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 القهري  الوسواسب لالستهداف كمنبئات املعرفة وراء وما الكمالية
19دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة خالل فترة  الحجر الصحي لجائحة كوفيد  

Perfectionism and Metacognition as Predictors of Vulnerability of Obsessive 

Compulsive Disorder A field Study on a Sample of University Students during the Quarantine 

of the Covid 19 Pandemic. 
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 املخلخ:: 

لية ومعتقدات ماوراء امعرفة االكم من كل عالقة من التحقق إل  الحالية الدراسة دهدفت

الكمالية وماوراء  قدرة تحديد إل  الدراسة دهدفت كما الطالب،  لد القهري  الوسواس باضطراب

 .القهري  الوسواس اضطراب بأعراض التنبؤ في امعرفة

مقياس الكمالية لد  شباب  عى  الدوات وشملت طالبا جامعيا،( 93) من الدراسة عينة تكونت

القهري، وبعد إجراءات  الوسواس عاضطراب العرب  امعرفة، وامقياسالجامعة، واستبيان ماوراء 

 ، توفلنا إل  النتائج اآلتية:24النسخة  spssالدراسة اإلحصائية باستخدام برنامج امعالجة 

عدم وجود اختال  في الكمالية و الكشف عن وجود أعراض للوسواس القهري لد  العينة، 

ماوراء  مالية ومعتقداتوماوراء امعرفة باختال  الجنس والحالة اعاجتماعية واعاقتصادية، وثبت أن الك

 .القهري  الوسواس باضطراب التنبؤ في امعرفة تسادهم

  .19كوفيد  -الجائحة  -ماوراء امعرفة  - الكمالية- القهري  لوسواسا :املفتاحية الكلمات

Abstract:  

The study aimed to test the relationship between perfectionism and meta-cognition beliefs 

with obsessive-compulsive disorder among students. It also aimed to determine the ability of 

perfectionism and metacognition to predict symptoms of obsessive-compulsive disorder. 

The study sample consisted of (93) students at university and it included tools on 

Perfectionism Test on the university students, Meta-cognition Questionnaire and the Arab Scale 
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for obsessive-compulsive disorder. After the procedures of the statistical study using the 

processing program spss version 24, we reached to the following results: 

We found that there were symptoms of obsessive-compulsive disorder in the sample, and 

there was no difference in perfectionism and metacognition with different gender, social and 

economic status. We proof that perfectionism and metacognitive beliefs helps in predicting 

obsessive-compulsive disorder. 

Keywords: obsessive-compulsive disorder ; perfectionism ; metacognition; pandemic; Covid 19. 

 مقدمة: 

بالصين"ديسمبر   "وودهان" في البشر لد  مرة لول  SARS-CoV-2 منذ اكتشا  فيروس

 وفاة حالة 22340و مؤكدة حالة 503203" عن: مية،العا الصحة منظمة ،أعلنت "2019

 ل الدو  من العديد قامت اعانتشار السريع للجائحة، وبسبب . العالم" أنحاء جميع في

 نع والدفاع امرض عى  للسيطرة توجيهية مبادئ ووضع الطوارئ  خطط بتنشيط

 Jiaqi) ها.اعاجتماعي، وتعليق النشطة بمختلف أشكال التباعد خالل من العامة الصحة

& All,2020, p61-62) 

تؤثر عى  الصحة الجسدية فحسب، بل عى  الجانب النفس ي  عا إعا أن دهذه الظادهرة

امعرفي ـــــــ عن استيعاب ظادهرة فاجأت البشرـــــــ قد يكون سببا في تفاقم أو  فالعجز كذلك،

ن يعانون م ظهور اعاضطرابات النفسية لد  الشخاص ذوي القابلية لإلفابة، أو من

 .  دهشاشة نفسية

ر  ةمتعدد جوانب عن اعاهنهيار في جذري، ـــــــــــــــ فضال بشكل الناس حياة وقد أد  تغيُّ

ـــ، COVID-19 تفش ي بسبب ،والخاص والعام العام  اعاقتصاد من ــ ـــ ـــ ـــــ  حاعات زيادة إل  ــ

 حاعات من 2114 إل  418 حار مناعانت في "زيادة غير متوقعة اعانتحار، حيث تم اإلبالغ عن

 بالبطالة، وتصاعدا في حاعات اعانتحار في دول أخر  مثل: في مرتبطة اعانتحار في كندا

  (Abhijit & Soumen, 2020, PP 257-258) ".وأمانيا وفرنسا والهند وباكستان امتحدة الوعايات
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 اعاكتئاب، و (٪50.9 - ٪6.33) القلق لعراض مرتفعة كما تم إحصاء معدعات

 والضيق ،( ٪53.8 إل  ٪7) اإلجهاد الصدمة و بعد ما ، واضطراب(٪48.3 إل  14.6٪)

 جائحة خالل السكان عموم في (٪81.9 إل  ٪8.1) والتوتر ،( ٪38 إل  ٪34.43) النفس ي

COVID-19 الوتركيا والنيب امتحدة والوعايات وإيران وإيطاليا وإسبانيا الصين في 

 والفئة اإلناث جنس بإجراءات الحجر امرتبطة الخطر عوامل توقد شمل. والدنمارك

 والبطالين والنفسية، امزمنة سنة، وكذلك ذوي المراض 40الفغر أو تساوي  العمرية

 Mack & All, 2020, PP 10- 13) (والطلبة. 
 

وقد حاولت العديد من الدراسات السيكولوجية الوقو  عى  أدهم العوامل 

 تباعاضطرابا" Predictive factors وكذا العوامل امنبئة "  Etiopathogenesis“  ”امسببة

النفسية لعل أدهمها تعرض الشخاص ال  فدمات أو مواقف ضاغطة مستمرة عى  غرار  

"، حيث كانت عامال مسؤوعا عن تددهور الحالة النفسية لبعض 19جائحة كورونا "كوفيد 

 قلق اموت، والهلع و"الوسواس القهري"امرض ى وإفابة آخرين باضطرابات نفسية مثل 

ـــ، وباعتبار إجراءات الوقاية التي يتم امناداة بها باستمرار، مثل تعقيم  ــ ــ ـــ محل بحثنا دهذا  ـــ ـ

اليدين والتباعد اعاجتماعي، والحرص عى  نظافة امكان والغذاء، نلحظ تقاطع دهذه 

 ؛يز بها امصاب بالوسواس القهري اإلجراءات الوقائية مع السلوكات القهرية التي يتم

ونتيجة لألدهمية التي يكتسيها اموضوع، فقد ارتأينا البحث عن إمكانية التنبؤ بظهور 

 أعراضه لد  عينة من الطلبة الجامعيين.

