ساعات، إال أن هذا الشكل ال يبلغ أن 

يكون مرضيا، ذلك أن الوساوس املرضية أشد إلحاحا وأكرث بعدا 

وبينت  لها.  وإعاقة  بالحياة  اختالطا  وأشد  والعقل  املنطق  عن 

الدراسات)و.م.أ، كندا، إنجلرتا، فرنسا( أن أكرث من  العديد من 

80 يف املائة من الناس العاديني لديهم أفكار متطفلة، محتواها 

ال يختلف عنه عند مرىض الوسواس القهري، ولكنهم ال يتحولون 

يف األغلب إىل مرىض بالوسواس القهري.

وتتخذ الوساوس شكل أفكار أو أحاسيس أو صور ترتدد بشكل 

سخيفة  يعتربها  الذي  املصاب  ذهن  عىل  والإرادي  متكرر 

ومتطفلة ومجافية للصواب، لذلك يبذل مجهودات دامئة ألجل 

التخلص منها، مام يسبب له قلقا ومحنة نفسية حقيقية. وتجدر 

من  تأيت  كونها  الوسواسية  األفكار  مييز هذه  ما  أن  إىل  اإلشارة 

النشاط العقيل للمريض وهو يقر ذلك، مام يجعلها تختلف عن 

كالفصام  نفسية أخرى  أمراض  نلحظها يف  التي  األخرى  األفكار 

ويعترب  األفكار  بهذه  له  صلة  أي  املريض  ينفي  حيث  مثال 

مصدرها خارجيا.

2. مواضيع الوسواس: تعكس املواضيع الوسواسية أشكال ردة 

الفعل التي يطورها املريض حيال عدوانيته الالشعورية. وميكن 

لنفس املريض أن يتخذ وسواسه عدة مواضيع يف نفس الوقت. 

املواضيع وتختلف من مريض آلخر ونذكر منها:  وتتعدد هذه 

أي  أخالقية  حول  شك  من  يصاحبها  وما  األخالقية  املواضيع 

وما  الدينية  واملواضيع  الشك،  بجنون  يسمى  ما  وهو  ترصف 

يتعلق به من األمور املقدسة وامليتافيزيقية، ومواضيع الرتتيب 

النظافة  الدقة والنظام، وكذا مواضيع  وما يصاحبها من توخي 

ومواضيع  اللمس(،  )هذيان  واالتساخ  العدوى  من  والخوف 

الجنس كاملثلية الجنسية وزنا املحارم، ومواضيع العدوانية حيث 

عدوانية  أفعال  ارتكاب  إىل  وساوسه  تدفعه  أن  املريض  يخىش 

تجاه نفسه أو تجاه اآلخرين. 

3. تجميع الوساوس

الوساوس األفكارية: يتعلق األمر باخرتاق الفكر بإحساس أو  �

فكرة أو ميول يظهر للمريض عىل أنه ظاهرة مرضية يف مجافاة 

التخلص  تستمر رغم محاوالت  والتي  الواعي  منطقه  تامة مع 

التي يبذلها املريض، وهكذا يظل املريض يجرت نفس الفكرة أو 

املريض  يلمس  فمثال  إبعادها،  القدرة عىل  دون  الصورة  نفس 

إىل  بإعادتها  يقوم  الشارع مرآة سيارة مركونة،  يتجول يف  وهو 

التي ستقع  السري  دامئا يجرت فكرة حادثة  أنه يظل  إال  مكانها، 

بسبب خطأه، فهو رغم أنه أعاد املرآة إىل وضعها يعتقد أنه مل 

يرجعها إىل مكانها بالضبط.

خشية  �  :)obsessions phobiques( الرهابية  الوساوس 

وسواسية )من الرطان، من املكروبات...( يشعر املريض إبان 

خشية  بواسطة  مستمر  بشكل  ذهنه  باخرتاق  الوساوس  هذه 

مصدر  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  ما،  وضعية  أو  يشء  من 

يتم تعريف اضطراب الوسواس القهري بتزامن وسواس )obsession( وقهر )تسلط( شاق يرتدد عىل املريض دامئا أو بني 

الفينة واألخرى أو بوجود أحدهام. 

