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                                                Abstract 
The present study aims at clarifying the relationship between domestic violence and obsessive- compulsive 

disorder among Jordanian university students. A selected a random sample of Jordanian university students who 
are studying at the University of Jordan and the University of Islamic Sciences in the second semester 
2013/2014 , The study sample consisted of ( 720) male and female students . To achieve the objectives, the 
study developed two tools.  

Results of the study revealed that the total score for the level of domestic violence and the level of 
obsessive- compulsive disorder among Jordanian university students was moderate , and the presence of 
statistically significant positive relationship between domestic violence and obsessive- compulsive disorder among 
students.                                                                                                                            

In light of the results of the study ,the study recommends activating the role of mentors in Jordanian 
universities and spread awareness among students , and in-depth training on methods guidance and effective 
treatment with the students infected with such disorders and provide mentoring programs and counseling to 
reduce the level of domestic violence among adolescents; because of its impact on emotional , social and 
academic growth. 
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 ملخص 
ية من هدفت الّدراسة الحالّية إلى الكشف عن العالقة بين العنف األسري والوسواس القهري لدى طلبة الجامعات األردنية. تم اختيار عينة عشوائ

كونت عينة ، وقد ت3102/3102طلبة الجامعات األردنية الذين يدرسون في الجامعة األردنية وجامعة العلوم اإلسالمية في الفصل الدراسي الثاني
 ( طالبًا وطالبة. ولتحقيق أهداف الّدراسة طّورت أداتان، ثّم تّم التحقق من دالالت صدقهما وثباتهما.031الدراسة من )

ومستوى الوسواس القهري لدى طلبة الجامعات األردنية كان بدرجة متوسطة،  ،كشفت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لمستوى العنف األسري
 إيجابية دالة إحصائيا بين العنف األسري والوسواس القهري لدى الطلبة. ووجود عالقة

بتفعيل دور المرشدين في الجامعات األردنية بنشر التوعية بين الطلبة، والتعمق في التدرب على األساليب وفي ضوء نتائج الّدراسة، أوصت الدراسة 
وتقديم برامج التوجيه واإلرشاد النفسي لخفض مستوى العنف األسري لدى  ،ه االضطراباترشادية والعالجية الفّعالة مع الطلبة المصابين بمثل هذاإل

 .المراهقين؛ لما له من أثر في نموهم االنفعالي واالجتماعي واألكاديمي
 .العنف األسري ، الوسواس القهري: ةلمفتاحياالكلمات 

 مقدمة
يها األسرة هي النواة األولى التي ينشأ الفرد فيها، وتنمو ف

جوانب شخصيته المختلفة، باإلضافة إلى الصفات الوراثية المكتسبة 
من الوالدين، إذ تتكون شخصية الفرد من خالل أسرته األولى، مما 
يعطي أهمية كبيرة للرعاية والممارسة السوية من الوالدين، ومحاولة 
االبتعاد عن الممارسات السلبية التي تؤثر على شخصية األبناء 

 فسية.وصحتهم الن
ويعد موضوع العنف األسري من أقدم الظواهر اإلنسانية التي 
تحدث في مختلف المجتمعات والحضارات، وفي كل الطبقات 

(، 3112االجتماعية، وبين كافة المستويات التعليمية )الزعبي، 
من الزوج تجاه  اوتتعدد أشكال العنف األسري فعادة ما يكون عنف

من الزوجة تجاه الزوج أو األبناء، أو  افالزوجة واألبناء، وقد يكون عن
هم، والمتضرر األكبر من هذا العنف ئمن الوالدين إلى أبنا ايكون عنف

أو نفسي أو جنسي أو  ،هم األبناء، إذ أنه يتمثل بإحداث أذى جسمي
 (.3112أي صورة من صور االستغالل الوالدي ألبنائهم )بنات، 

بدأ بالعنف اللفظي، كما تتعدد مستويات العنف األسري فقد ي
وينتقل إلى العنف الجسدي، وينتهي بالعنف الضمني الذي يتمثل 
بالتفكير بالقتل والتعدي على ممتلكات اآلخرين )مكي وعجم، 

3112.) 

( إلى أن العنف األسري قد يكون أقل 3112وأشار الزعبي )
من غيره من أنواع العنف إال أنه من أكثر األنواع خطورة على الفرد 

مجتمع؛ فهو يهدد سالمة األسرة وتماسك المجتمع، وتكمن خطورته وال
في كون نتائجه غير مباشرة وتستمر على المدى البعيد، فقد ينتج 

من االضطرابات  عدداشخصيات مهتزة عصبيًا ونفسيًا، وتحمل 
 النفسية والُخُلقية.

كما أن الجو األسري المتوتر والمشحون بالصراع، والعنف 
طفال قد ُينتج أمراضًا نفسية وعقلية، واضطرابات الموجه إلى األ

 (.3110سلوكية، مما يترك آثارًا مدمرة على نفسية الفرد )غانم، 
كما تنتشر في بعض المجتمعات ولدى بعض األفراد أفكار 
أخرى غير معقولة وغير مفيدة، مثل أفكار الوسواس القهرية التي 

تيادية، وقد تعيقهم عن تدخل وتؤثر في حياة األفراد وأعمالهم االع
 (.3112العمل )بطرس، 

وأكثر ما يميز هذا االضطراب هو الوسواس المتكررة أو 
الطقوس القهرية التي تكون شديدة لدرجة تسبب اإلزعاج والكرب، وال 
يستطيع الفرد مقاومتها، وتستهلك وقته أو تتداخل مع نشاطات الفرد 

الحميد،  آلخرين )عبداليومية ووظيفته المهنية أو مع عالقاته با
3110.) 

ومن أهم األعراض العامة لهذا االضطراب الوساوس الفكرية 
المسيطرة على شعور الفرد، والمبالغة في ممارسة بعض األعمال مثل 
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المبالغة في النظافة، واالتباع الدقيق للتعليمات والتنظيمات والقواعد 
عطاء أهمية بالغ ة لألمور الصغيرة، والتقاليد االجتماعية البسيطة، وا 

 (.3112والتفصيالت، وعدم القدرة على اتخاذ القرار )الخالدي، 
ويتصف اضطراب الوسواس القهري بوجود أفكار متكررة ال 
يرغبها الشخص، وتأتي رغمًا عنه، حتى بعد محاولته إبعادها 
والتخلص منها. ويقوم الشخص المصاب بهذا االضطراب بأفعال 

ناع عنها، نظرًا ألن هذه األفعال تخفف من قهرية ال يستطيع االمت
قلقه. هذا القلق يخّف لفترة محدودة، ثم يعود مرة أخرى مما يستدعي 

 رار أفعاله القهرية بصورِة مبالغالمريض بالوسواس القهري إلى تك
فيها، مما يؤدي إلى إضاعة وقته، وخسارته المعنوية والمادية، إضافة 

