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امللخص:

ً ً
يعتبر مفهوم الوعي بالعمليات املعرفية عامال مهما في تطور وعالج مختلف االضطرابات النفسية ،خاصة اضطراب الوسواس القهري وهدفت
الدراسة الحالية إلى تقييم مفهوم "الوعي بالعمليات املعرفية" ملضطربي الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة مقارنة بالسوياء .تكونت عينة
الدراسة من (ن= )90طالبة من طالبات كلية التربية جامعة امللك خالد موزعين علـى السـنوات الدراسـية الربـع لبـرامج درجــة البكــالوريوس ،تراوحت
أعمارهن ما بين ( 22 :18سنة) مقسمين إلى (ن= )45طالبة تم اختيارهن بطريقة قصدية لديهم اضطراب الوسواس القهري بمتوسط  18,9سنة
وانحراف معياري قدره  1,06سنة ،و(ن= )45طالبة أسوياء بمتوسط  19,6سنة وانحراف معياري قدره  1,1سنة .استخدمت كمجموعة مقارنة،
ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام مقياس الوعي بالعمليات املعرفية للجارح "والعبيدات ( )2011ومقياس ييل براون الضطراب الوسواس القهري،
وأظهرت نتائج الدراسة االتي :توجد عالقة ارتباطية بين درجات الداء على اختبار الوعي بالعمليات املعرفية ككل وأبعاده (تنظيم املعرفة ،معرفة املعرفة
ومعالجة املعرفة) والداء على مقياس اضطراب الوسواس القهري  .توجد فروق ذات داللة بين املصابين باضطراب الوسواس القهري والسوياء في الداء
ً
على اختبار الوعي بالعمليات املعرفية لصالح املصابين باضطراب الوسواس القهري .أظهرت النتائج أيضا يمكن التنبؤ باضطراب الوسواس القهري
بداللة قيم الداء على اختبار الوعي بالعمليات املعرفية وأن أعلى معدل للتنبؤ باضطراب الوسواس القهري كان في بعد تنظيم املعرفة.
الكلمات املفتاحية :الوسواس القهري؛ الوعي بالعمليات املعرفية؛ اضطراب؛نفس ي.

املقدمة:

ً
ً
يعد اضطراب الوسواس القهري أحد اضطرابات القلق ويتسم بوجود وساوس أو أفعال قهرية تسبب ضيقا واضحا أو إعاقة .والوساوس عبارة
عن أفكار أو بواعث أو اندفاعات أو أشكال متواترة ومتكررة يدركها الفرد على أنها غير مالئمة ومسببه للضيق ويجب على الفرد أن يدرك أن الوساوس
عبارة عن نتاج لعقله هو .باإلضافة إلى ذلك يجب أن يحاول الفرد تجاهل أو قمع الوساوس أو معادلتها مع فكرة أخرى أو فعل آخر .أما الفعال القهرية
فهي عبارة عن سلوكيات متكررة أو أفعال عقلية يقوم الفرد بأدائها استجابة لوساوس) . (Purdon., Monteiro., Antony & Swinson, 2001حيث
ً
يصيب مختلف العمار والثقافات وأشار تقرير التصنيف التشخيص ي الخامس أن معدل انتشار هذا االضطراب عامليا تتراوح ما بين ( 1.1إلى )1,8
(Jaisoorya et al, 2017).
ً
ويقدر  Bram 2004أن واحدا من كل 200طفل ،واثنان من كل مائة راشد يظهر عليهم أعراض الوسواس القهري( .البشر )2007،ويؤكد Sadler
على أن العامل الوراثي سبب رئيس ي في اإلصابة بمرض الوسواس القهري ،فيذكر بأن سجالت عيادته لفترة امتدت لكثر من 35عام كشفت أن الوراثة
تظهر كسبب رئيس ي في %90من الحاالت املصابة بالوسواس القهري( .أبو هندي .)2003 ،وبشكل عام عرفت منظمة الصحة العاملية اضطراب الوسواس
ً
القهري أو القسري ،بأنه عبارة عن أفكار أو أفعال قهرية متكررة تطرأ على ذهن اإلنسان بشكل متكرر محاوال تجاهلها دون جدوى .ويتضح من هذا
ً
التعريف العام أن الوسواس القهري عبارة عن فكرة أو مجموعة من الفكار التي تتسلط على املريض وتقلق شعوره ،قسرا دون إرادة منه رغم إدراكه لها.
وبالتالي فإن مصطلح القهر يدل على شعور اإلنسان بقوة داخلية ال يستطيع مقاومتها حيث تجبره على القيام بتلك العمال لعله يخفف حدة القلق التي
1
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وصل إليها ( .)APA, 2000ويؤدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التوتر لدى الفرد ومحاولة إبعاد تلك الفكار ،مما يؤدى إلى تكرار اإلنسان لعمال معينة
وبصورة قهرية(Nasayuki., Masahiro & Yoshio, 2003).
ويبدأ االضطراب عادة في سن املراهقة أو بداية الرشد ،فقد لوحظ أن  %50من املرض ى بدأت أعراضهم قبل الرابعة والعشرين من العمر وأن
 %80قبل سن الخامسة والثالثين ،ومسار االضطراب مزمن يتميز بفترات متناوبه من الشده وأن حوالي  %20إلى  %30من املرض ى يتحسنون لدرجة
متوسطة بينما  %20إلى  %40من املرض ى تظل حالتهم كما هي كما أن ثلث املرض ى يصابون باالكتئاب الذي يكون من بين مضاعفاته االنتحار واإلدمان.
(حمودة .)2007 ،وتتسم املظاهر الساسية الضطراب الوسواس القهري في تكرار حدوث الوساوس أو الفعال القهرية واالندفاعات املرضىة والتي تكون
ً
ً
مفرطة بحيث تستغرق وقتا طويال أو تسبب املضايقة واالرتباك مع تعطل واضح في النشطة املعتادة ،وفى بعض مواقف االضطراب يستطيع الفرد
إدراك أن هذه الوساوس والفعال القهرية املرضىة غير معقولة( .إبراهيم؛ عسكر)2012:
وتعود بدايات ظهور هذا املصطلح إلى ظهور الدليل التشخيص ي الثاني  DSM- IIالذي اعتمد بشكل كبير على ما قدمه سيغموند فرويد في
نظريته الشهيرة في التحليل النفس ي حيث يرى أن نشأة اضطراب الوسواس القهري تعود إلى اضطراب في املرحلة الشرجية  stage analبسبب قسوة
رقابة النا العلى على جميع تصرفات الفرد(Grunblatt., Hauser., & Walitza, 2014( .
ً
واستنادا إلى النسخة الخامسة من الدليل التشخيص ي املشار إليه  DSM-V2013فإن هذا االضطراب يصنف تحت مسمى اضطراب الوسواس
القهري واالضطرابات ذات العالقة ) (APA,2013والتي تشمل اضطراب الوسواس القهري ،اضطراب قلق االنفصال، anxiety Separation disorder
واضطراب املخاوف املرضية  Phobias disorderوالقلق العام  anxiety Generalized.ويرتبط مفهوم ما وراء املعرفة بثالثة أنواع من السلوك العقلي
وهي :معرفة الشخص عن عمليات فكره الشخص ي ومدى دقته في وصف تفكيره؛ والتحكم والضبط الذاتي ومدى متابعة الشخص ملا يقوم به عند
انشغاله بعمل عقلي ،مثل حل مشكلة معينة ومراقبة جودة استخدامه لهذه املتابعة في هدى وإرشاد نشاطه الذهني في حل هذه املشكلة .إلى جانب
معتقدات الشخص وحدس الوجدانية فيما يتعلق بفكره عن املجال الذي يفكر فيه ومدى تأثير هذه املعتقدات في طريقة تفكيره .ويعنى هذا أن التفكير
ً
فيما وراء املعرفة له دورا من حيث إدارة الوقت وإدارة الجهد عند القيام بمهام معقدة ،ويتضمن ذلك فهم املوقف أو املشكلة قبل التسرع في محاولة
الحل كما يتضمن التخطيط واملتابعة والرقابة ،وتقدير نوع العمل ومسالك السير وتقدير الزمن الذي يمكن أن يستغرقه أداء هذا العمل
(عبيد .)2004،وقدمت عدة تفسيرات معرفية لعراض الوسواس القهري فيرى بيك أن محتوى الوساوس يرتبط بالخطر ويظهر في صورة شك أو
ً
ً
ً
ً
حيطة ،فاملريض يساوره الشك وقد يؤدي عمال ضروريا كإطفاء الغاز مثال( .بيك  )2000،وقدم سالكوفسكس 1985تفسيرا شامال الضطراب الوسواس
ً
القهري مؤكدا أن الفكار الوسواسية املقحمة تعمل كمنبهات قد تستثير أنماطا معينة من الفكار التلقائية السلبية .وبالتالي فإن فكرة مقحمة قد تؤدى
إلى اضطراب مزاجي في حالة ما إذا استثارت هذه الفكرة التلقائية السلبية فقط من خالل التفاعل بين الفكرة املقحمة ونسق معتقدات الفرد ويعد كل
من الشعور باملسئولية ولوم الذات بمثابة السياقات املركزية في نسق معتقدات مريض الوسواس القهري )Salkovskis, 1985(.وبموجب هذا التفسير
ً
ال تعد كل فكرة مقتحمة فكرة وسواسية ،ولكن الفكرة الوسواسية هي فكرة مقتحمة تم تقيمها سلبيا ) .Salkovskis, (2002ويتسم الفراد الذين
ً
ً
يميلون إلى تقييم أفكارهم املقتحمة العابرة تقيما سلبيا بتبني مجموعة من املخططات املشوهة تدور حول تضخيم املسئولية عن الذى حيث يعتقدون