  : اإلشكالية -1

يعد الوسواس القهري من اعاضطرابات التي تؤثر في توافق الفرد وتعيق تكيفه 

حوله، حيث يعان  امصاب به من أفكار شاذة تراوده  بشكل طبيعي في الحياة مع من

إبعاددها أو التخلص منها، ورغم إدراكه لغرابتها وعدم  إل  درجة عا يستطيع بشكل متكرر 
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واقعيتها، تظل دهذه الفكار تشغل ذدهنه، مما يؤدي به إل  أفعال وسلوكات قهرية متكررة 

ةلخفض القلق وطرد الفكرة   .الوسواسي 

 % 50 نسبة أن وحظ حسب إحصائيات منظمة الصحة العاميةوحيث أنه قد ل

بدأت  % 80 نسبة وأن العمر، من والعشرين الرابعة قبل أعراضهم بدأت امرض ى من

 العراض تبدأ امرض ى من  % 70، كما تم إيجاد نسبة 35سن الـ العراض عنددهم قبل

لديهم بشكل حاد، فما يكون اعاضطراب   قد % 50و  أوفدمة أو معاناة، كرب بعد لديهم

يمكن أن يؤدي إل  تفاقم امشكلة بشكل أكبر  دهو إخفاء امصاب لعراضه وعدم اعامتثال 

 (Abhijit & Soumen, 2020, P 255) .للعالج إعا بعد سنوات

سهم في ظهور  التي العوامل فهم لذا فقد حاول الباحثون التركيز عى  
ُ
ت

 أهنها:  عى  تعريفها تم ، والتي  Perfectionismeلية الوسواس القهري، ومن بينها نجد: الكما

 ذوو  جدا للذات، وأن الفراد عالية وتوقعات وأدهدا  معايير عى  الحفاظ إل  "اميل

 أدائهم. عن راضين يكونون  ما ونادرا أنفسهم مفرطون في انتقاد الكمال ففات

 ((Flett & Hewitt, 2002, PP 54-56 

ع  فيما ُيد الكمالية من عالية مستويات عى  العثور  ( فقد تم2000وحسب تشانغ )

تر، مثل القلق والتو  سلبية نفسية بالكمالية الُعصابية لد  أفراد، يظهرون نتائج

 وفقدان تقدير الذات.

 وراءدها سمات تكمن جوانب ثالثة فقد وجدوا( 2009) وزمالؤه Serpell أما

 د لنفسه، حيث يضع الفر " للكمالية" التقليدي امعرفي بامنظور  يحيط الول  الكمالية،

عن  نتيجة تطويره فورة سيئة حول ذاته ما يؤثر في صحته العقلية، للغاية عالية معايير

عر   والتي ،"امثابرة" دهو عدم القدرة عى  تحقيق الدهدا ، والجانب الثان 
ُ
 القدرة ها:بأهن ت

 ستغرق ت أو فعبة مهمةا تكون  عندما حتى الهد ، إل  الوفول  عى  محاولة الحفاظ عى 

 كرةأو ف معين سلوك موافلة اميل ودهو ،" اإلفرار" دهو: الثالث  طويال، والجانب وقتا
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، وعادة ما ُيالحظ دهذا التوجه في اضطرابات حتى معينة،  لو كان المر غير فعال أو مجد 

قعي االقلق والوساوس القهرية، في محاولة عا واعية منه للتخلص من شدة القلق غير الو 

 الذي يشعر به.

ترتبط دهذه السلوكيات مع ما تم العثور عليه ـــــــ فيما  (2010 وآخرون، دهيل)وحسب 

ُيعر  بالكمالية في بعده الخاص بالكمال "غير امتكيف" أو "الكمالية العصابية" ـــــ كما 

بشأن  قالقلالفكار و أسلفنا سابقا ـــــ من مخاو  مستمرة بشأن ارتكاب الخطاء، واجترار 

 الداء الذي سيحكم عليه اآلخرون.

 اةحي في إيجاب  بشكل تسير عا أن الكمالية (Yavariyan & all 2017)كما أظهرت دراسة 

تحقيق الرغبات  ملجرد اآلخرين ودهزيمِة  منافسِة  شكل في الناس، فقد تظهر جميع

 مثل لبية،س ذاتية تقييمات عى  الحيان من كثير في ينطوي  أن الشخصية، ويمكن

 نخفاضا إل  الذات، ويؤديانبالفشل، والشعور بالتردد وانخفاض تقدير  امزمن الشعور 

 (Yavariyan & all, 2017, PP 497-503)    الحياة.  عن الرضا في كبير

 :يؤدي إل امتكيف،  غير مما سبق يبدو لنا أن الكمالية العصابية أو الكمال 

 لبيةوت الداء، بشأن والقلق الفكار، طاء، واجترارالخ بشأن ارتكاب مستمرة "مخاو 

 عالالف الحل يعيق اآلخرين". ودهذا يعني أن اعاجترار العالية، والخو  من حكم امعايير

مركزين، بسبب امعتقدات املختلة،  وغير منتجين للمشكالت، كما يجعل الفراد غير

مَّ السلوكات القهالتوتر و  زيادة وأساليب التفكير، ودهذا يؤدي بدوره إل 
َ
   رية.القلق، ومن ث

( أن فهمنا للوسواس سيكون أفضل من 2013)  Pazvantoglu & Allوقد اقترح  

امعرفية " أي محاوعات تنظيم الفكار  خالل فحص دور العمليات وامعتقدات ما وراء

ور ي تطوامعتقدات حول الفكار، بما أنه ُينظر إل  ما وراء امعرفة بأهنها عامل مهم ف

 .Pazvantoglu & All, 2013, PP135-139)) مختلف اعاضطرابات النفسية.
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( بعنوان: "الوظائف 2015)  Seleem & Saada ومما يدعم دهذا التصور، نجد دراسة لـ:

ما وراء امعرفية في عينة من امصريين امصابين بالوسواس القهري، وكان دهدفه الكشف 

فية في التسبب بأعراض الوسواس القهري، باعتبار ماوراء عن دور امعتقدات ما وراء امعر 

عامل مهم في تطور وعالج مختلف اعاضطرابات النفسية، وقد  Meta-cognitionامعرفة 

وفلوا إل  نتائج مفاددها: أن اعاختالل في مفادهيم ما وراء امعرفة، له ارتباط بأعراض 

   (Seleem & Saada, 2015, PP 172-183)الوسواس القهري. 

 وماوراء امعرفةسنحاول الكشف عن مد  مسادهمة الكمالية  من خالل ما سبق،    

في التنبؤ بظهور أعراض الوسواس القهري، خالل جائحة كورونا وما تبعها من حجر، 

 الصحة عى  الصحي الحجر عواقب من الضروري مناقشة"  Catia(2020) فحسب.