ؤدي إلى الضرر البدني بالشخص، إلى أن بعض األعمال القهرية ت
مثل كثرة الغسيل ألماكن معينة في الجسم، وربما بمواد مضرة 
كالمطهرات الكيميائية. إذ يؤثر الوسواس القهري على مجمل حياة 
الفرد وتوافقه النفسي واالجتماعي، كما أن االقتناع المرضّي بوجود 
جوانب من العيوب في شكل الجسد يحدث في كثير من 

طرابات، كالوسواس القهري وبعض اضطرابات الشخصية االض
Personality Disorders  ،(.3113)عبد الخالق ورضوان 

وتسمى الشخصية في هذه الحالة الشخصية الوسواسية القهرية، 
ومن أهم سماتها الجمود والتزمت والحساسية المفرطة، والتردد 

ا يتسم الشخص والتشكك، والتدقيق والحذر، واالهتمام بالتفاصيل، كم
ة الضمير، والفضيلة، والتمسك باألخالق، وحب ظبيقه بالوقت نفس

النظافة، ودقة المواعيد، ويبدو صاحب هذه الشخصية فاضاًل لكنه 
 (.0220غير سعيد ومضطرب في تصرفاته )زهران، 

كما يضم اضطراب الوسواس القهري ضربًا من األفكار 
والتحكم فيها، أال وهي المقتحمة، التي ال يستطيع الفرد ضبطها 

الوساوس. وضربًا آخر من السلوكات التي يكررها المصاب بطريقة 
. ومن الممكن  Compulsionsطقوسية، التي تعرف باألفعال القهرية

توجد الوساوس أو األفكار بمفردها عند الشخص، ولكن غالبًا ما أن 
 & ,Sue, Sue)يتضمن هذا االضطراب الضربين مجتمعين)

Sue.,1990. 
وبهذا ُيلحظ على العنف األسري والوسواس القهري أنهما تفاوتا 
في مفهومهما وشكلهما ومسبباتهما، ولكنهما يلتقيان مع بعضهما 

والسلوكية التي تلحق األذى  ،بكونهما مثااًل على االضطرابات النفسية
بأهم شرائح المجتمع وبخاصة المراهقين، وتؤثر على تكوين سلوكهم 

ا يعيق عوامل تكوين الشخصية المتزنة لدى الفرد وشخصيتهم، مم
 (.3112؛ الخالدي، 3112السوي )موسى والعايش، 

وترجع أهمية مرحلة المراهقة كونها مرحلة انتقالية، تتسم 
بالتغييرات السريعة والمتعددة، والتأثر الكبير بالمحيط األسري 

لمختلفة واالجتماعي، التي يبدأ فيها الفرد بتشكيل جوانب شخصيته ا

(Lind, 2000 كما أنها مرحلة تعج بالصراعات التي يعانيها .)
المراهق بين مختلف المواقف والمعتقدات والقيم وأنماط الحياة، وأّن 
األسرة ممثلة بالوالدين تؤدي دورًا مهمًا في التخفيف من حدة هذا 

 (.Shaffer, 1999الصراع )
 مشكلة الدراسة:

التعرف إلى العالقة بين العنف إن الغرض من هذه الدراسة هو 
 األسري والوسواس القهري لدى طلبة الجامعات األردنية؟

 أسئلة الدراسة:
 حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ؟ما مستوى العنف األسري لدى طلبة الجامعات األردنية .0
 ؟ما مستوى الوسواس القهري لدى طلبة الجامعات األردنية .3
ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى هل توجد عالقة  .2

( بين العنف األسري والوسواس القهري لدى =1012αالداللة )
 ؟طلبة الجامعات األردنية

 أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية موضوعها وهو 
العنف األسري وعالقته بالوسواس القهري لدى طلبة الجامعات 

األهمية، إذ من المؤمل أن تفيد نتائج الدراسة  تتمثل هذهاألردنية. و 
الحالية المسؤولين التربويين من خالل الوقوف على مفاهيم ومستويات 
العالقة بين سلوك العنف األسري والوسواس القهري لدى المراهقين 
للكشف عن بعض الظواهر النفسية ومدى تأثيرها في شخصية 

 الطلبة.
 ية:التعريفات االصطالحية واإلجرائ

 تتبنى الدراسة المصطلحات اآلتية:
 العنف األسري:

( العنف األسري بأنه "سلوك 322، 3112عرف الزعبي )
يصدر عن أحد أفراد األسرة بشكل مباشر أو غير مباشر بقصد 
إلحاق األذى الجسدي أو النفسي بأحد أفراد األسرة ذكرًا أم أنثى، 

 بصورة غير مشروعة أو غير مطابقة للقانون".
 عّرف إجرائيًا:وي

الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد على مقياس العنف  بأنه
 األسري الذي تم تطويره لهذه الغاية.

 :الوسواس القهري
 ,Lindsay & Powell, 2004كل من ليندزاي وبول ) عّرف
p.52-53بأنها " فكرة أو عاطفة تفرض نفسها تلقائيًا  ( الوساوس

ء في التخلص منها. وهي أفكار مقتحمة، على الشعور، وال يفلح المر 
وغير مرغوب فيها، وكذلك هي صور ذهنية ودفعات أو مزيج منها، 
وهي عمومًا مقاومة وتتصف أيضًا بكونها داخلية المنشأ". بينما 
األفعال القهرية " تتسم بالتكرار، وتبدو في صورة سلوك عرضي وهي 
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ا الشخص عمومًا، تمارس أو تصاحب بإحساس ذاتي بالقهر، ويقاومه
وهي تمارس وفق قواعد معينة أو بطريقة نمطية، وعلى الرغم من 

 مقاومتها، فإن هذه السلوكات تمارس من قبل الشخص". 
 ويعرِّف الوسواس القهري في هذه الدراسة بأنه اضطراب يتمثل

في وجود وساوس على شكل فكرة أو دافع أو تخيل، وعادة يكون 
الشخص إلى أن يقوم بأفعال أو طقوس غير محتواها مزعجًا، وتدفع ب

مألوفة رغم مقاومة الشخص الشديدة لها، ويقاس من خالل اإلجابة 
 .على األداة المعدة لهذا الغرض
 حدود الدراسة ومحدداتها:

 اشتملت الدراسة على الحدود اآلتية: 
اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الجامعات الحدود البشرية:  -

 األردنية 
في الجامعة األردنية لمكانية: تم تطبيق الدراسة الحالية الحدود ا -

 وجامعة العلوم اإلسالمية.
الفصل الثاني الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة الحالية في  -

 .2014/2013من العام الدراسي 
 مدى تمثيل عينة الدراسة لمجتمعها. -
تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة فقط على المجتمعات  -

 لة لمجتمع الدراسة.المماث
مدى صدق استجابات الطلبة على فقرات المقاسين  -

 المستخدمين في الدراسة.
 الدراسات السابقة

سيييييتم فييييي هييييذا الجييييزء عييييرض لييييبعض الدراسييييات ذات الصييييلة 
 بمتغيرات الدراسة، وعلى النحو اآلتي:

 الدراسات المتعلقة بالعنف األسري: 
دفت إلييى الكشييف ( دراسيية هيي3112أجييرى البداينيية وأبييو حجليية )

عن العالقة بين الرضا الزواجيي وأشيكال العنيف ضيد الزوجية، تكونيت 
( زوجييييية مييييين قصيييييبة الكيييييرك فيييييي األردن، 221عينييييية الدراسييييية مييييين )

ولتحقيييق أهييداف الدراسيية تييم تطييوير مقييياس الرضييا الزواجييي، ومقييياس 
العنف ضد الزوجية، وكيان مين نتيائج الدراسية وجيود عالقية سيلبية بيين 

واج وبيييين جمييييع أشيييكال العنيييف الزواجيييي )الجسيييدي، الرضيييا عييين اليييز 
والنفسييي، والجنسييي، واإلصييابات(، كمييا تبييين وجييود عالقيية سييلبية بييين 
الرضا عن الزواج ومدى تعرض الزوجية أو مشياهدتها للعنيف األسيري 

 في مرحلة الطفولة.
( بييييإجراء دراسيييية هييييدفت التعييييرف إلييييى 3112وقييييام العجلييييوني )

لتوافق النفسي لدى طلبة الصف العاشر العنف األسري واستراتيجيات ا
فييي ضييوء بعييض المتغيييرات، وقييد تييم إجييراء الدراسيية علييى عينيية مكونيية 

( طالبيييًا وطالبييية مييين طلبييية الصيييف العاشييير األساسيييي فيييي 213مييين )
ميييدارس تربيييية إربيييد الثانيييية فيييي المملكييية األردنيييي الهاشيييمية، ولتحقييييق 

ي ومقيييياس أهيييداف الدراسييية اسيييتخدم العجليييوني مقيييياس العنيييف األسييير 
اسييتراتيجيات التوافييق النفسييي ميين إعييداده، وقييد خلصييت نتييائج الدراسيية 
إلى أن العنف المعنوي الموجيه مين الواليدين إليى األبنياء احتيل المرتبية 
األولييييى، وفييييي المرتبيييية األخيييييرة جيييياء العنييييف الجسييييدي المتبييييادل بييييين 

 الوالدين. 
( دراسية Brian & Dorothy, 2007وأجيرت بيراين ودروثيي )

ت التعرف إلى أثر التعرض للعنيف األسيري ليدى طيالب الميدارس هدف
علييى تحصييييلهم األكيياديمي، وهيييدفت الدراسيية أيضيييًا إلييى الكشيييف عييين 
الخدمات المقدمة لهذه الفئة من الطالب، تم استخدام عينة مكونة مين 

( طالبييييًا وطالبيييية ميييين طييييالب المرحليييية المتوسييييطة والثانوييييية فييييي 22)
( أخصييييييائيين 2( معلميييييين، )2ميييييين ) إيرلنيييييدا، إضيييييافة لعينيييييية مكونييييية

( تربيييييييويين، تيييييييم اسيييييييتخدام المقابلييييييية الفرديييييييية ميييييييع 2اجتمييييييياعيين، و)
األخصييائيين، والمقابليية الجامعيييية وسييجالت التحصييييل األكيياديمي ميييع 
الطالب في عملية جمع البيانات، أشارت النتائج أن هناك أثير واضيح 

تهم ميع للعنف األسري على التحصييل األكياديمي للطيالب وعليى عالقي
زمالئهيييم ومعلمييييهم، وأشيييارت النتيييائج أن أهيييم اآلثيييار النفسيييية للعنييييف 
األسيييري عليييى الطفيييل كانيييت تطيييوير أعيييراض االنسيييحاب االجتمييياعي، 
وتطيوير السيلوكيات العداونيية بشيكل واضيح. كميا أشيارت النتيائج لعييدم 
وجود تعياون جييد بيين المعلميين واألخصيائيين االجتمياعيين والتربيويين 

 دمات اإلرشاد النفسي في فئة طالب العنف األسري.في تقديم خ
( التعييييرف إلييييى العالقيييية بييييين 3110وهييييدفت دراسيييية العييييازمي )

العنيييف األسيييري واالضيييطرابات السيكوسيييوماتية ليييدى عينييية مييين طلبييية 
( 211المييدارس الثانويييية فييي دولييية الكويييت، واشيييتملت الدراسيية عليييى )

ر والثاني عشر طالٍب وطالبة من طلبة الصفوف العاشر والحادي عش
بالمرحلية الثانويية فييي دولية الكويييت ضيمن منطقيية األحميدي التعليمييية، 
وتييييم االعتميييياد علييييى أداة العنييييف األسييييري المطييييورة ميييين قبييييل طقييييش 

( لقييييياس العنييييف األسييييري، باإلضييييافة إلييييى اسييييتخدام مقييييياس 3113)
( 0202االضيييييطرابات السيكوسيييييوماتية المعيييييرب مييييين قبيييييل السييييياكت )

سيكوسييوماتي، وقييد أظهييرت نتييائج هييذه الدراسيية لقييياس االضييطرابات ال
وجود ارتباط طردي بين العنف األسيري واالضيطرابات السيكوسيوماتية 
لييدى عينيية الدراسيية، باإلضييافة إلييى وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية 
في العنيف األسيري واالضيطرابات السيكوسيوماتية تبعيًا لمتغيير الجينس 

ليية إحصييائية فييي العنييف ولصييالح الييذكور، وعييدم وجييود فييروق ذات دال
 األسري واالضطرابات السيكوسوماتية، تبعًا للمستوى الدراسي للطالب.

 ,Vameghi)وأجييرى فيياميجي وفيييزادي وميرابييازادي وفيزاديييه 
Feizzadeh, Mirabzadeh, & Feizzadeh, 2010)  دراسية

هييدفت الكشييف عيين مييدى انتشييار التعييرض للعنييف األسييري بييين اآلبيياء 
ة الثانويييية فيييي إييييران، تكونيييت عينييية الدراسييية مييين ليييدى طيييالب المرحلييي

( منطقية تعليميية 02( طالبًا وطالبة تم اختيارهم عشوائيًا مين )0222)
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فيييي مدينييية طهيييران فيييي إييييران، تيييم اسيييتخدام اسيييتبانة مسيييحية خاصييية 
( ميين الطييالب 3302بييالتعرض بييالعنف األسييري، أشييارت النتييائج أن )

نيييييف األسيييييري بيييييين آبيييييائهم والطالبيييييات أشييييياروا إليييييى أنهيييييم شييييياهدوا الع
وأمهييياتهم، وأن نسيييبة التعيييرض للعنيييف األسيييري ليييدى الطالبيييات كانيييت 
ضعف النسبة المسجلة لدى الطالب، وأن أهيم أشيكال العنيف األسيري 
المسيييجل ميييين األبيييوين علييييى الطفيييل كييييان العنيييف الجسييييدي، وأشييييارت 
النتييائج إلييى وجييود عالقيية ارتباطييية إيجابييية بييين زيييادة التعييرض للعنييف 