ونعرف الوسواس عىل أنه أفكار أو أحاسيس تخرتق ذهن املريض. كام نعرف القهر عىل أنه مجموعة من الترصفات التي 

تغدو بعد تكرارها بشكل منطي طقوسا يلجأ إليها املريض بشكل قرسي ال خيار له فيه من أجل التخفيف من حدة القلق 

الذي يسببه الوسواس، فالقهر يف مجال الترصفات هو مقابل إذاً للوسواس يف مجال األفكار.

وينتج عن هذا االضطراب تأثري عىل حياة املعني سواء من الناحية االجتامعية أو من الناحية العائلية واملهنية حيث يؤثر 

هذا سلبا عىل نظم العالقة التي تربط املريض باألبعاد الثالثة سالفة الذكر، حيث إن املريض املصاب بالشكل االندفاعي 

للوسواس يتبنى سلوكا اجتنابيا يبعده عن املجتمع مخافة أن يستجيب الندفاعه ويرتكب جرمية متليها عليه وساوسه، كام 

أن املريض الذي اخرتقته وساوس النظافة يصبح معطل اإلنتاج بسبب الوقت الذي يضيعه أمام صنبور املاء إذ يغسل يف 

كل مرة أطرافه، إلخ...

التي تكون  التقليدي لهذا العصاب الوسوايس )Névrose obsessionnelle( فهو تنظيم عصايب للشخصية  التعريف  أما 

عادة وسواسية أو موسومة بالتعب النفيس أو ما يسمى بالشخصية النفهية )personnalité psychasthénique(. يكون 

املريض هنا واعيا متام الوعي مبرضه وينتقده ويعتربه سخيفا ومخالفا للمنطق ولكنه يف ذات الوقت ال يستطيع تجاوزه ألنه 

فوق طاقته، فهو قهر تام يتجاوز عتبة مقاومة اإلنسان املصاب.

Trouble obsessionnel compulsif

االضطرابات القلقية - اضطراب الوسواس القهري
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االجرتارات  وإمنا  والخوف،  الخشية  سبب  مواجهة  ليس  القلق 

الوسواسية ذاتها التي تؤدي يف النهاية إىل ظهور ترصفات قهرية 

بغية التخفيف من حدة القلق، مام يساعدنا عىل التفريق بني 

القلق  الذي يكون فيه  الرهايب والرهاب يف حد ذاته  الوسواس 

ناتجا عن الخوف من مواجهة السبب.

الوساوس االندفاعية )obsession compulsive(: يتلخص  �

هذا النوع يف خشية وسواسية من الوقوع يف ارتكاب يشء مشني 

بفعل  القيام  من  مثال  كالخوف  املريض،  إرادة  أو خطري خارج 

مضحك أو مجاف لألخالق أو حتى االعتداء عىل أحد ما، يتعلق 

الوساوس  أن  ذلك  وتفسري  برهاب،  وليس  بوسواس  إذاً  األمر 

تستمر يف غياب اليشء أو الوضعية التي يخشاها املريض، بينام 

يف الرهاب االندفاعي يحصل الخوف فقط أثناء مواجهة اليشء 

الباعث عىل الرهاب ويختفي باختفائه.

القهر والطقوس

أنه  غري  الوسواس،  نفس خصائص  والطقوس عىل  القهر  يتوفر 

يعنى مبجال الترصفات التي يجد املريض نفسه مجربا عىل القيام 

بها، بينام يعنى الوسواس مبجال األفكار. وهكذا ميكن أن يكون 

طابع هذه السلوكيات مضحكا وسخيفا أو ال أخالقيا ومع ذلك 

تختلف عن  الترصفات  أن هذه  إال  عنه.  املريض رغام  يرتكبها 

الذات  عدوانيا عىل  تحمل خطرا  ال  ألنها  االندفاعية  الوساوس 

أو عىل اآلخرين.