 لنطاقا سلبية واسعة أد  إل  نتائج ماعيالنشطة، والتباعد اعاجت فتوقف  النفسية؛

  (Catia Fernandes, 2020,pp135-149)المد".   طويلة وربما

 اءت دهذهج سابقا طرحها تم التي العلمية امعطيات وجملة السابق العرض عى  بناء

 اإلجابة عن التساؤل الرئيس ي في دهذا البحث ودهو: خاللها من لنحاول  الحالية الدراسة

وراء امعرفة في التنبؤ بظهور أعراض اضطراب  الكمالية وماتسادهم  إل  أي مد 

 الجامعين في فترة الحجر امنزلي الناتج عن فيروس الطلبة من عينة لد  الوسواس القهري 

 التالية:منه السئلة الجزئية  ؟، وتتفرعكورونا

 رالوسواس القهري الكثر ظهورا لد  عينة الدراسة في فترة الحج ماهي أعراض 

 ؟19الصحي لكوفيد

  دهل توجد فروق في الكمالية وما وراء امعرفة تبعا متغير الجنس والحالة اعاجتماعية

 ؟19وامستو  اعاقتصادي لد  عينة الدراسة في فترة الحجر الصحي لكوفيد

 امعرفية في التنبؤ باإلفابة  ما مد  مسادهمة الكمالية وامعتقدات ماوراء

 ؟19الدراسة في فترة الحجر الصحي لكوفيد بالوسواس القهري لد  عينة
 



الكمالية وما وراء املعرفة كمنبئات لالستهداف بالوسواس القهري دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة خالل 

ط.د. أسماء يوسف بن يحيى   د. يوسف قدوري                                                     19فترة  الحجر الصحي لجائحة كوفيد  

                                       450                          2021( جانفي 1الخاص )الجزء 01العدد  12البشرية املجلد  تنمية املواردمجلة وحدة البحث في 

 

 فرضيات الدراسة: -5-1

  هي  والتدقيق، والترتيب والبطء والنظام والدقةالعامل العام للوساوس القهرية

 .19العراض الكثر ظهورا لد  عينة الدراسة في فترة الحجر الصحي لكوفيد

 لحالة اعاجتماعية وراء امعرفة تبعا متغير الجنس وا توجد فروق في الكمالية وما

 .19يدلك وفوامستو  اعاقتصادي لد  عينة عينة الدراسة في فترة الحجر الصحي 

 الوسواس القهري  التنبؤ بأعراضامعرفية مسادهمة في  وراء للكمالية ومعتقدات ما

 .19لد  عينة عينة الدراسة في فترة الحجر الصحي لكوفيد

 :الدراسة أهداف -5-2

وراء امعرفة في  مد  مسادهمة كل من الكمالية ومادهدفت الدراسة إل  الكشف عن 

التنبؤ بظهور أعراض الوسواس القهري لد  طلبة جامعة غرداية وكذلك الكشف عن 

اعاختال  في الكمالية ومعتقدات ما وراء امعرفة، تبعا للجنس والحالة اعاجتماعية 

 وامستو  اعاقتصادي.

 أهمية الدراسة:  -5-3

ناحية النظرية من خالل تناول متغيرات الكمالية تتمثل أدهمية الدراسة من ال

وماوراء امعرفة باعتباردها متغيرات تنبؤية في ظهور أعراض الوسواس القهري، مع الخذ 

والحجر امنزلي الذي يعتبر حديث  19 بعين اعاعتبار اآلثار النفسية لجائحة كوفيد

 الساعة، ومحاولة منا إلثراء الدب النظري في دهذا املجال.

أما من الناحية اإلجرائية، فتأت  أدهمية الدراسة من خالل اعادهتمام بالصحة 

النفسية لألفراد، والعمل عى  زيادة الوعي بضرورة وضع استراتيجيات مناسبة للحد من 

النفسية وتكريس مبدأ التوعية واعادهتمام بأساليب وطرق حل  انتشار اعاضطرابات

 امشكالت.
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 ات الدراسة:املفاهيم اإلجرائية ملتغير  -5-4

 الوسواس القهري:  -1-4-1

  DSM-5 (2013)تعرفه الجمعيـة المريكيـة للطـب النفسـ  فـ  الـدليل التشخيصـ 

ختبــر فــ  وقت ما أثنـاء اعاضـطراب، 
ُ
بأهنهــا أفكــار أو انــدفاعات أو فــور متكــررة وثابتــة، ت

وتسبب عنـد معظـم الفـراد قلًقـا، باعتباردهـا مقتحمـة ومتطفلـة وغيـر مرغـوب فيهـا، 

 ويحـاول الشـخص تجادهلهـا أو قمعهـا، أو تحييــــددها بفكـــــرة أو فعـــــل قهـــــري.

ياس قامويعر  إجرائيا بأنه مجموع الدرجات التي يتحصل عليها امفحوص في 

 امستخدم في الدراسة.

  :19كوفيد  -1-4-2

إلنسان، ودهو مرض معد يسببه آخر فيروس سبب امرض للحيوان واي دهو فيروس

مدينة وودهان الصينية في ديسمبر  ظهر فيتم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا. 

ل إل  جائحة تؤثر عى  العديد من بلدان العالم، حيث تتمثل أعراضه 2019 . وقد تحو 

والصداع، والوجاع واحتقان النف،  الحمى واإلردهاق والسعال الجا الكثر شيوعا  في 

وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح والتهاب املتحمة، وألم الحلق، واإلسهال، 

 أو تغير لون أفابع اليدين أو القدمين. جلدي 

 )coronavirus-s/diseases/novelhttps://www.who.int/ar/emergencie, 2020,  (OMS 
 : الكمالية-1-4-3

 الكمال لبلوغ الفرد بكفاح تتسم شخصية سمة بأهنها   Childs & Julian( 2011يعرفها )

  إل باإلضافة للذات، مبالغة نقدية، تقييمات يصحبها لألداء، عالية معايير وضع و

 (Childs, Julian H., 2011,584:585) . منطقية. غير مخاو 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus
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وتعر  إجرائيا بأهنها: سمات شخصية تميز الفرد الذي يتسم بها بالسعي نحو 

الكمال وامثالية في امعايير وامبالغة في الخو  من تقييمات اآلخرين، ويقاس بالدرجة 

 التي يتحصل عليه امفحوص في امقياس امستخدم في الدراسة.