 ري وبين انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة.األس
 الدراسات المتعلقة بالوسواس القهري:
 ,Beloch, Morillo)أجيييرى بيليييوتش وموريليييو وسيييوريانو 

Soriano, 2006)  دراسة هدفت الكشف عين العالقيات بيين أعيراض
الوسيييييواس القهيييييري وبيييييين االسيييييتراتيجيات المسيييييتخدمة للسييييييطرة عليييييى 

عقالنييييية لييييدى عينيييية ميييين مرضييييى الوسييييواس المعتقييييدات واألفكييييار الال
( مريضا مين مرضيى الوسيواس 22القهري. تكونت عينة الدراسة من )

القهييري الييذين يراجعييون عييددا ميين عيييادات الصييحة النفسييية فييي مدينيية 
فالنسيا اإلسبانية. استخدم في الدراسة طريقة المالحظة التي اسيتمرت 

بكيييل ميييريض فيييي لسيييتة أشيييهر إضيييافة إليييى التقيييارير الطبيييية الخاصييية 
عمليييية جميييع البيانيييات، وقيييد أشيييارت نتيييائج الدراسييية أن هنييياك عالقييية 
ارتباطييية بييين انييدفاعات الشييخص المصيياب بالوسييواس القهييري إليييذاء 
الييييذات وبييييين أفكيييياره الالعقالنييييية، وأشييييارت النتييييائج أن هنيييياك عالقيييية 
ارتباطيييية بيييين المعتقيييدات الالعقالنيييية ليييدى الميييريض وبيييين انخفييياض 

ؤولية لدييييه، والمغييياالة فيييي تقيييدير التهدييييدات الخارجيييية، مسيييتوى المسييي
 والنزعة نحو إخفاء أعراض الوسواس لديه. 

( O 'Connor & Ardema, 2007وأجيرى اوكيانر وارديميا )
دراسييية هيييدفت لمراجعييية مجموعييية مييين الدراسيييات السيييابقة التيييي هيييدفت 
للكشييف عيين العالقيية بييين األفكييار الالعقالنييية، الوسييواس، التقييمييات، 
في اضطراب الوسواس القهيري المرضيي. تيم فيي هيذه الدراسية الرجيوع 
إلى بعض قواعد البيانات من أجل الكشف عن الدراسات السابقة التي 
تناولت العالقة بين األفكار الالعقالنية، الوساوس وأعراض اضيطراب 

( دراسييية 32الوسيييواس القهيييري المرضيييي. تكونيييت عينييية الدراسييية مييين )
ى قواعييد البيانييات التييي بحثهييا البيياحثون فييي هييذه سييابقة تييم إيجادهييا عليي

الدراسييية. أشييييارت نتيييائج الدراسيييية أن معظييييم العينيييات المسييييتخدمة فييييي 
الدراسات السابقة التيي كانيت تهيدف للكشيف عين العالقية بيين األفكيار 
الالعقالنيييييية والوسييييياوس ليييييم تكييييين ممثلييييية ألنيييييواع الوسييييياوس القهريييييية 

ة ارتباطييية بييين أفكييار القلييق المختلفيية. أشييارت النتييائج أن هنيياك عالقيي
واألفكييييار الالعقالنييييية وبييييين حييييدة االضييييطرابات الوسواسييييية. أشييييارت 
النتائج أن المعتقدات التي يحملها مريض الوسواس القهيري تيؤثر عليى 

 زيادة أعراض هذا االضطراب المرضي. 

في كندا   كما بحثت دراسة تجريبية إليرك وفالمينت
(2009  Flament, Irak,أنواع االنتباه المستخدمة لدى )  أشخاص

-subمصابين باضطراب الوسواس القهري ويوجد لديهم سلوك التفقُّد 
clinical checkers ومقارنتهم مع أشخاص مصابين باضطراب ،

. non-checkersلوك التفقُّد لديهم  الوسواس القهري بدون وجود س
إذ تمت معاينة كال المجموعتين، ومن ثم تم إجراء مقارنة بينهما من 
حيث نوع االنتباه المستخدم لدى كليهما، سواء االنتباه 

 divided، أو االنتباه المجزئ focused attentionالمركز
attentionأو االنتباه السلبي ،passive attention ( 22). واشترك

شخصًا منهم يعانون من  )32(متطوعًا من الطلبة الجامعيين، 
 02اضطراب الوسواس القهري باإلضافة إلى سلوك التفقُّد )منهم 

ممن لديهم اضطراب الوسواس القهري بدون  )33(إناث( و 01ذكرًا، 
وأظهرت النتائج بأن تذكر . إناث ( 0ذكرًا ، 02سلوك التفقُّد ) منهم 

ص المصابين باضطراب الوسواس القهري ممن يوجد وانتباه األشخا
كان أعلى من أولئك  sub-clinical checkersلديهم سلوك التفقُّد 

    non-checkers .الذين ال يوجد لديهم سلوك التفقُّد 
وليونارد  وفريمان وجراسيا أما دراسة فلينسر وبيرمن       
(Flessner, Berman, Garcia, Freeman and Leonard, 

فهدفت إلى تقصي األعراض في اضطراب الوسواس القهري  (2009
( عامًا، من خالل 00-2لدى أطفال أمريكيين تقع أعمارهم ما بين )
سعى  (. إذ Groomingدراسة عادات يقومون بها مثل )الحفر بالجلد

هذا البحث إلى دراسة االختالفات الممكنة في المظاهر واألعراض 
على أنهم مصابون باضطراب الظاهرة لدى أطفال تم تشخيصهم 

 حيث .وطقوس متعلقة بالتنظيف )مثل حفر الجلد( الوسواس القهري
من األطفال الذين تم تشخيصهم على  )313اشترك في هذه الدراسة )

أنهم يعانون من اضطراب الوسواس القهري، ممن تم اختيارهم بطريقة 
قصدية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تضمنت أطفااًل 

، )022(مصابين باضطراب الوسواس القهري فقط ومجموعهم 
ومجموعة تضمنت أطفااًل مصابين باضطراب الوسواس القهري، مع 

(. وتبين أن األطفال الذين 22يقومون بطقوس حفر الجلد، وعددهم)
يعانون من الوسواس القهري، مع حالة الحفر بالجلد، أظهروا أعراضا 

من الوسواس القهري وحده. كذلك مختلفة عن أولئك الذين يعانون 
ذكر أولياء أمور هؤالء األطفال بأنهم يظهرون حساسية لمسية عالية، 

 أكثر من األطفال المصابين بالوسواس القهري وحده.
 ,Kim, Kang & Kimكما هدفت دراسة كيم وكانج وكيم )