ً
أنهم يتسببون في إيذاء أنفسهم وإيذاء االخرين أكثر مما يرجعون حدوث الذى لسباب أخرى ،كأن يكون املوقف مؤذيا بطبيعته ومن ثم فأنهم يلزمون
أنفسهم بضرورة القيام بأي فعل من شأنه أن يمنع الذى املحتمل(Salkovskis, 1985.; Salkovskis, 1999; Salkovskis, 2000).
وقد قام ) Wells ., Matthews (1994بافتراض أول نموذج ما وراء معرفي متكامل الضطراب الوسواس القهري ،وقد تم تقنينه بعد ذلك بمعرفة
)Wells (1997ويؤكد هذا النموذج على املعتقدات الخاصة بمعنى وداللة الفكار االقتحامية ،وتنقسم املعتقدات ما وراء املعرفية الخاصة بهذه الفكار
ً
إلى ثالث مجاالت واسعة :الدمج بين الفكر والفعل ،الدمج بين الفكر والحدث ،الدمج بين الفكر واملوضوع .ويبرز النموذج ما وراء املعرفي أيضا فكرة أن
مرض ى الوسواس القهري لديهم معتقدات ما وراء معرفية إيجابية عن ضرورة أداء الطقوس القهرية استجابة لألفكار الوسواسية امللحة التي تشعرهم
براحة مؤقتة ،ولكنها في الواقع تؤدى إلى استمرار وتفاقم خطورة حدة العراض الوسواسية القهرية .وهذا ما تتفق معه نتائج دراسة Fisher & Wells,
) )2005فاملشكلة في اضطراب الوسواس القهري ال تتوقف على محتوى الفكار االقتحامية ،ولكنها ترتبط بصورة أساسية بكيفية تعامل الفراد معها.
فالفكار الوسواسية االقتحامية تعمل على تنشيط املعتقدات الخاصة بأهمية هذه الفكار .وال تتكون هذه املعتقدات فقط من معلومات عن الفكار
ً
االقتحامية املتكررة ،ولكن تتكون أيضا من املعرفة باالستجابات السلوكية .وقد حظيت املعتقدات الخاصة بالسلوك فى اضطراب الوسواس القهري
باهتمام محدود فى التفسيرات النظرية .ومن املمكن أن يؤدى املزيد من االهتمام بهذه املعتقدات إلى تيسير التصور املفاهيمي للمشكالت الوسواسية
القهرية) . (Wells, 1997,p.239وقد قامت دراسة عرفة؛ يوسف ( )2014بمحاولة اختبار القدرة التنبؤية للمخططات املختلة التي تفترض النماذج
والنظريات املعرفية اضطالعها بدور رئيس ي في نشأة واستمرار الوسواس القهري على التنبؤ بالعراض الوسواسية القهرية لدى عينة من مرض ى
الوسواس القهري في البيئة املحلية ،وتضمنت املخططات ستة وهي تضخيم املسئولية عن الذى ،املبالغة في أهمية الفكار املقتحمة ،املبالغة في ضرورة
التحكم في الفكار املقتحمة ،املبالغة في تقدير التهديد ،وعدم تحمل المور غير املؤكدة والنزعة إلى الكمال .أجريت الدراسة على عينة مكونة من 37
مريضا باضطراب الوسواس القهري ( 23ذكرا 14-أنثى) متوسط عمر  24.62سنة .توصلت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال بين الداء على كل من
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -2ص374 -362 :
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استخبار العراض الوسواسية القهرية واستخبار املخططات املختلة لدى مرض ى الوسواس القهري ،وأوضح تحليل االنحدار البسيط قدرة كل مخطط
من املخططات املختلة على التنبؤ بكل من الوساوس والفعال القهرية .وفي الونة الخيرة أشار مايرز؛ فيشر وويلز ) Myers., Fisher & Wells (2009إلى
أن نموذج ما وراء املعرفة لدى املصابين باضطراب الوسواس القهري يشدد على الهمية املذهبية لألفكار الخاطئة .ومع ذلك ،فإن نموذج ما وراء
املعرفية يميز بين املعتقدات حول العالم ،مثل الكمالية واملسؤولية املتزايدة ،واملعتقدات ما وراء املعرفية حول أفكار الفرد ،مثل أهمية وحاجة السيطرة
على الفكار .ويؤكد النموذج على أن املعتقدات وراء املعرفية هي أساسية للتنمية والحفاظ على الوسواس القهري في حين أن املعتقدات اإلدراكية هي
منتجات ثانوية لثار املعتقدات وراء املعرفية .وقد أجرت مجموعة العمل املهتمة باملعارف الوسواسية القهرية ) OCCWG (2003دراسة على عينة مكونة
ً
من  248مريضا باضطراب الوسواس القهري ( 139أنثى 109-ذكرا) استخدموا استخبار املعتقدات الوسواسية وقائمة بادوا املعدلة ومقياس ييل براون
ً
ً
لقياس أعراض الوسواس القهري وأظهرت النتائج ارتباط جميع املقاييس الفرعية الستخبار املعتقدات املعرفية بالوسواس القهري ارتباطا موجبا .ومرة
ً
أخرى أجرت مجموعة العمل املهتمة باملعارف الوسواسية القهرية ) OCCWG (2005دراسة على عينة مكونة من 410مريضا باضطراب الوسواس
ً
القهري ( 237أنثى 173-ذكرا) متوسط أعمارهم  35سنة واستخدموا نفس اختبارات عام 2003استخبار املعتقدات الوسواسية وقائمة بادوا املعدلة
ومقياس يل براون لقياس أعراض الوسواس القهري وأظهرت النتائج ارتباط جميع املقاييس الفرعية الستخبار املعتقدات املعرفية وجميع العراض
ً
ً
الوسواس القهري ارتباطا موجبا .وقد أجرى جريك وأخرون ) Garcı et al,(2006دراسة تهدف إلى تقييم الوعى بالعمليات املعرفية لدى مرض ى يعانون
من الهلوسة والوسواس القهري .حيث تمت املقارنة بين  6مجموعات من املرض ى يعانون من تشخيصات مختلفة وفقا ملعايير( DSM IV TRالرابطة
المريكية للطب النفس ي)2000 ،املجموعة الولى( ن=  21هالوس سمعية) املجموعة الثانية (ن= 22فصام ولم يسبق لهم هالوس) املجموعة الثالثة
(مرض ى يعانون من انفصام في الشخصية ال يعانى أي هلوسات طوال  6شهور املاضية ) املجموعة الرابعة (ن= 23مرض ى الوسواس القهري) املجموعة
الخامسة (ن= )26مجموعة املراقبة السريرية تضم املرض ى الذين عولجوا من قبل خدمات الصحة العقلية متنوعة ما بين قلق عام -اضطرابات
شخصية -اكتئاب -فقدان شهية -إدمان كحول -رهاب اجتماعي -توهم املرض) في هذه املجموعة تم استبعاد أي حاالت تعاني فصام أو وسواس قهري في
السابق املجموعة السادسة (ن= )20مجموعة غير اكلينيكية من العاديين ال يعانون من أي أعراض نفسية) .أظهرت نتائج الدراسة أن املعتقدات ما وراء
املعرفية تتزامن مع مرض الوسواس القهري في عدة عوامل خاصة معتقدات الخرافة وتؤكد الدراسة على الدور الذي تلعبه املعتقدات الخرافية والفكار