يأخذ القهر نفس مواضيع الوساوس األفكارية أو الرهابية، فاملريض 

مثال ال يود ملس بعض األشياء أو بعض األشخاص، أو تجده يرى 

من الرضوري ترتيب أشيائه وفق نسق معني...إلخ. فالقهر إذاً هو 

إتيان بعض السلوكيات بشكل متكرر استجابة للوساوس، ونشري 

إىل أن القلق الناجم عن هذه الترصفات ضئيل باملقارنة مع القلق 

الناجم عن األفكار الوسواسية يف حد ذاتها، بل إن القيام بهذه 

السلوكيات القهرية يخفف من القلق الوسوايس، بينام يشتد هذا 

القلق حني مينع املريض من القيام بها.

وتتحول هذه الترصفات الجزئية إىل طقوس عندما تتكرر بشكل 

يومي يعيق الحياة العادية ألنها تأخذ وقتا مبالغا فيه )أكرث من 

ساعة يف اليوم(، وميكن أن تكون عبارة عن طقوس داخلية كالقيام 

الكلامت أو  أو استظهار سلسلة من  الذهنية  الحسابات  ببعض 

مثل  خارجية  تكون  أن  ميكن  كام  الصور،  من  مجموعة  تخيل 

اللباس والتنظيف والرتتيب بشكل متكرر. وجدير بالذكر أن تأخذ 

هذه الطقوس شكل التحقق من القيام بيشء ما، كالتحقق املتكرر 

من إحكام إغالق الباب أو قنينة الغاز أو التحقق من عدم الخطأ 

يف عملية حسابية ما.

)anxiété( القلق

يعترب القلق إحساسا شاقا ومضنيا يصاحب الوساوس والقهور، 

الوسواس، كام يخف  يرتبط مبوضوع  قلقا مزمنا  بكونه  يتميز 

مثال  فاملريض  الوساوس.  متليه  الذي  بالطقس  بالقيام  لحظيا 

التي  الوسواسية  فكرته  جراء  من  القلق  وطأة  تحت  يبقى 

تقول أنه مل يحكم إغالق الباب أو أنه مل يرتب أشياءه بشكل 

القلق، وذلك  القهرية لتخفف من هذا  الترصفات  جيد، وتأيت 

عن طريق التحقق مرارا من إغالق الباب وإعادة ترتيب تلك 

املريض عن  يتفاقم عندما يعجز  القلق  أن  األشياء. ونشري إىل 

بطقوسه. القيام 

الشخصية الوسواسية 
)personnalité obsessionnelle(

الوسواس  اضطراب  يف  ثابتة  غري  الوسواسية  الشخصية  تعترب 

القهري، أي أننا ال نجدها دامئا عند مرىض هذا االضطراب، وهي 

منط عام يتميز باالنشغال بالرتتيب واملثالية والرقابة األخالقية، 

عىل حساب املرونة واالنفتاح والفعالية، ونتحدث عن الشخصية 

الوسواسية عند حضور أربعة من املعايري التالية:

ال  كأن  واملهامت  األعامل  إمتام  أمام  حاجزا  تقف  التي  املثالية 

يتمكن من إمتام مرشوع ما ألن متطلباته الشخصية الدقيقة مل 

تتحقق جميعها.

ͳ ͳ هذه صاحب  إقناع  يصعب  بحيث  والعناد،  التعصب 

الشخصية برأي مخالف.

ͳ ͳ االهتامم املفرط بالتفاصيل، والقواعد واإلحصائيات والتنظيم

الهدف  التفاصيل  أن يضيع وسط هذه  إىل درجة  واملخططات 

األصيل من العمل املراد القيام به.