( إلى الكشف عن الصفات التي تمّيز األشخاص المصابين 2009
القهري في كوريا الشمالية. وقد تكونت عينة  باضطراب الوسواس

( شخصا مصابًا باضطراب الوسواس القهري، 021الدراسة من )
 ( شخصًا من األصحاء الذين يشابهونهم بالعمر والجنس،022و)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Flament%20MF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Flessner%20CA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Flessner%20CA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berman%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Garcia%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Freeman%20JB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leonard%20HL%22%5BAuthor%5D
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. وقد خضع الجميع لبطارية اختبار والذين تم اختيارهم بطريقة قصدية
 Temperament andتقيس السمات والطباع المميزة لألشخاص

Character Inventory (TCI)  وتم تقييم األشخاص المصابين .
براون المعّد لقياس –باضطراب الوسواس القهري باستخدام اختبار بيل 

 Yale-Brown Obsessive-Compulsiveالوسواس القهري 
Scale (Y-BOCS)  واختبار االكتئاب لهاملتون ،the 

Hamilton Depression Rating Scale قد تبين من النتائج ، و
أن لدى األشخاص المصابين باضطراب الوسواس سلوكًا تجنبيًا 
لألخطار، أو أي موقف يتوقعون فيه األذى أكثر من األصحاء، كما 
أنهم قد أظهروا قيمة منخفضة للتعاون والمشاركة، ونسبة اكتئاب 

 عالية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة.
 & Fulton, Marcus) وأجرت فولتن، ماركوس، وميركي

Merkey, 2011 دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين المعتقدات )
الالعقالنية المرتبطة بالوضع الصحي للشخص وبين القلق الصحي 

( 022لديه، تكونت عينة الدراسة من عينتين األولى تكونت من )
( تم اختيارهم عشوائيًا من إحدى 322طالبًا، والثانية تكونت من )

ات األمريكية، استخدمت الدراسة مقياس المعتقدات الصحية الجامع
الالعقالنية في عملية جمع البيانات. أشارت النتائج أن هناك عالقة 
ارتباطية بين المعتقدات الالعقالنية الصحية وبين القلق الصحي لدى 
الشخص. وأشارت النتائج أن المعتقدات الالعقالنية المرتبطة بالقلق 

 تم اإلشارة إليه في النماذج المعرفية السلوكية. الصحي أكبر مما
وتم اإلفادة من الدراسات السابقة في تحديد مفهومي العنف 
األسري والوساوس القهري، والتعرف إلى أهم المراجع والنظريات التي 
تناولتهما بالدراسة، كما تم تطوير أداتي الدراسة الحالية في ضوء 

مساهمة الدراسات السابقة في تحديد  الدراسات السابقة، باإلضافة إلى
معالم المنهج الوصفي االرتباطي الذي سارت عليها الدراسة الحالية، 

 وأخيرًا تم مناقشة نتائج الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة.
 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة
تبنت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي؛ ألنه المنهج 

 سب لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها. األن
 مجتمع الدراسة: 

البكالوريوس في الجامعة تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة 
حسب  (200203)األردنية وجامعة العلوم اإلسالمية والبالغ عددهم 

إحصائيات الصادرة عن التعليم العالي للعام الجامعي 
3102/3102. 

 عينة الدراسة:
( طالبًا وطالبة، تم اختيارهم 031نت عينة الدراسة من )تكو 

باالعتماد على الجداول اإلحصائية وبالطريقة الطبقية لضمان تمثيل 

ة الدراسة ( يبين توزيع عين0الذكور واإلناث في العينة والجدول )
 .حسب الجنس )ذكر، أنثى(

 توزع عينة الدراسة حسب الجنس  (1جدول ) 
 النسبة رارالتك الفئات المتغير
 الجنس
 

 22022 222 ذكر
 22020 222 أنثى

 %077 027 المجموع

 أداتا الدراسة:
 لغايات تحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد أداتين، هما:

 أواًل: مقياس العنف األسري:
تم تطوير مقياس العنف األسري المستخدم في دراسة البداينة 

العازمي ودراسة  ،(3112(، ودراسة العجلوني )3112وأبو حجلة )
 .( فقرة21) وتضمن المقياس (،3110)

 صدق مقياس العنف األسري:
تم عرضه  ،للتحقق من دالالت صدق محتوى المقياس

( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص 01بصورته األولية على )
من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية، 

الالت صدق محتوى المقياس، والتحقق وذلك بهدف الوقوف على د
من مدى مالءمتها لمجتمع الدراسة وبيئتها، والتحقق من انتماء 
الفقرات لألبعاد التي تم تحديدها وللمقياس، وسالمة الصياغة اللغوية 

من المحكمين على  (%21للفقرات، وتم إجراء التعديالت التي اتفق )
لغوية لبعض فقرات أهمية تعديلها، إذ تمثلت في إعادة صياغة 

 .إخراج المقياس بالصورة النهائية المقياس. وفي ضوء ذلك تم
 ثبات مقياس العنف األسري:

( طالبا 21للتأكد من ثبات المقياس، تم تطبيق المقياس على )
وطالبة من خارج عينة الدراسة، وتم إعادة التطبيق عليهم مرة ثانية 

ل ارتباط بيرسون، وقد تم بعد أسبوعين، وُحسب الثبات باستخدام معام
فيها الكشف عن قوة العالقة االرتباطية وبلغ معامل االرتباط 

(1022). 
 ثانيًا: مقياس الوسواس القهري:

 (3102تم االعتماد على المقياس الذي أعده الزبون وعباس )
 .( فقرة22والمكون من )

 صدق مقياس الوسواس القهري:
ن صدق المقياس، تم عرض مقياس الوسواس القهري للتأكد م

( محكمين من أعضاء هيئة التدريس 01بصورته األولية على )
المتخصصين في علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة والقياس 
والتقييم في الجامعة األردنية وجامعة العلوم اإلسالمية وقد طلب منهم 

مالءمة الفقرات، والسالمة إبداء مالحظاتهم حول مالءمة المجاالت، و 
اللغوية، كما طلب منهم حذف أو إضافة أي فقرات يرونها مناسبة، 
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لموافقة على حذف أو تعديل ( ل%21وقد اعتمدت النسبة المئوية )
 .الفقرة

 ثبات مقياس الوسواس القهري:
( طالبا وطالبة 21للتأكد من ثبات المقياس، تم تطبيق المقياس على )

دراسة، وتم إعادة التطبيق عليهم مرة ثانية بعد من خارج عينة ال
أسبوعين، وُحسب الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد تم 
فيها الكشف عن قوة العالقة االرتباطية وبلغ معامل االرتباط 

(1022). 
 تصحيح مقياسي الدراسة:

تيييم اعتمييياد المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية، فيييي تفسيييير 
ى العنيييف األسيييري، ومسيييتوى الوسيييواس القهيييري، وتصييينيفها إليييى مسيييتو 