املتعلقة بالسحر لدى مرض ى الهالوس السمعية والوسواس القهري مقارنة بباقي املجموعات وبعد إجراء معادلة االنحدار أظهرت أن العامل وراء املعرفي
ذو الوزن الكبر في معتقدات الخرافة واملعتقدات السلبية حول عدم القدرة على التحكم وخطر الفكار واملسئولية فيما يتعلق بتفكير الفرد لدى مرض ى
الوسواس القهري والهالوس مقارنة بالعاديين ،وقد قام ايرك وتوسن) Irak &Tosun (2008ببحث العالقة بين الوعي بالعمليات املعرفية والوسواس
القهري ،تكونت عينة الدراسة من  850مفحوص من  17جامعة مختلفة في تركيا ،وتم استخدام استبيان الوعي بالعمليات املعرفية Metacognition
) Questionnaire (Cartwright – Hatton and wells ,1997ومقياس ييل براون للوسواس القهري ،وأسفرت النتائج عن وجود انخفاض الوعي
ً
بالعمليات املعرفية بشكل دال إحصائيا لدى مرض ى الوسواس القهري ،وكذلك أجرى داستجرى؛ جوادرزى؛ غانيزداه وتاجفى Dastgiri, Gudarz.,
)Ghanizadeh & Taghavi(2008دراسة لفحص دور املسئولية واملعتقدات وراء املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري أثناء السيطرة على القلق،
وتقييم العالقة الداخلية بين املسئولية واملعتقدات وراء املعرفية .تكونت العينة من  25مريض بالوسواس القهري 25 ،يعانون من اضطراب القلق العام
و 25من العاديين تم الحصول على العينات من املرض ى املترددين على العيادات الخارجية بمستشفى شيراز(إيران) ،وأسفرت النتائج عن اختالف الداء
على جميع املقاييس الفرعية الستبيان املعتقدات وراء املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري ومرض ى القلق العام مقارنة بالعاديين .وقد أجرى كل من
اكسنر ومارتن وريف ) Exner., Martin& Rief, (2009دراسة هدفت إلى دراسة الوعي بالعمليات املعرفية وتأثيره على أداء الذاكرة لدى مرض ى
ً
الوسواس القهري ،تكونت العينة من  23شخصا من مرض ى اضطراب الوسواس القهري و 22من السوياء ،وتم استخدام استبيان الوعي بالعمليات
املعرفية  Hatton and wells ,1997ومقياس ييل براون للوسواس القهري ومقياس الد اء على الذاكرة اللفظية ،وأسفرت النتائج عن التأثيرات
ً
ومتأخرا في تذكر املواد
املتدهورة للوعي بالعمليات املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري كما أظهر املشاركون في الوسواس القهري انخفاضا فورًيا
الكالمية املعقدة .تشير النتائج إلى الثار املتدهورة لألسلوب املعرفي الذي يركز على التفكير في عمليات الترميز الفعالة في الوسواس القهري .كما بحث كل
من العمراوي وفتحي  Alimoradi & Fatehi, (2011).مقارنة املعتقدات ما وراء املعرفية واستراتيجيات الضبط في التفكير لدى عينة من مرض ى
الوسواس القهري والعاديين ،تكونت عينة الدراسة من  80مريض يعانون من أعراض الوسواس القهري مقسمين إلى ( 40إناث 40 -ذكور) و  80شخص
من العاديين مقسمين إلى ( 40إناث 40 -ذكور) تم اختيارهم كمجموعات للمقارنة بينهم وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق كبيرة بين املرض ى
والسوياء في املعتقدات ما وراء املعرفية لصالح عينة الوسواس القهري وكان أعلى متوسط في مجموعة الوسواس القهري متصل ببعد العقاب وأدنى
متوسط مرتبط بالتحكم االجتماعي  ،وجود فروق بين املرض ى والسوياء في العقاب وإعادة التقييم والقلق والتحكم االجتماعي وكان أعلى متوسط في
مجموعة الوسواس القهري متصل ببعد عدم القدرة على التحكم وأدنى متوسط مرتبط بالثقة املعرفية .ومن ناحية أخرى قام كل من مقدم ،أبو املعالى
ومجتبعي ) Moghadam, Abolmaali & Mojtabaie (2014بدراسة تهدف إلى فحص ومقارنة املعتقدات ما وراء املعرفية لدى عينة من املكتئبين
واملصابين باضطراب الوسواس القهري والعاديين .حيث تكونت عينة الدراسة من ( 174شخص)  78مكتئب و 78مرض ى وسواس قهري و 78أسوياء تم
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اختيار عينة املرض ى من داخل املترددين على العيادات الخارجية في جنوب وسط طهران وعينة السوياء تم انتقائها بطريقة عشوائية من العاملين
بالعيادات الخارجية .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات املعتقدات ما وراء املعرفية بين العاديين ومرض ى
الوسواس القهري واملكتئبين ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البعاد الفرعية ملقياس ما وراء املعرفية وخصوصا بعدى الثقة
املعرفية والوعي الذاتي املعرفي بين مرض ى الوسواس القهري واملكتئبين لصالح اضطراب الوسواس القهري .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات مرض ى الوسواس القهري واملكتئبين في البعاد الفرعية (التفكير اإليجابي عن القلق-فقدان السيطرة والحاجة للتحكم في الفكار) ،وقد
أشار سليم وسعادة )Seleem & Saada(2015في دراسة هدفت إلى استكشاف دور ما وراء املعرفة في التسبب في أعراض الوسواس القهري لدى عينة
مصرية .تكونت عينة الدراسة من  40مريض بالوسواس القهري و 46أسوياء متماثلين في الجنس والسن ،وأظهرت نتائج الدراسة تسجيل مجموعة
املرض ى املصابين بالوسواس القهري درجات أعلى بكثير من املجموعة الضابطة في جميع البعاد الفرعية والدرجة الكلية الستبيان ما وراء املعرفة،
وتميزت البعاد الخاصة الثقة املعرفية واملخاطر والسيطرة أحجام تأثيرية مرتفعة .وقد تم تسجيل تناسب طردي قوي بين أبعاد ما وراء املعرفة وشدة
أعراض الوسواس القهري .وتستنتج الدراسة يرتبط االختالل في مفاهيم ما وراء املعرفة بأعراض الوسواس القهري وفهمنا لهذه العالقة يؤدي إلى صياغة
جديدة للبناء املعرفي ملرض ى الوسواس القهري مما يفيد في تطوير عالجات معرفية جديدة لهذا املرض .وفي ضوء ما سبق يتضح دور الوعي بالعمليات
ً