ͳ ͳ الوالء املفرط للعمل واإلنتاج وإقصاء كل ما هو ترفيهي دون

أي مربر اقتصادي لهذا املوقف.

ͳ ͳ الرتدد يف ندب اآلخرين للقيام مبهمة ما أو العمل معهم إال

إذا خضعوا ملنطق عمله.

ͳ ͳ عدم القدرة عىل التخلص من األشياء املستعملة وغري النافعة

دون أن يربطه بها أي إحساس أو شعور.

ͳ ͳ األخالق بسؤال  يتعلق  ما  لكل  والتعصب  املفرطة  الجدية 

والقيم دون أن يكون ذلك مربرا بانتامء ديني أو ثقايف معني.

األشكال السريرية
حسب العمر

عند الطفل، يصعب معرفة الطابع املريض لالضطراب حيث إن 

الطفل ال يستطيع التعبري عن أفكاره الوسواسية بشكل يسهل 

التعرف عليها. ويتمظهر القلق الناجم عن الوساوس عىل شكل 

غضب وعدوانية، كام أنه يصعب تفريقه عن مرض  "جيل دو ال 

 .)Maladie de Gilles de la Tourette( "توريت

حسب الشدة
ͳ ͳ أشكال خفيفة، تكون فيها األعراض خفيفة وال تعيق حياة

املريض بشكل كبري.

ͳ ͳ لحياة كبرية  إعاقة  إىل  األعراض  تؤدي  حيث  وبيلة،  أشكال 

املريض.

حسب األعراض
ͳ ͳ بأفكاره املريض  يكتفي  حيث  خالصة،  وسواسية  أشكال 

القيام  طريق  عن  عليها  التغلب  يحاول  أن  دون  الوسواسية، 

الناجم  القلق  من  التخلص  يف  الرغبة  عليه  متليها  ما  بطقوس 

عن الوسواس.

ͳ ͳ.أشكال يطغى عليها القهر

األمراض النفسية المصاحبة
بأمراض  مصحوبا  يكون  أن  القهري  الوسواس  الضطراب  ميكن 

نفسية أخرى نذكر منها:

ͳ ͳ االكتئاب، وميكن أن يظهر قبل االضطراب كام ميكن أن يكون

ظهوره معه أو بعده.

ͳ ͳ الهلعي االضطراب  مثل  األخرى،  القلقية  االضطرابات 

واالضطراب القلقي املعمم.

ͳ ͳ الهلوسات وجود  عند  )schizophrénie(، خصوصا  الفصام 

الذوقية مع الرتكيز عىل طقوس العد.

ͳ ͳ maladie de Gilles de la( توريت"  ال  دو  مرض،"جيل 

Tourette( خصوصا عند األطفال، ويصعب التفريق بينه وبني 

اضطراب الوسواس القهري.

ͳ ͳ.اضطرابات الشخصية

التشخيص التفريقي
1. املتالزمة الهذيانية )syndrome délirant(: يعرف الهذيان 

بكونه اضطرابا ملحتوى األفكار يتميز بأفكار هذيانية، والتي تعرف 

بدورها بكونها أفكارا مخالفة بشكل واضح ملا هو متعارف عليه 

من قناعات ومسلامت يف سياق ثقايف معني، كام أن املريض يظهر 

ارتباطا وثيقا بهذه األفكار بشكل ال يقبل أي نقد.

 automatisme( )2. متالزمة التلقائية العقلية )أو الطاعة اآللية

الهذيانات  بدايية  األعراض تالحظ يف  mental(: مجموعة من 

خاللها  يشعر  والتي   ،)psychose hallucinatoire( الهلوسية 

أو  أفكاره  )اكتشاف  غريه  قبل  من  تردد  أفكاره  بكون  املريض 

رسقتها حيث يجد صداها عند غريه قبل اإلفصاح عنها( وكون 

فيام يفعل  أفعاله متىل عليه من قبل غريه )فهو ليس حرا إذاً 

وإمنا يجرب عليه(.