ثالثييية مسيييتويات: عاليييية ومتوسيييطة ومنخفضييية، وذليييك وفقيييًا للمعادلييية 
الييدنيا لبييدائل اإلجابيية مقسييومة علييى عييدد  القيميية-اآلتييية: القيميية العليييا 

 أي:المستويات، 

 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 0022=     2  =   (  0 – 2) 
    2            2 

  3022أقل من  – 0وبذلك يكون المستوى المنخفض من  -
  2022أقل من  – 3022ويكون المستوى المتوسط من  -
  2- 2022ويكون المستوى العالي من  -

 :ومناقشتها نتائـــــــــج الدراســـــــة
 تم اإلجابة عن األسئلة وفق ورودها، وعلى النحو اآلتي:

وى العنف األسري لدى طلبـة الجامعـات ما مستنتائج السؤال األول: 
 ؟األردنية

لإلجابييية عييين هيييذا السيييؤال تيييم اسيييتخراج المتوسيييطات الحسيييابية 
واالنحرافييات المعيارييية لمسييتوى العنييف األسييري لييدى طلبيية الجامعييات 

 ( يوضح ذلك.3األردنية، والجدول )

 للعنف األسري لدى طلبة الجامعات األردنية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةمستوى والرتبة والالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدول )
 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 0 0032 3022 يلقي والدي إلينا تعليمات قاسية 0
 متوسط 3 0032 3023 يهددني والدي بالحرمان من المصروف 03
 متوسط 2 0032 3020 والدي اللوم على أفراد األسرة كلما حدثت مشكلة يلقي 21
 متوسط 2 0012 3002 يضرب والدي والدتي بأي شيء أمامه 00
 متوسط 2 0003 3002 أتعرض للضرب داخل األسرة من والدي 31
 متوسط 2 0021 3002 يصرخ والدي باستمرار 32
 متوسط 0 0002 3001 يتجاهل والدي آرائي 2
 متوسط 0 0002 3001 يستخدم والدي أي شيء ليضربنا به 30
 متوسط 2 0001 3022 إننا نعيش في جحيم داخل المنزل بسبب العنف الجسدي الموجود باألسرة 2
 متوسط 01 0003 3022 ال يشارك والدي في المناسبات االجتماعية 01
 متوسط 00 0002 3022 يشد والدي شعر والدتي بعنف 3
 متوسط 03 0032 3022 الدي بإلقاء والدتي خارج المنزل مرات عدةقام و  32
 متوسط 02 0032 3020 يركل والدي إخوتي عندما يغضب 02
 متوسط 02 0012 3020 تقضي والدتي وقتا طويال وهي تبكي مما تعانيه األسرة من تسلط والدي علينا 2
 متوسط 02 0012 3022 يشتم والدي والدتي باستمرار 02
 متوسط 02 0002 3022 تسخر والدتي من تعليمات والدي باستمرار 33
 متوسط 02 0002 3022 يتعرض جميع أعضاء األسرة للضرب عندما يغضب والدي 2
 متوسط 02 0002 3022 يقوم والدي بتكسير الزجاج عندما يغضب 02
 متوسط 02 0002 3020 تشتم والدتي والدي أمامنا 02
 متوسط 31 0033 3022 ي عندما تعبر عن رأيهايسخر والدي من والدت 30
 متوسط 30 0020 3022 يمنع والدي والدتي من زيارة أهلها 0
 متوسط 33 0021 3020 ينعتني والدي بألفاظ بذيئة 32
 متوسط 33 0021 3020 يحرجني والدي أمام الناس 2
 متوسط 32 0032 3022 ال يتحدث أفراد األسرة مع بعضهم البعض 2
 متوسط 32 0012 3022 ضي والدي أغلب وقته خارج المنزليق 32
 متوسط 32 0012 3022 يهدد والدي والدتي بالطالق 32
 منخفض 30 0000 3021 يمنعني والدي ووالدتي من ارتداء المالبس التي أحب 02
 منخفض 32 0002 3032 يعاملني والدي كغريب عن البيت 02
 منخفض 32 0030 3032 منزلناال توجد عالقات أسرية دافئة في  32
 منخفض 21 0010 3032 يحبسني والدي في الغرفة 00

 متوسط  1022 3022 األداة ككل
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( أن المتوسييط الكلييي للعنييف األسييري بلييغ 3يتبييين ميين الجييدول )
( وبدرجيية متوسييطة، وقييد تراوحييت 1022( وبييانحراف معييياري )3022)

لييى وكانييت لفقييرة " ( فييي حييدها األع3022المتوسييطات الحسييابية بييين )
( فيييي حيييدها األدنيييى 3032يلقيييي واليييدي إلينيييا تعليميييات قاسيييية، وبيييين )

 . والدي في الغرفة" وبدرجة منخفضة وكانت لفقرة " يحبسني
إلييييى تنييييوع العوامييييل المسييييببة للعنييييف األسييييري وقييييد يعييييزى ذلييييك 

فالمجتمعات التي يرتفع مستوى الضغوط االجتماعية واالقتصيادية فييه 
لى سلوكيات العنف األسري ضد الزوجيات واألبنياء، وتعيد يلجأ أفراده إ

التنشيئة األسييرية غيير السييوية والتسييلطية سيببًا غييير مباشير فييي حييدوث 
العنيييف األسيييري لمييين مورسيييت علييييهم هيييذه األنمييياط األسيييرية، كميييا أن 
هنييياك العدييييد مييين العواميييل االجتماعيييية األخيييرى التيييي تسيييبب العنيييف 

ل المجتميييع األسيييري كيييالفروق الطبقيييية والتعليم يييية بيييين اليييزوجين، وتيييدخُّ
واألهييل فيييي العالقيييات األسييرية، ورفييياق السيييوء، ونشييوز الزوجييية وعيييدم 
طاعتهييا لزوجهييا، وغييير ذلييك، أضييف إلييى ذلييك أن الشييعور بالحرمييان 
النفسي أو إهمال أحد الزوجين لآلخر، يؤدي إلى العنف األسري، كما 

ي، وتكرر حدوثه، يزداد العنف األسري مع تزايد حاالت اإلحباط النفس
كميييا ييييتعلم الفيييرد العنيييف نتيجييية معايشيييته لسيييوك العنيييف المميييارس مييين 

والدييه، فمعايشية هيذه التجييارب تيؤدي إليى تعلييم الطفيل ممارسية العنييف 
 في المستقبل نحو أصدقائه وأخوانه وأسرته.