املعرفية في تفسير اضطراب الوسواس القهري ونظرا أن هناك أهمية كبيرة لوعى الطالبات بتفكيرهم املعرفي حيث يسهم في وعى الفرد بتفكيره وقدرته
على معرفة مشاعره ويسهم في فهمه لنفسه مما يتيح له القدرة على إدارة الذات املعرفية وتنظيمها والقدرة على التخطيط والوصول المثل إلى إيجاد
حلول للمشكالت التي تواجهه ويتضح من عرض الدراسات السابقة ندرة الدراسات العربية التي تناولت الوعي بالعمليات املعرفية لدى طالبات الجامعة
وما له من أهميه في التنبؤ بأعراض الوسواس القهري.
ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:
 .1هل توجد عالقة بين درجات الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم املعرفة-معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) والداء على
مقياس اضطراب الوسواس القهري؟
 .2هل توجد فروق بين املصابين باضطراب الوسواس القهري والسوياء في الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم املعرفة -
معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) لدى عينة من طالبات الجامعة؟
 .3هل يمكن التنبؤ باضطراب الوسواس القهري بداللة قيم الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية؟
أهداف البحث:
هدف البحث الحالي إلى:
 .1التعرف على العالقة بين درجات الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم املعرفة -معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) والداء على
مقياس اضطراب الوسواس القهري .
 .2التعرف على الفروق بين املصابين باضطراب الوسواس القهري والسوياء في الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم املعرفة -
معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) لدى عينة من طالبات الجامعة.
 .3املساهمة في التنبؤ بدرجة اضطراب الوسواس القهري بداللة قيم الداء على اختبار الوعي بالعمليات املعرفية .
أهمية البحث:
الهمية النظرية:
 .1ندرة الدراسات في حدود علم الباحثة التي تناولت بالبحث والدراسة الوعي بالعمليات املعرفية ،اضطراب الوسواس القهري لدى عينة من طالبات
الجامعة في البيئة العربية.
 .2كما يستمد البحث أهميته من الفئة العمرية التي يهتم بدراستها وهم طالبات الجامعة مضطربي الوسواس القهري وهم فئة تحتاج إلى املزيد من
االهتمام البحثي.
 .3تأثير اإلصابة باضطراب الوسواس القهري على الفراد واملجتمع.
الهمية التطبيقية :في ضو ء ما يسفر عنه البحث من نتائج يمكن تقديم عدد من التوصيات في تخطيط البرامج اإلرشادية والعالجية ملضطربي
الوسواس القهري وذلك للحد من حدوث التدهور الناتج عن هذا االضطراب.
مصطلحات البحث:
الوسواس القهري obsessive-compulsive disorder:هو مرض نفس ي يتميز بوجود أفكار ،اندفاعات ،أو دوافع حركية متكررة وخاطئة ،مثل غسل
اليدين مئات املرات ،والتفكير في هللا والكون وماهية الفرد ،والخوف من امليكروبات والمراض .إلخ .وعلى الرغم من معرفة املرء التامة بتافهة وعدم
معقولية هذه الفكار والحركات ،وبالرغم من مقاومته الشديدة لها إال أنها تسيطر عليه ،وتشل حركته وتسبب له ألم نفس ي وعقلي شديد( .عكاشة؛
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ً
إجرائيا :بأنه اضطراب في الحالة الصحية للفرد والتي يعاني فيها من مجموعة من الفكار الوسواسيةّ ،
ثم يتبعها نشاط سلوكي
عكاشة )2009،يعرف
َ
ّ
قهري غير مرغوب فيه ،أما الوسواس فهو فكرة ملحة بشكل مستمر ومتواصل مما يدفع الفرد للقيام بسلوكيات معينة بشكل متكرر في محاولة
ّ
للتخفيف من مشاعر االنزعاج والتوتر الناتجة عن القلق الذي تولده الفكار الوسواسية .ويعبر عنه بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة باإلجابة
على قائمة ييل براون للوسواس القهري.
الوعي بالعمليات املعرفية  Metacognition:تعريف شراو ودينسون ) (Schraw & Dennison, 1994بأنها "وعي الفرد وإدراكه ملا يقوم بتعلمه وقدرته
على وضع خطط محددة للوصول إلى أهدافه ،وكذلك اختيار االستراتيجية املناسبة وتعديلها أو التخلي عنها واختيار إستراتيجيات جديدة ،باإلضافة إلى
ً
تمتعه بدرجة كبيرة من القدرة على مراجعة ذاته وتقييمها باستمرار .تعرف إجرائيا :بأنها املعرفة والوعي والقدرة على تنظيم وإدارة املعرفة من خالل
التخطيط والتنظيم والتقويم قبل وأثناء وبعد حل املشكلة .ويعبر عنها بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة باإلجابة على قائمة الوعي بالعمليات
املعرفية املكونة من ثالثة أبعاد وهي:
• تنظيم املعرفة :ويعبر عنها باستجابات الطالبات حول قدرتهن على التخطيط ،وإدارة املعلومات ،والتقييم ،واملحسوبة من خالل الدرجات التي
تحصل عليها الطالبات على الفقرات املتعلقة بهذا البعد
• معرفة املعرفة :ويعبر عنه استجابات الطالبات حول معرفتهن التقريرية ،واإلجرائية ،والشرطية ،واملحسوبة من خالل الدرجات التي تحصل عليها
الطالبات على الفقرات املتعلقة بهذا البعد.
• معالجة املعرفة :ويعبر عنها باستجابات الطالبات حول قدرتهن على استخدام االستراتيجيات ،واملهارات في إدارة املعلومات واملحسوبة من خالل
الدرجات التي تحصل عليها الطالبات على الفقرات املتعلقة بهذا البعد.
فروض البحث:
 -1توجد عالقة ارتباطية بين درجات الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم املعرفة-معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) والداء
على مقياس اضطراب الوسواس القهري.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مضطربي الوسواس القهري والسوياء في الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم
املعرفة -معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) لدى عينة من طالبات الجامعة.
 -3يمكن التنبؤ باضطراب الوسواس القهري بداللة قيم الداء على اختبار الوعي بالعمليات املعرفية.