3. اجرتارات اكتئابية أو قلقية: حالة نفسية تتميز باجرتار أفكار 

سلبية( تقابل غياب االطمئنان إال أن الثانية ترتبط باملستقبل، 

السلبي  املايض  باملايض خصوصا  مبارشة  لها عالقة  األوىل  بينام 

كام  االكتئاب  تصاحب  حالة  وهي  العاطفية،  الناحية  من 

تصاحب القلق وآفات نفسية أخرى.

من  نوع   :)Trouble panique( الهلعي  االضطراب   .4

االضطرابات القلقية يتميز برتدد أزمة هلعية بشكل غري منتظر، 

وباالنشغال  أخرى،  مرة  وقوعها  من  مستمرة  بخشية  مرتبط 

إىل  اإلشارة  وتجدر  بها،  عالقته  يف  دال  سلوك  وبتغري  بنتائجها 

هلعي  اضطراب  القلقي:  االضطراب  هذا  من  نوعني  وجود 

هلعي  واضطراب   )agoraphobie( امليادين  برهاب  مصحوب 

بدون رهاب ميادين.

 Etat de stress post( 5. حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة

نوعية  بأعراض  أساسا  يتميز  قلقي  اضطراب   :)traumatique

أو  لحادث ضاغط  التعرض  بعد  األمل...(  فقدان  )خوف شديد، 

لحادث صادم بشكل كبري يتضمن املوت أو التهديد باملوت، أو 

جراح خطرية أو تهديد السالمة الجسدية للشخص املعني أو آلخر.

يتميز  اضطراب   :)hypochondrie( املرض(  )توهم  املُراق   .6

واضح،  وظيفي  أو  عضوي  خلل  أي  دون  جسدية  باشتكاءات 

بخلل  أو  شفاؤه  تم  عضوي  مبرض  املراقية  األعراض  وترتبط 

بسيط جدا ال يفر قدر الرتكيز املوىل له، ميكن اعتبار املراق إذاً 

تخصيصا للجسد بقدر بالغ من االهتامم.

 maladie de Gilles de la( توريت"  ال  دو  "جيل  مرض   .7

Tourette(: يالحظ هذا املرض عند الفئة العمرية من 7 إىل 10 

سنوات وتتميز أشكاله الصعبة بسلوكات غريبة، غري مناسبة أو 

باعثة عىل القلق، أو حتى بوابل من االعتداءات تستحيل السيطرة 

الطــب النـفـســي
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أعراض  إظهار  الداء  بهذا  املصابني  لألشخاص  ميكن  كام  عليها. 

النشاط  يف  إفراط  مع  الرتكيز  يف  بنقص  مصحوبة  سلوكات  أو 

كل  عند  هذا  يظهر  ال  أنه  علام  القهري  الوسواس  واضطراب 

املصابني، ويبقى الرابط بني هذا املرض وبني األمراض التي تصاحبه 

غري معروف... ويالحظ أيضا أن حدة األعراض تخف عند سنوات 

اكتئاب  فيها  أن يظهر  تليها ميكن  التي  السنوات  أن  إال  البلوغ، 

وقلق... وتجدر اإلشارة إىل عدم وجود دواء نوعي لهذا الداء، علام 

أن أغلب املصابني به ال يحتاجون إىل معالجة دوائية.

املمكن  من   :)phobies spécifiques( النوعية  الرهابات   .8

القول أال فرق كبري بني الخوف العادي والرهاب إال ما كان من 

شدته يف حال الرهاب، وهكذا تتميز الرهابات النوعية بخوف 

شديد وممتد يف الزمن عند مواجهة يشء أو وضعية ما محددة 

بدقة. تجدر اإلشارة إىل أن الخوف يف هذا النوع من االضطراب 

قد يصل حد األزمة الهلعية أحيانا، كام ميكن أن يرتجم بخوف 

مسبق حدوث  بشكل  يتصور  أو  املعني  يشك  عندما  استباقي 

وضعية باعثة عىل الخوف.