وقيييد يعيييزى ذليييك أيضيييا إليييى أن تيييدهور مسيييتوى المعيشييية للفيييرد، 
سيييرة ييييؤدي إليييى تسيييلل عيييدد مييين وعيييدم قدرتيييه عليييى سيييد احتياجيييات األ

االضطرابات النفسية والضغوط إليه، مميا ييؤدي بيه إليى العنيف الواقيع 
علييى أسييرته، وغييياب الييوازع الييديني، والفهييم الخيياط، لقواعييد اإلسييالم، 
ونظييام األسييرة اإلسييالمية، وعييدم مراعيياة الوالييدين شييرع ا  فييي نظييامهم 

 سري.  األسري يؤدي إلى حدوث عدد من حاالت العنف األ
( 3112العجليوني )وتتشابه هذه النتيجة جزئيا مع نتيجة دراسة 

والتي أشارت إلى أن العنيف المعنيوي الموجيه مين الواليدين إليى األبنياء 
احتييييل المرتبيييية األولييييى، وفييييي المرتبيييية األخيييييرة جيييياء العنييييف الجسييييدي 

 المتبادل بين الوالدين. 

لـــدى طلبـــة مـــا مســـتوى الوســـواس القهـــري نتـــائج الســـؤال الثـــاني: 
 ؟الجامعات األردنية

لإلجابييية عييين هيييذا السيييؤال تيييم اسيييتخراج المتوسيييطات الحسيييابية 
واالنحرافات المعيارية لمسيتوى الوسيواس القهيري ليدى طلبية الجامعيات 

 ( يوضح ذلك.2األردنية، والجدول )
 لدى طلبة الجامعات األردنية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية مستوى للوسواس القهريوالرتبة والالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (2جدول )

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 مرتفع 0 0012 2002 مشكلتي الرئيسية هي اهتمامي الزائد بالتفاصيل. 2
 مرتفع 3 0010 2002 يصفني اآلخرون بالنظامي، واالهتمام بأدق التفاصيل 22
 مرتفع 2 0002 2022 تسيطر على فكري أفكار سيئة وال أستطيع التخلص منها. 02
 متوسط 2 0022 2020 ال أستطيع التخلص من أشيائي القديمة رغم بساطتها، فقد أحتاجها يومًا. 2
 متوسط 2 0032 2022 ي بإغالقها.أقوم بتفقد أبواب المنزل أو المصابيح أو النوافذ أو صمامات الغاز أكثر من مرة بعد قيام 01
 متوسط 2 0000 2020 أغسل يداي كثيراً  2
 متوسط 0 0002 2022 أشعر باتساخ يدي بعد لمس النقود 20
 متوسط 2 0002 2022 أميل للتأخر في أداء عملي ألنني أعيد عمل األشياء مرات ومرات 23
 متوسط 2 0022 2032 ب الحظ السي، .أعتقد أن هنالك أرقامًا تجلب لي الحظ الجيد وأخرى تجل 2
 متوسط 01 0021 2032 يصفني اآلخرون بأنني ذو ضمير حّي. 3
 متوسط 00 0031 2012 أتحاشى بعض األلوان أو األرقام أو الكلمات التي ترتبط بمعاٍن معينة عندي. 32
 متوسط 03 0000 2012 بعد انتهائي من عمل معين أشعر أن علي معاودة التأكد من إتمامي له جيدًا. 0
 متوسط 03 0022 2012 أعاود قراءة ما قمت بدراسته أو أعاود قراءة ما قد قمت بكتابته للواجبات أو اإليميل الذي أود إرساله. 30
 متوسط 02 0020 2012 أتخوف كثيرا من انتقال العدوى أو الجراثيم إلّي من اآلخرين 32
 متوسط 02 0022 3021 أقرف من لمس سّلة المهمالت. 2
 متوسط 02 0020 3022 لست مفرط االنشغال بالجراثيم واألمراض 02
 متوسط 02 0022 3022 أقضي وقتا طويال في ارتداء مالبسي في الصباح 33
 متوسط 02 0023 3022 يشغلني موضوع األمانة أكثر مما يشغل معظم اآلخرين 32
 متوسط 02 0032 3023 اء كل شيء في وقته.كثيرًا ما أتأخر ألنه يبدو أنني ال أستطيع إنه 30
 متوسط 31 0022 3001 أجد من الصعوبة أن ألمس شيئًا قد لمسه غيري. 2
 متوسط 30 0023 3022 أتجنب استخدام دورات المياه العامة بسبب إمكان تلوثها أو نقلها لألمراض. 0
 متوسط 33 0032 3022 كانها.أكره أن يعبث أحد بممتلكاتي ) كالكتب واألوراق ( وأن يغير م 02
 متوسط 32 0022 3023 أتجنب استخدم أداة قد استعملها أحد غيري 31
 متوسط 32 0032 3022 أستغرق وقتا طويال بالفعل الستكمال اغتسالي صباحًا. 32
ن كنت قد سمعت ما قد قيل. 00  متوسط 32 0032 3022 أطلب من اآلخرين إعادة ما ذكروه من الكالم حتى وا 
 متوسط 32 0030 3022 أعاود تكرار تفقد األعمال التي قمت بها. 02
 متوسط 30 0032 3023 يرى اآلخرون أن تقديري للمخاطر والمصائب أكثر من غيري. 32
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 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 32 0032 3022 أتخوف كثيرا من انتقال العدوى أو الجراثيم مني من شخص آخر 32
 سطمتو  32 0032 3022 أنا مهووس بالنظافة 02

02 
إال أنني أشعر بأن علّي القيام بأفضل من  بالرغم من بذلي للجهد في عملي وقيامي به على أكمل وجه،

 منخفضة 21 0002 3022 ذلك.

 منخفضة 20 0030 3021 أشعر بالغضب إن لم تكن كل األمور تجري بشكل نظامّي ومرتب. 00
 منخفضة 23 0012 3032 )كالعرق، أو البول، أو اللعاب..( أشعر بالقرف المفرط من اإلفرازات الخارجة عن الجسم 03
 منخفضة 22 0002 3032 تخطر ببالي صور مرعبة) كصور أحد الموتى، أو إحدى المواقف المخيفة(. 21

 متوسط  0010 2013 األداة ككل

( أن المتوسيييط الكليييي للوسيييواس القهيييري 2يتبيييين مييين الجيييدول )
( 0010( وبانحراف معيياري )2013)لدى طلبة الجامعات األردنية بلغ 

( فيي 2002وبدرجة متوسطة، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
حيييدها األعليييى وكانيييت لفقيييرة " مشيييكلتي الرئيسيييية هيييي اهتميييامي الزائيييد 

( فيييي حيييدها األدنيييى وكانيييت لفقيييرة " تخطييير 3032بالتفاصييييل، وبيييين )
المخيفية( أحد الميوتى، أو إحيدى المواقيف  كصور)مرعبة ببالي صور 
   منخفضة." وبدرجة 

أن أهم ما يميز اضطراب الوسيواس القهيري وقد يعزى ذلك إلى 
هييو الوسيياوس المتكييررة أو الطقييوس القهرييية التييي تكييون شييديدة لدرجيية 
تسيييييييبب اإلزعييييييياج المعتييييييياد أو أدائيييييييه لوظيفتيييييييه المهنيييييييية أو أنشيييييييطته 