 ماوراء  املعرفة: -1-4-4

وعي الفرد بعمليات التفكير وقدرته عى  السيطرة  بأنه (Flavell, 1979)يعرفه فالفل 

م فعرفه بأنه معرفة الفرد 1985عى  دهذه العمليات، وقد وسع من نطاق مفهومه عام 

إل  امراقبـة ا أيضشير ي، كما ل بهش يء يتص التي تتعلق بعملياته امعرفية ونواتجه أو أي

د  معرفي تتعلق به، وعادة به عالقتها والتنظيم الالحق وتناغم دهذه العمليات في النشـطة

 (23، ص1999عيان . )جابر، ما يكون ذلك في خدمة دهد  

ويعر  إجرائيا بأنه: الثقة امعرفية بالعمليات العقلية ومختلف امعتقدات حول 

الذات سواء كانت إيجابية أم سلبية، والثقة في السيطرة، عى  والقدرة عى  التعامل مع 

التي يتحصل عليها امفحوص في امقياس امستخدم في  الدرجةوُيقاس بامشكالت 

 الدراسة.

 :واألدوات الطريقة -6

سبته منا: تبعا لطبيعة موضوع الدراسة فقد اخترنا امنج  الوفف  الدراسة منهج

محاولة و  ،وفف الظادهرة امدروسة نعمل عى  حيثلطبيعة الدارسة وأدهدافها، 

 .هات التي تؤثر فياتغير الكشف عن العالقة بين الظادهرة وام

 :الدراسة مجتمع

 مجموعة طلبة جامعة غرداية .جتمع الدراسة الحالية من م ن تكو 

انطلقنا في خطوات البحث بداية بالدراسة اعاستطالعية،  الدراسة االستطالعية: -6-1

 وقد تمثلت في الخطوات اآلتية: 2020التي كانت منذ هنهاية شهر ماي 
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  وامصادر التي يمكننا من خاللها استقاء امعلومات، حاولنا للوقو  عى  امراجع

باإلضافة إل  اعاطالع عى  امكتبات اإللكترونية حرفا عى  جمع أكبر عدد من 

 . أكثر واإلمام باموضوعامصادر 

  بعد عملية جمع امعلومات، من أدب نظري ودراسات سابقة، قمنا بتحويل أدوات

لعملية الدراسة اعاستطالعية في مرحلتها . تسهيال Google formeالدراسة إل  

استجابة الكترونية واكتفينا بها  40، حيث تمكنا خاللها من جمع التطبيقية

 لدراسة وحساب الخصائص السيكومترية لألدوات.

 :السيكومترية وخصائصها الدراسة أدوات -6-2

 :استبيان ماوراء املعرفة 

بندا موزعا  30يتكون من  ذات دهو مقياس تقرير   MCQ-30استبيان ما وراء امعرفة 

 أبعاد، وهي كاآلت : 03عى  

الثقة امعرفية / امعتقدات اإليجابية/الثقة امعرفية بالذات، حيث يتعامل دهذا 

اعاستبيان مع امواقف التي يتبنادها الناس عن أفكاردهم، ويتمتع امقياس في فورته الولية 

وكذلك والصدق التقارب ، بمستو  مناسب من فدق البناء والصدق التمييزي 

 ةيخص النسخاعاتساق الداخىي، أما فيما  اإلعادة وثباتبمستو  جيد من حيث ثبات 

 0.634العربية فقد تم تكييفه في البيئة امصرية، حيث تراوحت موثوقية اعاستبيان من 

وبعد إعادة دراسة خصائصه السيكومترية،  ، (Seleem & Saada, 2015, P 173). 0.886 إل 

 وجدناه مناسبا وفالحا للدراسة الساسية.

 مقياس الكمالية: 

 04بندا موزعا عى   26شباب الجامعة والذي يتكون من  لد  الكماليةمقياس 

أبعاد كاآلت : امعايير امرتفعة لآلداء/ الحاجة لالستحسان/ الحساسية للنقد / الفكار 

عاتساق صول عى  قيم عالية من االوسواسية؛ حيث تم تكييفه في البيئة امصرية وتم الح
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الداخىي، والصدق العامىي ومستويات مرتفعة من الثبات مما يؤكد كفاءته في القياس 

وبعد إعادة دراسة (، 457-416، ص ص 2016وآخرون،  )سميرة عنه،والثقة في النتائج امترتبة 

 خصائصه السيكومترية، وجدناه مناسبا وفالحا للدراسة الساسية.

 وسواس القهري مقياس ال: 

تم استخدام امقياس العرب  للوسواس القهري لـ: أحمد عبد الخالق والذي يحتوي 

أبعاد فيما يىي: عامل عام للوساوس القهري/ الدقة  08عبارة موزعة عى   32عى  

والترتيب/ التكرار والعد/ امراجعة/ استحواذ الفكار القهرية/ اعاجترار/ البطء/ 

البنان ، )قياس بصدق تالزم  ومعامل استقرار واتساق داخىي مرتفع. التدقيق؛ ويتميز ام

وبعد إعادة دراسة خصائصه السيكومترية، وجدناه مناسبا وفالحا ، (89، ص2011

 للدراسة الساسية.

 الدراسة األساسية: -6-3

استجابة عى  الدوات في فيغة الكترونية اكتفينا بهذا العدد عى   93تمكنا من جمع 

 أساس أن:

تعمال التقنية اعالكترونية في اإلجابة عى  اعاستبيانات جديدة بالنسبة للمجتمع اس -

 الجزائري، حيث لو تم تسليمها ورقيا لجمعنا أكثر من دهذا العدد.

كان في البداية سببا رئيسيا في غلق امدارس والجامعات  COVID19انتشار جائحة  -

 تفكيردهم، ومن جهة أخر ، التشويش الحافل عى  نفسية الفراد و 

جدول يوضح توزيع العينة التي استجابت لألدوات إلكترونيا عن طريق ولوجها إل  

 .Google formeالرابط في 
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( يبين توزيع الطلبة حسب الجنس والحالة االجتماعية واملستوى 01الجدول رقم )

 االقتصادي لعينة الدراسة
امتغير 

 الوسيط 

 النسبة امئوية املجموع الوفف

 الجنس
 %29.03 27 ذكر
 %70.96 66 أنثى

  93 املجموع

الحالة  

 اعاجتماعية

 %81.72 76 أعزب
 %13.97 13 متزوج
 %4.30 04 مطلق
 %00 00 أرمل

  93 املجموع

امستو  

 اعاقتصادي

 %3.22 03 ممتاز
 %21.50 20 جيد
 %63.44 59 مقبول 
 %7.52 07 ضعيف
 %4.30 04 غير كا 

  93 املجموع

 لالستبيان استجابوا( أن العدد اإلجمالي للطلبة الذين 10يظهر من الجدول رقم )