منهج البحث وإجراءاته:

ً
أوال :منهج البحث :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي )االرتباطي املقارن( حسب ما تفتضيه متغيرات الدراسة ،حيث تسعى الدراسة لتقييم الوعي
بالعمليات املعرفية لد ى املصابين بالوسواس القهري مقارنة بالسوياء لدى عينة من طالبات الجامعة.
ً
ثانيا :مجتمع وعينة البحث:
 .1مجتمع البحث :تكون املجتمع الصلي للدراسة من ( )560طالبة موزعين علـى السـنوات الدراسـية الربـع لبـرامج درجــة البكــالوريوس للفصل
الدراس ي الول من العام الجامعي  2020-2019بكلية التربية جامعة امللك خالد.
 .2عينة البحث :انقسمت عينة البحث الحالي إلى عينتين هما:
• العينة االستطلعية :وتمثل عينة التحقق من الخصائص السيكومترية لدوات البحث للتأكد من سهولة قراءتها ،ووضوح تعليماتها،
وإعدادها للتطبيق في صورتها النهائية وكان قوامها ( )88من طالبات الجامعة.
• العينة النهائية :وهي العينة التي تحددت بعد تطبيق مقياس ييل براون للوسواس القهري على ( )560طالبة ،وبعد استبعاد منخفض ي
الوسواس القهري ثم اختارت الباحثة بطريقة قصدية أعلى الدرجات على املقياس املطبق وبلغ عددهم ( )45طالبة من طالبات جامعة امللك
خالد .تراوحت أعمارهن ما بين ( 22 :18سنة) ،بمتوسط  18,9سنة وانحراف معياري قدره  1.06سنة .وتم مقارنتها بعينة من السوياء وبلغ
عددهم ( )45طالبة .بمتوسط  19,6سنة وانحراف معياري قدره  1.1سنة.
ً
ثالثا :أدوات البحث:
 .1مقياس ييل براون للوسواس القهري) (Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale -Y-BOCSمن أجل قياس الوسواس القهري لدى
عينة الدراسة ،تم استخدام مقياس ييل براون للوسواس القهري) ، (Goodman et al,1989تكون املقياس بصورته الولية من ( )10فقرات .يقيم
كل منها على سلم تقييم يتراوح من (من  0إلى  )4حيث تتناول الفقرات الخمس الولى الفكار الوسواسية ،أما الفقرات الخمس االخرى فتتناول
االفعال القهرية ،والدرجة الكلية القصوى على املقياس هي ( )40ويستخدم مقياس ييل براون كأداة مالحظة بشكل كبير في الدراسات العالجية
ً
الضطراب الوسواس القهري .وتقيم درجات املقياس كالتالي( :صفر 7-خفيف جدا15-8،خفيف23-16،متوسط 31-24،ملحوظ 40-32 ،شديد).
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وقد قام معد املقياس القهري) (Goodman et al,1989بحساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ ( )0,73وهو معامل ثبات مناسب
ً
لقياس شدة الوسواس القهري ،كما قام بحساب الصدق التباعدي والتقاربي وتبين ارتباط الدرجة الكلية ملقياس ييل براون ارتباطا داال قويا.
الخصائص السيكومترية ملقياس الوسواس القهري
• صدق املقياس :قامت الباحثة بحساب صدق املقياس واملكون من ( 10فقرات) من خالل تطبيقه على عينة استطالعية قوامها ( )88من طالبات الجامعة،
وذلك بمجموعة من الطرق هي:

• الصدق التمييزي :تم حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات ( )%27من العينة االستطالعية ( )88طالبة والذي حصلوا على أعلى الدرجات
و( )%27الذي حصلوا على أقل الدرجات ،وكانت النتيجة كالتالي:
جدول ( :)1يوضع حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات
العينة

العدد

املتوسط

االنحراف
املعياري

قيمة "ت"

العلى درجات

24

28.58

2.50

7.18

القل درجات

24

24.79

0.66

مستوى
الداللة
0.00

درجات
الحرية
46

الداللة
دالة عند
0.01

ً
احصائيا بين متوسطات درجات الطالبات مرتفعي ومنخفض ي الداء على املقياس عند مستوى ()0.01
يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة
ما يدلل على القدرة التمييزية العالية للمقياس.
• التحليل العاملي :تم إجراء تحليل عاملي الستجابات العينة االستطالعية ( )88طالبة على املقياس بطريقة املكونات الساسية لهوتلينج ملقياس "
الوسواس القهري" ،وبعد التدوير املتعامد بطريقة (الفاريمكس) )(Varimax؛ أسفر الت حليل العاملي عن وجود عاملين مستقلين هما على النحو
التالي :العامل الول (الفكار الوسواسية) والعامل الثاني (االفعال القهرية) ،ويبين الجدول التالي أرقام الفقرات وتشبعاتها ،والجذر الكامن ونسبة
التباين العاملي والتباين الكلي.
جدول ( :)2تشبعات الفقرات على العاملين ملقياس الوسواس القهري
العامل الول (االفعال الوسواسية)
التشبعات
الرقم
0.815
1
0.517
2
0.550
3
0.590
4
0.717
5
3.31
الجذرالكامن
%33.07
نسبة التباين العاملي
التباين الكلي