ص االجتماعييية المعتييادة أو عالقاتييه ميييع اآلخييرين، وال يسييتطيع الشيييخ
مقاومتهيييا، ومييين أمثلييية الوسييياوس القهريييية االهتميييام الزائيييد بالتفاصييييل، 
وسيطرة بعض األفكار والتخيالت على ذهن الفرد مثل التليوث وتكيرار 
غسيييل الييييدين، وأفكيييار العيييدوى لمصيييافحة آخييير، وأفكيييار تكيييرار عميييل 

الوسيواس القهيري عبيارة عين الشيء نفسه وغيرها. أضف إليى ذليك أن 
قتحمييييية غيييييير مرغوبييييية، تيييييأتي عليييييى شيييييكل صيييييور أفكيييييار تطفليييييية، وم

وانييييدفاعات، وتفييييرض ذاتهييييا بشييييكل مسييييتمر علييييى المصيييياب الييييذي ال 
يييتمكن ميين إيقافهييا. أمييا األفعييال القهرييية، فتّعييرف بأنهييا سييلوك جبييري 
يظهيييير بتكييييرار وقييييوة، ويسييييتحوذ علييييى المصيييياب، بحيييييث ال يسييييتطيع 

كيون تليك مقاومته، رغيم عليم المصياب بسيخفه وعيدم فائدتيه، وبالعيادة ت
السييييلوكات ذات طييييابع طقوسييييي أو نمطييييي. وبالغالييييب يتييييزامن وجييييود 
الوسيياوس بظهييور األفعييال القهرييية، لييذلك ُصيينِّف اضييطراب الوسييواس 

 .القهري كاضطراب جامع للعرضين معاً 
 Oوتتشابه هذه النتيجة جزئيا مع نتيجة دراسة اوكانر وارديما )

'Connor & Ardema, 2007عالقيية  ( التييي أشييارت إلييى وجييود
ارتباطية بين أفكار القلق واألفكار الالعقالنية وبين حدة االضيطرابات 
الوسواسية، وأن المعتقدات التي يحملها مريض الوسواس القهيري تيؤثر 

 على زيادة أعراض هذا االضطراب المرضي. 

نتائج السؤال الثالث : هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 
ــد مســتوى الداللــة   ( بــيا العنــف األســري والوســواس =α.757عن

 القهري لدى طلبة الجامعات األردنية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين 
مستوى العنف األسري ومستوى الوسواس القهري لدى الطلبة، 

 ( يوضح ذلك.2والجدول )
 واس القهري العنف األسري ومتغير الوس بيرسون بينارتباط  نتائج)2جدول )

 الداللة االرتباط مع العنف األسري االضطراب
 0.00 0.44 الوسواس القهري

( وجود عالقة ارتباطية بين اضطراب 2يتضح من الجدول )
( 1022بلغ معامل االرتباط ) القهري، حيثالعنف األسري والوسواس 

 (. α= 1012)الداللة وهو دال عند مستوى 
الذي يعاني من الوسواس وقد يعزى ذلك إلى أن الشخص  

القهري يتميز باألفكار المتسلطة ويكون معظمها تشككية أو فلسفية أو 
اتهامية أو عدوانية أو جنسية )الشك في الخلق والتفكير بالموت 
والبعث واالعتقاد بالخيانة الزوجية ...الخ(، واالنشغال بفكرة ثابتة 

ة معينة تتسلط وتحرص على القيام بسلوك قهري، أو ثبات صور 
لمنظر حميد أو كريه يشغل الفرد ويقلقه. ويعاني من االنطواء 
واالكتئاب والهم وحرمان النفس من أشياء كثيرة، وسوء التوافق 
االجتماعي وقلة الميول واالهتمامات نتيجة التركيز على األفكار 
المتسلطة والسلوك القهري. والضمير الحي الزائد عن الشعور المبالغ 

، والجمود وعدم التسامح والعناد والجدية المفرطة والكمالية فيه بالذنب
والحذلقة والدقة الزائدة. ويعاني من القلق إذا وقع الفرد بالمحظور 
وخرج عن القيود والحدود والتحريمات التي فرضها على نفسه فكرًا 
وسلوكًا، ويعاني من الشك المتطرف بالذات واحتمال الخطأ والتأكد 

عمال، والتردد ومراجعة الكثيرة وتكرار السلوك )مثل المتكرر من األ
تكرار قفل األبواب ومحابس المياه والغاز...الخ( وغير ذلك ، وهذا ال 

 بد أن يولد لديه توجها نحو ممارسة العنف على أسرته.
وهذا الشخص يتميز بأنه شخص حّساس يقظ، ال تفوته 

ياة كما يمليه ملحوظة عابرة أو حركة بسيطة، فهو يفسر ظواهر الح
عليه عقله الباطن، وهو سيء الظن باآلخرين، ويتوقع األذى من 
الغير، ويميل إلى الشجار والتفاسير الخيالية، كما يتميزون بتبنيهم 
نمط حياة تسوده الحساسية الشديدة للعالقات الشخصية المتبادلة، إذ 
ن تسود أفكارهم ضالالت الشك والريبة والغيرة والعناد. ويعتقد أ

اآلخرين يحيكون المؤامرات للنيل منهم أو اغتيالهم، ويبنون قراراتهم 
على أدلة ضعيفة إن لم تكن وهمية، كما أنهم يحملون بعض األلفاظ 



 1025 الثانيالعدد  –المجلد الخامس عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

165 

العارضة لآلخرين على محمل الجد، لذا يكون ردهم قاس وغالبًا ما 
 يلجؤون إلى العنف .

وسوريانو  وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بيلوتش وموريلو
(Beloch, Morillo, Soriano, 2006)  في وجود عالقة بين
 .  الوسواس القهري وبعض األفكار الالعقالنية

 :التوصيات
 :إليه الدراسة فإنها توصي بما يليفي ضوء ما توصلت 

تفعيل دور المرشيدين فيي الجامعيات األردنيية بنشير التوعيية بيين  .0
يب االرشيادية والعالجيية الطلبة، والتعمق في التدرب على األسال

 الفّعالة مع الطلبة المصابين بمثل هذه االضطرابات.
تقيييديم بيييرامج التوجييييه واإلرشييياد النفسيييي لخفيييض مسيييتوى العنيييف  .3

األسيييري ليييدى الميييراهقين؛ لميييا ليييه مييين أثييير فيييي نميييوهم االنفعيييالي 
 واالجتماعي واألكاديمي.

ي إجييييراء المزيييييد ميييين الدراسييييات االرتباطييييية التييييي تتنيييياول متغييييير  .2
الدراسة العنف األسري والوسيواس القهيري فيي مجتمعيات أخيرى، 

 وعينات أكثر.
إجراء دراسيات مماثلية للدراسية الحاليية بتنياول متغييرات كيالجنس  .2

 والمستوى االقتصادي ومستوى تعليم الوالدين وغيرها.
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