 27طالبا وطالبة وهي موزعة بالشكل التالي: حيث بلغ عدد الذكور  93بلغ اعالكترون  

أما بالنسبة للحالة اعاجتماعية ، %70.96بنسبة  66وبلغ عدد اإلناث  %29.03بنسبة 

، %13.97بنسبة  13 "امتزوجين"وعدد  %81.72بنسبة  76 "العازبين"فقد بلغ عدد 

 اعاجتماعية حالةل، وبالنسبة ل%4.30بنسبة  04فقد بلغ عدددهم  "للمطلقين"وبالنسبة 

 فلم نسجل في اعاستبيان أي مستجيب. "أرمل"

، والحالة %3.22بنسبة  03 "ممتاز"بالنسبة للحالة اعاقتصادية فقد بلغ حلة 

، والحالة %63.44بنسبة  59بلغت  "مقبول "والحالة  %21.50بنسبة  20بلغت  "جيد"

 . %4.30 بنسبة  04بلغت  "غير كا "، والحالة %7.52بنسبة  07بلغت  "ضعيف"
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 النتائج ومناقشتها: -7

  :تنص الفرضية عى :عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى 

ي قيق، ه"العامل العام للوساوس القهرية والنظام والدقة والترتيب والبطء والتد

 ."19العراض الكثر ظهورا لد  عينة الدراسة في فترة الحجر الصحي لكوفيد

 . لعينة واحدة t testنتائج اختبار   يبين 02الجدول رقم: 

 ن البعد
مجموع 

 التكرارات

النسبة 

% 

امتوسط 

 الحساب 

اعانحرا  

 امعياري 

قيمة 

 البعد

 قيمة 

t 

درجة 

 الحرية

مستو  

 الدعالة

 0.003 92 3.034 06 3.38 7.06 54.34 657 93 عامل عام للوساوس القهرية

 0.000 92 4.26 2.5 1.42 3.13 62.58 291 93 النظام والدقة والترتيب

 0.000 92 -4.23 2.5 1.48 1.85 36.98 172 93 التكرار والعد

 0.000 92 -3.77 2.5 1.47 1.92 38.49 179 93 امراجعة

 0.078 92 1.78 1.5 0.901 1.67 55.55 155 93 استحواذ الفكار القهرية

 0.614 92 0.507 2.5 1.33 2.57 51.39 239 93 اعاجترار

 0.005 92 2.84 1.5 0.85 1.75 58.42 163 93 البطء

 0.000 92 5.206 1.5 1.06 2.08 69.17 193 93 التدقيق

 (2020امصدر: إنجاز الباحثين )

في بعد "عامل عام   العينة متوسط حساب نالحظ تسجيل  02من الجدول  التعليق:

والذي بلغت فيه  06من متوسط البعد امقدر بـ: <ودهو  7.06ُيقدر بـ:  للوساوس القهرية"

، وذلك لصالح العينة، يليه بعد 30.00مع دعالة إحصائية عالية مقدرة بـ: t   3.034قيمة

ن متوسط البعد امقدر م <ودهو  3.13النظام والدقة والترتيب بمتوسط حساب  قدره: 

لصالح  0.000مع دعالة إحصائية عالية مقدرة بـ:  t 4.26، والذي بلغت فيه قيمة 2.5بـ:

من متوسط البعد   >ودهو 2.08العينة، ويليهما بعد التدقيق بمتوسط حساب  قدره: 

 0.000بدعالة إحصائية عالية تقدر بـ:  t 5.206، والذي بلغت فيه قيمة 1.5امقدر بـ:

ر فيه امتوسط الحساب  بـ:لح العينة، وبالنسبة لبعد لصا ِ
د 
ُ
من >ودهو  1.75البطء ق

 50.00بدعالة إحصائية بلغت: 2.84 التي بلغت tبقيمة  1.5متوسط البعد امقدر بـ: 
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إعا أن نسجل في بعدي: التكرار والعد وكذا بعد امراجعة متوسطا حسابيا  لصالح العينة.

من متوسط البعد الذي يقدر بـ:  <للمراجعة وكليهما  1.92للتكرار و 1.85يترواح بين 

لصالح  0.000بدعالة إحصائية تقدر بـ:  3.77و . 4.23-التي تتراوح بين  tلكليهما وقيمة  2.5

امقياس ودهذا يعني انعدام دهذين البعدين لد  عينة الدراسة. وبالنسبة لبعدي 

 2.57و 1.67امتوسط الحساب  بين  "استحواذ الفكار القهرية" و "اعاجترار" فقد بلغ

إعا  0.507و 1.78تبلغ  tبقيمة  2.5و 1.5من متوسط البعد الذي يترواح بين  >وكليهما 

 أهنهما غير داعان إحصائيا.

وقد سجلنا تقاربا في اعانحرا  امعياري لد  جميع أبعاد الوسواس عدا عامل عام  

ُبندا، وبهذا تتحقق  13عد يحتوي عى  نظرا لكون الب 7.06للوساوس القهرية الذي بلغ: 

الفرضية بأن العراض الكثر ظهورا لد  عينة الدراسة خالل فترة الحجر الصحي 

 والنظام والدقة والترتيب والبطء والتدقيق.تتمثل في: عامل عام للوساوس  19لكوفيد 

ظم ( ظهور مع02: يظهر لنا من خالل نتائج الجدول )تفسير نتائج الفرضية األولى 

أعراض الوسواس القهري لد  عينة الدراسة، عدا بعدي: استحواذ الفكار القهرية 

وبعد اعاجترار، وقد نفسر الظهور الكثر لبعاد: النظام والدقة والترتيب والبطء 

والتدقيق وكذا العامل العام للوساوس القهرية، نتيجة لبعض إجراءات البروتوكول 

ية تطبيقها والحث عليها، وهي متجانسة مع بنود بعد الصحي التي تم البداية في إلزام

النظام والدقة والترتيب التي تتمثل في:"الشعور بضرورة القيام بأشياء معينة وينظام 

محدد" و" بعد البطء الذي تتمثل بعض بنوده في: "غسل اليدين عدة مرات وتكرار ذلك" 

مناسب"، و"التدقيق و"إنجاز العمال ببطء شديد للتأكد من القيام بها بشكل 

والصرامة والتأكد من القيام بالعمل بدقة شديدة"، ويمكن إسقاط دهذا كذلك عى  

تعقيم اليدي امتكرر، والدقة واعانتباه إل  كيفية لبس الكمامة وكيفية نزعا واعانتباه إل  

 عدم وضع اليدي عى  النف أو الفم، وغير ذلك من إجراءات البروتوكول الصحي.
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 نسبة التي وجدت أن" إحصائيات منظمة الصحة العاميةدهذه النتائج مع  وتتفق 