 Forme pseudo-névrotique( 9. شكل شبه عصايب للفصام

de la  schizophrénie(: يتميز هذا الشكل الفصامي بوجود 

أعراض من نوع االضطراب القلقي كاالضطراب الهلعي أو الرهايب، 

إىل خلط يف  يؤدي  الوسوايس. وهذا  أو  الهستريي  النوع  من  أو 

التشخيص، وعدم وصف الدواء املناسب، هذه األعراض "الشبه 

عصابية" للفصام ال يجب أن تؤدي إىل عدم االنتباه إىل األعراض 

الفصامية املختبئة خلفها كضبابية التفكري واألقوال كدرجة أوىل 

للتشتت، واملعتقدات املخالفة للعقل واملنطق كمرحلة أوىل يف 

أويل  كمدخل  والشعورية  العاطفية  والالمباالة  الهذياين،  النسق 

لالنغالق االنطوايئ.

من  الكثري  يشوبه  اضطراب  القهور:  مراقبة  اضطراب   .10

الشخص  كون  حول  األحكام  من  كثري  تكون  وقد  التعقيد، 

االرادة  له  بالقهور قادرا عىل تجاوزها متى ما توفرت  املصاب 

أهم  ولعل  طوقها،  عن  والخروج  بإنهائها  يقيض  قرارا  واتخذ 

 jeu( نوع من هذه االضطرابات هو ما يعرف باملقامرة املرضية

pathologique(، يف الواقع ليس للمريض أي مراقبة عىل قهوره، 

بل العكس هو الصحيح حيث يخضع لهذه القهور، وهكذا بعد 

أن يستجيب لها بواسطة اندفاع ما، يدخل يف حالة من االحباط 

وكام  النفس،  واتهام  الخجل  وكذا  والغضب  العجز  واستشعار 

يبدو من الخارج للناس أنها سلوكات يكفي قرار واحد لطردها 

نهائيا، فإنه يبدو ذلك أيضا ألغلب املصابني، فيرشع يف محاوالت 

للتخلص منها، إال أن الشعور بالجنب والعجز يكون أفدح وتندرج 

تحت مسمى ارضاب مراقبة القهور مجموعة من أمراض منها : 

املقامرة املرضية، االضطراب االنفجاري املتقطع، هوس الرقة، 

هوس اإلحراق، هوس نتف الشعر. 

أسباب اضطراب الوسواس القهري
1. عوامل نفسية

يرى "فرويد" مؤسس مذهب التحليل النفيس أن التدريب عىل 

تجرب  التي  األوىل  الوضعية  يشكل  الرشجية  املرحلة  النظافة يف 

مقبول  هو  ما  لصالح  طبيعي  هو  ما  عىل  التخيل  عىل  الطفل 

اجتامعيا، ومن ثم عندما يقوم شخص راشد بحمل طفل عىل 

النظافة بشكل مبكر وبطرق قاسية، فإن حالة من الرصاع تنشأ 

فالتجربة  الطفل،  هو  فيها  الخارس  الطرف  يكون  الطرفني  بني 

والتقييم  الدقيقة  املراقبة  يستشعر  إذ  الطفل،  يعيشها  التي 

إىل  به  تؤدي  للتربز،  معينة  أوقات  احرتام  ورضورة  املستمر 

استشعار مدى سوء هذه العملية، وان املواد التي يتم إخراجها 

الطفل  عند  ينشأ  ثم  الخجل، ومن  وتبعث عىل  سيئة وسادية 

الحاجة إىل النظام واملراقبة الدقيقة والنظافة واملعقولية، وهكذا 

التي  والقلق  بالخجل  االحساس  إىل  املعاكسة  الخصائص  تؤدي 

تصبح رضورية للمحافظة عىل تقييم إيجايب للذات املتميزة بأنا 

أعىل متعصب وقايس وسادي.