 % 80 نسبة وأن العمر، من والعشرين الرابعة قبل أعراضهم بدأت امرض ى من % 50

 تبدأ امرض ى من  % 70، كما تم إيجاد نسبة 35سن الـ بدأت العراض عنددهم قبل

يكون اعاضطراب لديهم بشكل   قد % 50و   أوفدمة أو معاناة، كرب بعد لديهم العراض

حاد"، والمر الذي يؤدي إل  تفاقم امشكلة بشكل أكبر  دهو إخفاء امصاب لعراضه وعدم 

 (Abhijit &Soumen, 2020, P 255) .اعامتثال للعالج إعا بعد سنوات

النشطة  من العديد من أن "توقف  Catia(2020) وتتفق كذلك مع ما أوردته  

 الغضب المد، مثل: طويلة وربما النطاق سلبية واسعة أد  إل  نتائج جتماعيوالتباعد اعا 

 نم والخو  للصدمة والسلوكات القهرية والقلق الالحق اإلجهاد وأعراض واعارتباك

 (Catia Fernandes, 2020,pp135-149) . واإلحباط" العدو  

 لعراض مرتفعة معدعات" التي تم فيها إحصاء  Mack & all 2020ومن خالل دراسة 

الصدمة  بعد ما ، واضطراب(٪48.3 إل  ٪14.6) ، واعاكتئاب(٪50.9 - ٪6.33) القلق

 عوامل وقد شملت ،( ٪38 إل  ٪34.43) النفس ي والضيق ،(٪53.8 إل  ٪7) واإلجهاد

 40الفغر أو تساوي  العمرية والفئة اإلناث جنس بإجراءات الحجر امرتبطة الخطر

ودراستنا دهذه نجد أن العينة . Mack & All, 2020, PP 10- 13) (لطلبة". وا سنة،...، البطالين

سنة، ويمكن دهنا أن نفسر ظهور أعراض الوسواس القهري  40 ≥ من الطلبة وكلهم

من الذكور، ضف إل   27أنثى، مقابل  66بكون ثلثي العينة من اإلناث حيث بلغ عدددهن 

  التي تم ذكردها، Mack & Allدراسة  ذلك كون العينة من الطلبة، ودهو ما يتفق مع

  التي تنص عى عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

 " وراء امعرفة تبعا متغير الجنس والحالة اعاجتماعية  توجد فروق في الكمالية وما

 ."19وامستو  اعاقتصادي لد  عينة الدراسة في فترة الحجر الصحي لكوفيد
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 لتباين املتعدد ملتغيرين على ثالث مستويات( يبين نتائج ا03الجدول رقم )

 م. الدعالة  .املحسوبة د.الحرية مج.امربعات مصدر التباين
متوسط 

 امربعات

 الجنس
 58.744 0.379 0.786 1 58.744 الكمالية

 29.547 0.372 0.809 1 29.547 ماوراء امعرفة

الحالة 

 اعاجتماعية

 982.05 0.340 1.098 2 164.117 الكمالية

 4.785 0.877 0.131 2 9.570 ماوراء امعرفة

امستو  

 اعاقتصادي

 176.026 0.063 2.354 4 704.104 الكمالية

 9.855 0.896 0.270 4 39.421 ماوراء امعرفة

في اعاختال  امتعلق ب (03)جاءت نتائج الدراسة حسب الجدول  التعليق عى  الجدول:  

الجنس، الحالة اعاجتماعية، امستو  " سيطيةامتغيرات الو حسب  عينة الدراسة

تؤكد ل كمالية" و "معتقدات ما وراء امعرفة"ال" بامتغيرات امستقلة وامرتبط" اعاقتصادي

 ما يىي:

 حسب الجنس:الكمالية ومعتقدات ماوراء املعرفة االختالف في  -

 ،(10)ء امعرفةالكمالية وما ورا درجة الحرية لكل من بالنسبة متغير الجنس بلغت     

( 0.786فقد بلغت)(، أما قيمة   املحسوبة 58.744) لبعد الكماليةومجموع امربعات 

معتقدات أما بالنسبة (،ودهذا يعني أنه غير دال احصائيا. 0.379بمستو  دعالة قدره)

( وبلغت قيمة متوسط امربعات 29.547فقد كانت مجموع امربعات ) ماوراء امعرفة

  (.372.0( عند مستو  دعالة قدره )809.0قيمة   املحسوبة فقد بلغت )(، أما 29.547)

 :الحالة االجتماعيةحسب الكمالية ومعتقدات ماوراء املعرفة االختالف في  -

ء "الكمالية" و"ماورا درجة الحرية لكل من بالنسبة متغير الحالة اعاجتماعية بلغت     

فقد (، أما قيمة   املحسوبة 4.11716)"للكمالية"( ومجموع امربعات 10)امعرفة"

أما بالنسبة (،ودهذا يعني أنه غير دال احصائيا. 0.340( بمستو  دعالة قدره)098.1بلغت)

( وكما بلغت قيمة متوسط امربعات 9.570فقد كانت مجموع امربعات ) "ماوراء امعرفة"

 .(0.877ره )( عند مستو  دعالة قد0.131(، أما قيمة   املحسوبة فقد بلغت )4.785)
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"الكمالية" و"ماوراء امعرفة" باختال  الحالة يوجد اختال  في عا دهذا يعني انه و 

 ".اعاجتماعية

 :ستوى االقتصاديحسب املالكمالية ومعتقدات ماوراء املعرفة االختالف في  -

راء "الكمالية" و"ماو  درجة الحرية لكل من بالنسبة متغير امستو  اعاقتصادي بلغت      

فقد (، أما قيمة   املحسوبة 704.104)"للكمالية" ومجموع امربعات  ،( 10)رفة"امع

أما بالنسبة (،ودهذا يعني أنه غير دال احصائيا. 063.0( بمستو  دعالة قدره)2.354بلغت)

( وبلغت قيمة متوسط امربعات 39.421فقد كان مجموع امربعات ) "ماوراء امعرفة"

 (.0.896( عند مستو  دعالة قدره )0.270ة فقد بلغت )(، أما قيمة   املحسوب9.855)

  امستو باختال  "الكمالية"  و"ماوراء امعرفة" يوجد اختال  في عا نه ودهذا يعني أ

 .اعاقتصادي

وعليه فالفرضية لم تتحقق، فال يوجد اختال  في الكمالية ومعتقدات ماوراء امعرفة 

 قتصادي.تعز  للجنس والحالة اعاجتماعية وامستو  اعا

وبعد ( 03خالل النتائج امعروضة في الجدول )من  تفسير نتائج الفرضية الثانية:

ز  فروق في الكمالية وماوراء امعرفة تع أنه عاتوجداإلحصائية للبيانات تبين  امعالجة

 اعاقتصادي. للجنس والحالة اعاجتماعية وامستو  

كل دونما اعتبار للجنس، الجائحة كان لها تأثير عى  الوقد نفسر ذلك، بأن 

فالحاجة للبقاء والمن هي كل ما يفكر فيه الفراد خالل الصدمات والحوادث امفاجئة، 

وبالنسبة للمستو  اعاقتصادي فنالحظ كذلك عدم وجود فروق بين أفراد العينة 

باختال  امتغيرات الديموغرافية، فذوي امستو  اممتاز سيفكرون في كيفية الحفاظ 

تلكاتهم وعدم خسارتها، وضمان حد من نمط الحياة الذي ألفوه وذوي الدخل عى  مم

ة نفس اعاجتماعي امتدن  سيفكرون في كيفية كسب لقمة العيش، وبالنسبة للحالة

المر، ويمكن أن نستخلص من انعدام الفروق في امتغيرات الوسيطية باعتبار الوباء 
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وتسارع الحداث أد  إل  ترتيب  حادثة وفدمة فاجئت الفراد، ومستهم جميعا،

الولويات لضمان الحاجة الولية، وهي الحاجة إل  البقاء من خالل الغذاء والحاجة إل  

المن من خالل إجراءات البروتوكول الصحي، والتي ترجمها أعراض الوسواس القهري في 

 (. 02الجدول )

عن سيكولوجية الباحثون في علم النفس اعاجتماعي وفي دهذا الشأن قد تحدث 

أن ثمة أنماطا سلوكية ونفسية جماعية ارتبطت بأوقات  الفراد خالل الوبئة بقولهم: "

، ودهو ما دفع إل  دراسة أنماط ...الوبئة، مثل: الطاعون، أو وباء اإلنفلونزا اإلسبانية، 

خالل أوقات انتشار الوبئة، وظهر في دهذا اإلطار مفهوم  استجابات املجتمعات

تشهد املجتمعات موجات من الخو   ،...،(Epidemic Psychology) (جيا الوبئةسيكولو )

في التفسيرات امرتبطة بأسباب دهذه امعاناة الجماعية جراء الجماعي، كما تحدث ثورة 

الوباء، وتتسبب في موجة من التناقضات القيمية، وزخم من السلوكيات واعاستراتيجيات 

عا  (جديدة)، خافة وأن الوبئة بطبيعتها تعد أمراًضا ائسة مواجهة الوباءيومحاوعات 

احة وكانت امس ...،تتوفر بشأهنها معلومات أو توقعات بكيفية انتشاردها ومكافحتها،

، حفناوي )دهالة ال".الفردية واعاجتماعية، والتمسك بأي أمل في الخالص متروكة لالجتهادات

2020 ،AE/Mainpage/Item/5379-https://futureuae.com/ar/) 

  التي تنص عى عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

 " امعرفية مسادهمة في التنبؤ بأعراض الوسواس  وراء للكمالية ومعتقدات ما

 ."19القهري لد  عينة عينة الدراسة في فترة الحجر الصحي لكوفيد

 

 

 

 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379/
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  ابعمتغيرات امستقلة عى  امتغير التاتأثير ل "نتائج اعانحدار امتعدد"( 04دول رقم )الج
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 معامل ارتباط بيرسون بين امتغير التابع (04رقم ) من بين ما يوضحه الجدول : التعليق

ر قيمة  حيث بلغ : "الكمالية"، "ماوراء امعرفة"،وامتغيرات امستقلة "الوسواس القهري"

 0.141وقيمة معامل التحديد امعدل  0.159تحديد البقيمة معامل  0.399توسطة ام

 من التباين الحافل في الوسواس القهري. %16إل   %14أي امتغيرات امستقلة تفسر 

 امعياري  والخطأرية وغير امعيارية كما يوضح الجدول معامالت اعانحدار امعيا

مع القيمة اعاحتمالية لالختبارات )الدعالة اإلحصائية( وقيمة  "ت"وقيمة اختبار 

معامالت تضخم التباين، والتي يتبين منها عدم وجود مشكلة التعددية الخطية بين 

 .3امتغيرات حيث كانت معامالت التضخم أقل من 

سواس القهري وامتغيرات امفسرة )ما وراء امعرفة من أجل معرفة العالقة بين الو 

والكمالية(، تم  استخدام نموذج اعانحدار الخط  امتعدد )الجدول السابق( والذي اعتبر 

هري ومتغير الوسواس الق ،فيه متغيري ما وراء امعرفة والكمالية كمتغيرات تفسيرية

ل وذلك من خال ،عانحدار معنوي كمتغير تابع، أظهرت نتائج نموذج اعانحدار أن نموذج ا

وعى  دهذا نقبل  0.01أفغر من مستو  امعنوية  0.000بدعالة  8.521قيمة   البالغة 

معتقدات ما وراء امعرفة عى  للكمالية و الذي ينص عى  وجود مسادهمة  حثيالفرض الب

يث حمتغير الوسواس القهري وبالتالي بإمكاننا التنبؤ به من خالل امتغيرات السابقة، 
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من التباين الحافل في الوسواس  %15.9تفسر  ستقلةالنتائج أن امتغيرات ام تبين

جاءت قيمة بيتا التي توضح العالقة إعا أنه ، "2"رالقهري وذلك بالنظر إل  معامل التحديد 

غير دالة إحصائيا حيث يمكن  0.031بين الوسواس القهري وما وراء امعرفة بقيمة 

، ويعني ذلك أنه كلما تحسنت 0.583والدعالة امرتبطة بها  "ت" استنتاج ذلك من قيمة

امعتقدات ما وراء امعرفة بمقدار وحدة تحسن مستو  الوسواس القهري بمقدار 

وحدة، بذلك تعد قيمة ضعيفة جدا إل  درجة أهنها مهملة، وفي حين جاءت قيمة  0.031

امرتبطة بها  "ت"تاجا من قيمة وهي دالة إحصائيا  استن 0.237متغير الكمالية  "بيتا"

الوسواس القهري بمقدار  ازدادت أعراضالكمالية بمقدار وحدة  زادتفكلما   0.000

وحدة، كما يوضح الجدول نتائج اختبار التعددية الخطية حيث كشفت النتيجة  0.237

مما يشير إل  عدم وجود  3أفغر من  1.001أن عامل تضخم التباين للنموذج كان 

 عددية خطية بين متغيرات النموذج، كما نستطيع كتابة معادلة اعانحدار كاآلت :مشكلة ت

 الوسواس القهري )املتوقع(:

 الكمالية + خطأ التنبؤ 0.237ما وارء امعرفة +  constante  +0.031 0.43=  بيتا غير امعيارية -

 ؤ.الكمالية + خطأ التنب 0.397ما وراء امعرفة +  0.053بيتا امعيارية =  -

- Constante معتقدات ما وراء امعرفةالكمالية و )ثابت اعانحدار(: قيمة الوسواس القهري من دون. 

( 02( والجدول )04حسب النتائج الواردة في الجدول )تفسير نتائج الفرضية الثالثة: 

يؤكد لنا جليا ظهور أعراض الوسواس القهري لد  عينة الدراسة، وبما أننا في دهذه 

الكشف عن امتغيرات التي تنبئ بظهور أعرض الوسواس القهري لد   الفرضية نحاول 

( 04، فنجد أن النتائج امعروضة في الجدول )19عينة الدراسة خالل جائحة كوفيد 

أظهرت أنه كلما أبدت العينة درجات مرتفعة في الكمالية العصابية وغير امتكيفة، وكانت 

ذلك إل  ازدياد في أعراض الوسواس القهري، معتقدات ماوراء امعرفة سلبية لديهم؛ أد  

والجدير إضافته دهنا كذلك، هي اآلثار النفسية للجائحة، فكمية الحداث التي استقبلها 
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الفراد منذ بداية ظهور الوباء إل  غاية فرض الحجر والتباعد اعاجتماعي، وتوقيف 

لحفاظ كوعات وتدابير لالنشطة اعاجتماعية والكاديمية واعاقتصادية، وما تبعه من برتو 

  النشطة امعرفية تعتمد عىعى  الصحة لتفادي العدو  أد  إل  آثار نفسية،  وبما أن 

يتم اختبار امعلومات التي تم جمعها من الفحص ما وراء ، حيث عوامل ما وراء اإلدراك

 & Abhijit  ، فقد أحصتامعرفي عى  أهنها حواس عقلية يمكن أن تؤثر عى  السلوك

Soumen, 2020 " ،"ازديادا في اعاضطرابات النفسية مما أد  إل  ارتفاع في حاعات اعانتحار

 مما يؤكد فرضية اعاختالعات اإلدراكية وماوراء امعرفية حين وقوع الصدمات وامفاجآت.

 الوسواس مرض ى "سجل حيث Paraskevi & All( 2016)ومن خالل ماتوفل إليه 

 حول  السلبية امعتقدات سيما عا ما وراء امعرفة، ادأبع جميع في أعى  درجات القهري 

 الحاجة حول  أثناء مواقف الضغط، ومعتقدات السيطرة عى  القدرة وعدم القلق

 لوسواسا يجب التنويه أن مرض ى امعرفي؛ إعا أنه الذات  والوعي الفكار، عى  للسيطرة

 فيةامعر  وراء ما محمال  لكن طبيعية، قاعدية اجتماعية معرفية قدرات القهري يظهرون

 (Paraskevi & All, 2016, p266) دهشاشتهم النفسية" في تسهم قد والتي مختلة،

ونجد أن نتائج دراستنا تتفق مع دهذه الدراسة، من خالل ما عاحظناه في أبعاد ماوراء 

امعرفة، الذي ورغم تسجيل العينة عاتجادهات إيجابية في بعد الثقة امعرفية بالذات، إعا 

في معظم أبعاد  0.001ا نالحظ ظهور أعراض الوسواس القهري بدعالة بلغت أنن

 الوسواس القهري 

حول مادهية العالقة بين الكمالية واضطراب   Sarafraz & Asadi, 2020وحسب 

 دهاما مؤشرا الكمال فيه والذي كانالوسواس القهري من خالل عمليات التنظيم الذات ،

 بين ، والتفاعل(S.E = 0.39 ، P = 0.001 ، 0.08=  يتاب ، B = 0.38)القهري  الوسواس في

 بيتا ، B = -0.24) القهري  الوسواس عى  ومنبئا دهاما مؤشرا كان الذاتية وامعرفة الكمال

 =0.09 ، SE = - 0.24 ، P = 0.03.) 
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وبما أن التساؤل الرئيس ي للبحث كان لقراءة وضع عينة الدراسة خالل الحجر 

ظهور أعراض الوسواس القهري الذي كان للكمالية وما وراء  الصحي، فقد اتضح لنا

امعرفة مسادهمة في زيادة أعراضه، وما تؤكده الدراسات السيكولوجية لألوبئة، التي تشير 

حيث  ،إل  أنه في الزمات يدفع الخو  والقلق واعارتياب الفرد نحو سلوكيات متناقضة

"القلق دهو امادة الخام لكل : فرويد ذكره( الذي نقل إلينا ما 2020تحدث فيديل سبيتي )

امستجد يثير القلق، فمن املحتمل أن  المراض النفسية، وبما أن فيروس كورونا

قال ، عا سيما أن انت"يضطرب تقدير الفراد لنفسهم كما يضطرب تقديردهم لآلخرين

قهرية، لوانتشار دهذا الفيروس يتم بسرعة غير متوقعة. لذا تظهر العراض الوسواسية ا

نفس "، و مثل غسل اليدين، مرارا وتكرارا بحجة التطهير من اميكروبات والفيروسات

المر بالنسبة للدرجات العالية في بعد الثقة امعرفية بالذات مقابل درجات منخفضة في 

الثقة امعرفية، حيث نجد عينة الدراسة غير واثقة في امهارات امعرفية خافتها، وفي 

بل تحاول التمسك بما يمكن أن يحقق لها حاجات البقاء والمن من خالل الجانب امقا

 الدرجات امرتفعة التي عاحظنادها في الثقة امعرفية بالذات.

 استنتاج وتوصيات:

سعت إجراءات الدراسة الحالية إل  العمل عى  قراءة الوضع النفس ي امترتب عن  

لجامعيين بغرداية، ومحاولة الكشف لد  الطلبة ا 19الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد 

عن امتغيرات التي تنبئ بامسادهمة في ظهور أعراض الوسواس القهري الذي تتميز  أبرز 

أعراضه بالقلق الشديد، وكل ما يمكن أن ينتج عن الحجر الصحي وتوقف النشطة 

قت تحقامعتادة لألفراد، ويمكن القول أن الدهدا  التي ُوِضع من أجلها دهذا البحث قد 

وتم تفسيردها في اإلطار النظري والدراسات السابقة، حيث تفتح النتائج امتوفل إليها 

 اآلفاق لبحوث أخر  مستقبال، وأدهم ما يمكن التوفية به ما يىي:
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  إنجاز دراسات أخر  تنبؤية فيما يخص الوضعية النفسية للطلبة، وخافة فيما

 ة تطوردهما ونشوئها.تعلق بمتغير الكمالية وما وراء امعرفة وكيفي

 .وضع برامج عالجية منبنية عى  امعتقدات وامهارات ماوراء امعرفية 

 .ضرورة التكفل النفس ي وتوفير مكاتب إفغاء في الجامعات 

  تسطير وبناء برامج خافة للتعامل مع الحداث امفاجئة وكيفية التكيف مع

 الوضاع الرادهنة.
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