ال  أو  يشء  "كل  مببدأ  يؤمن  قايس  أعىل  بأنا  األمر  يتعلق 

يبحث  وهكذا  حساسية،  إظهار  إىل  بالشخص  يؤدي  يشء" 

أو  إلمالءاته،  الوفاء  طريق  عن  إما  حدته  من  التخفيف  عن 

الفكر  بقدرة  األمر  يتعلق  سحرية،  بطرائق  ضده  االنتفاضة 

الخارقة. وهكذا ينفق األنا كثريا من الطاقة من أجل االحتامء 

من قسوة األنا األعىل خوفا من الوقوع يف اإلحساس بالخوف 

أو اإلهانة أو االكتئاب.

وحسب املدرسة السلوكية:

ͳ  الوساوس هي تكيفات بسبب التنشئة، حيث تلعب الرتبية

املعني دورا يف ظهور اضطراب  وظهور أحداث مؤملة يف حياة 

كفاية  يؤمنون  ال  بأشخاص  األمر  يتعلق  القهري،  كالوسواس 

بأنفسهم، فهم يف شك مستمر من قدرتهم عىل فرض أنفسهم، 

وعىل خشية من الرفض والنقد، ومن ثم من أجل تفادي أخطاء 

محتملة ومحاربتها يتم اللجوء إىل تكرار سلوكات معينة، كغسل 

اليدين بشكل مبالغ فيه خشية الوقوع يف االتساخ الذي تعلم 

أنه مرفوض وأنه سينتقد من أجله.

ͳ  يعترب حيث  التجنب،  واسرتاتيجيات  سلوكات  هي  القهور 

القلق  ملدافعة  تكريسه  يتم  مكتسبا  سلوكا  القهري  االضطراب 

يقوم  ترصف  املعنى  بهذا  فهو  الوسواسية،  األفكار  عن  الناجم 

به املريض بغية السيطرة عىل القلق، هكذا يتعلم الشخص أنه 

بالقيام مبثل هذه الترصفات سيكــون يف وضعية أفضل، فيدخل 

القهري  السلوك  خاللها  من  يتكرس  مفرغة،  دائرة  يف  بذلك 

ليكتيس طابع الطقس عندما يتكرر بشكل ملفت.

2. عوامل تشريحية  وعصبية بيولوجية

ͳ  إن حيث   :)serotonine( بالسريوتونني  املتعلق  النشاط 

بني  االنفعاالت  نقل  يف  دقيقا  دورا  تلعب  السريوتونني  مادة 

األعصاب. عملية النقل هذه تتغري أثناء اإلصابة باملرض. يتعلق 

بني  الدقيق  التنفيذ  يف  املختص  النظام  نشاط  يف  بإفراط  األمر 

والنويات  –املخطط ألي ترصف–  الجبهي  الفص  الدائرة قرشة 

 noyaux( كالنواة الذنبية )les noyaux de la base( األساسية

ظهور  إىل  يؤدي  مام   )les amygdales( واللويزات   )caudé

مقاربة  قواعد  من  قاعدة  االستنتاج  هذا  ويعترب  االضطراب. 

العالج الدوايئ.

ͳ  دور الوراثة: كلام زاد عدد املصابني يف أرسة ما بهذا املرض

كلام كانت قابلية االصابة بهذا الداء أكرب، وقد بينت دراسات أن 

األقارب من الدرجة األوىل للمريض يصابون بنسب أكرث تتجاوز 

نفس  إىل  العامة، كام خلصت  الساكنة  عند  املعروف  املتوسط 

النتيجة دراسات أجريت عىل التوائم.

التطور والمآل
يتميز اضطراب الوسواس القهري بتطور مزمن وطويل، وبكون 

األعراض متباينة الحدة حيث ميكن أن تكون خفيفة أو وبيلة، 

وتساهم بعض أحداث الحياة يف تأزيم االضطراب حيث تؤدي 

إىل تفاقم األعراض. وتوجد أشكال تخف مع تقدم السن حيث 

تقل حدة األعراض مع مرور الزمن.

القهري بعض املضاعفات  وميكن أن يعرف اضطراب الوسواس 

نذكر منها: حاالت اكتئابية، محاوالت انتحار، استعامل املخدرات 

أو الكحول، انعزال اجتامعي وأرسي، تطور محتمل نحو الفصام.

العالج
والعالج  الدوايئ  العالج  عىل  القهري  الوسواس  عالج  يعتمد 

النفيس:

السريوتونينية  االكتئاب  مضادات  ويشمل  الدوايئ:  العالج   .1

ومضادات القلق: بينزوديازبيني )Benzodiazepines(. تختلف 

الجرعات الفعالة من شخص إىل آخر، وتتمتع األدوية بفعالية 

أجل  ويعترب  آلخر.  شخص  من  أيضا  مختلفة  ولكنها  متشابهة 

املفعول املضاد للوسواس طويال شيئا ما، لذلك ال ينبغي تغيري 

يف  يُزاد  الفعالية،  غياب  حالة  اسابيع، ويف  ستة  بعد  إال  الدواء 

وعند  األمر.  أول  اعتامدها  تم  التي  الجزيئة  تغيري  قبل  الُجرع 

الحصول عىل مفعول بجرعة معينة، فإن مفعول هذه الجرعة 

نفسها يزيد إىل حدود ثالثة إىل ستة أشهر.

البداية وهو ما ينصح به، فإنه ميكن  ويف حال دواء أحادي يف 

االنتكاسات  أن  إىل  اإلشارة  وتجب  آخر.  اكتئاب  مضاد  إضافة 

كثرية بعد وقف الدواء، لذلك فإن مدة العالج ال ينبغي أن تقل 

عن سنة كاملة.

والدعم  والسلويك  املعريف  العالج  ويشمل  النفيس:  العالج   .2

النفيس:

العالج املعريف والسلويك يعتمد عىل: �

ͳ ͳ تجنب مع  القلق،  مصدر  للمهيج  التدريجي  التعرض 

أو  الباب،  إغالق  من  التحقق  دون  مثال  كالخروج  االستجابات، 

من  نظام محدد  وفق  تصفيفها  إىل  اإلرساع  دون  األشياء  بعرثة 

جديد.

ͳ ͳ تحديد وحظر أي استجابة من شأنها أن تنتج عن التعرض

للمهيج.

الناجم عن  القلق  التقليص من  العنرصان سيمكنان من  هذان 

اضطراب الوسواس القهري، ويكون التقليص أكرث عندما يرُشك 

العالج الدوايئ مع املقاربة سالفة الذكر.

لإلشارة فقد أثبتت مجموعة من الدراسات دور العالج املعريف 

الذي يظهر تحت  التحسن الريري  الحفاظ عىل  والسلويك يف 

مضادات االكتئاب.

العالجية  � الرابطة  إرساء  إىل  ويهدف  النفيس:  الدعم  عالج 

وبني  بينه  الثقة  من  جو  وإشاعة  املريض  طأمنة  طريق  عن 

عىل  وكذلك  والدعم  اإلنصات  عىل  اعتامدا  املعالج،  الطبيب 

التوعية وتقديم معلومات حول املرض واألدوية وأهمية العالج 

النفيس. كام يسعى عالج الدعم النفيس إىل تقديم نصائح ملحيط 

املريض حيث تلعب العائلة واملحيط بشكل عام دورا أساسيا يف 

القهرية  الترصفات  يف  كثريا  مدمجون  ألنهم  العالجية،  املقاربة 

للمريض، ومن ثم يتعني عليهم مساعدة املريض وطأمنته مثال 

أن الباب محكم اإلغالق والخضوع لطقوسه فيام يتعلق بالغسل 

أو التنظيف ومساعدته يف الَعدِّ مثال...

االضطرابات القلقية - اضطراب الوسواس القهري