العامل الثانى (االفعال القهرية)
التشبعات
0.886
0.659
0.494
0.388
0.353

الرقم
6
7
8
9
10
2.40
%24.03
%57.11

وقد بلغ عدد فقرات العامل الول خمس فقرات تدور فى مجملها حول الفكار الوسواسية ،وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل  ،3.31ووفق
املحكات الساسية التي وضعها كايزر لقبول العامل وإخضاعه للتفسير فإن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل تعتبر جيدة حيث كانت أكبر من الواحد
الصحيح ،ويفسر هذا العامل نسبة  %33.07من التباين الكلي .وقد بلغ عدد فقرات العامل الثاني خمس فقرات تدور في مجملها حول االفعال القهرية،
وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل  ،2.40ووفق املحكات الساسية التي وضعها كايزر لقبول العامل وإخضاعه للتفسير فإن قيمة الجذر الكامن
لهذا العامل تعتبر جيدة حيث كانت أكبر من الواحد الصحيح ،ويفسر هذا العامل نسبة  %24.03من التباين الكلي .وهذا يشير إلى الصدق العاملي
ملقياس الوسواس القهري.
ثبات املقياس :قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس اضطراب الوسواس القهري من خالل تطبيقه على عينة استطالعية قوامها (ن= )88من الطالبات
باستخدام عدة طرق ،وقد جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ( :)3معاملت الثبات بطرق ألفا كرونباخ وسبيرمان براون وجتمان ملقياس اضطراب الوسواس القهري
املقياس

البعاد

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

اضطراب الوسواس
القهري

العامل الول الفكارالوسواسية

5

0.83

معامل التجزئة النصفية باستخدام
معادلة سبيرمان وب راون
0.88

معامل التجزئة النصفية باستخدام
معادلة جتمان
0.85

العامل الثاني االفعال القهرية

5

0.89

0.80

0.70

الجمالي

10

0.93

0.95

0.94

ومن الجدول السابق يتضح أن معامالت الثبات ملقياس اضطراب الوسواس القهري جميعها مرتفعة حيث تراوحت فيما بين ( ،)0.95 -0.70وهذا
يدل على إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها الدراسة الحالية.
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والء بدوي

 .2مقياس املعتقدات ما وراء املعرفية :هذا املقياس للباحثين " الجارح "والعبيدات ( )2011وهو الصورة املعربة من مقياس الوعي بالعمليات املعرفية
الذي أعده  Schraw Dennison (1994),.الذي استخدم لقياس مستوى املعتقدات ما وراء املعرفية عند املراهقين والراشدين .تكون املقياس في
صورته الولية من ( )42موزعة على ثالثة أبعاد هي:
• تنظيم املعرفة :ويقصد بها التنظيم ما وراء املعرفي ويشمل التخطيط واملراقبة والتقويم.
• معرفة املعرفة :وتشير إلى املعارف املكتسبة من العمليات املعرفية.
• معالجة املعرفة :وهي االستراتيجيات واملهارات املستخدمة في إدارة املعلومات.
ً
ً
ً
ً
مفتاح تصحيح املقياس :بما أن عبارات املقياس كلها إيجابية فقد تكون سلم اإلجابة من خمسة مستويات (دائما= -5غالبا= -4أحيانا= -3نادرا= - 2
ً
إطالقا= )1
مستويات املقياس :وبعد الحصول على درجات الفرد على جميع بنود املقياس ،يتم جمع الدرجات للحصول على الدرجة الكلية ،وبالتالي فأن أقل درجة
ً
يمكن أن يحصل عليها الفرد في هذا املقياس  42وأعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الفرد في هذا املقياس هي الدرجة  210وبناءا عليه تصنف مستويات
الوعي بالعمليات املعرفية إلى املستويات الثالثة التالية:
مستوى الوعي بالعمليات املعرفية املنخفض ،تتراوح درجاته بين  93-42درجة
مستوى الوعي بالعمليات املعرفية املتوسط ،تتراوح درجاته بين  146-94درجة
مستوى الوعي بالعمليات املعرفية املرتفع ،تتراوح درجاته بين  210-147درجة
 .1تنظيم املعرفة ويوضح القدرة على التخطيط وإدارة املعلومات والتقييم والفقرات التي تقيس هذا البعد هي (- 24-23-22-21-11-9-8-6-4-1
)42-41-38-36-35- 33-32-30-25
 .2معرفة املعرفة ويشير إلى املعرفة التقديرية واملعرفة اإلجرائية واملعرفة الشرطية والفقرات التي تقيس هذا البعد هي (- 17-16-15-10-7-5-3
)29-27-26-20-18
 .3معالجة املعرفة ويشير إلى إستراتيجيات واملهارات املستخدمة في إدارة املعلومات والفقرات التي تقيس هذا البعد (- 34-31-28-19-14-13-12-2
)40- 39-37
قام الباحثان معدو املقياس بحساب ثبات املقياس حيث بلغت قيمة ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ وإعادة التطبيق بفاصل اسبوعين
( )0,73-0,62وقد قاموا بحساب الصدق عن طريق صدق املحكمين وصدق البناء وتم استخراج معامل االرتباط بين لكل فقرة مع البعد.
الخصائص السيكومترية للمقياس
ً
أوال :صدق املقياس :تم إجراء تحليل عاملي بطريقة املكونات الساسية لهوتلينج ملقياس " الوعي بالعمليات املعرفية " ( 42فقرة) على عينة قوامها ()88
من طالبات الجامعة ،وبعد التدوير املتعامد بطريقة (الفاريمكس) )(Varimax؛ أسفر التحليل العاملي عن وجود ثالث عوامل مستقلة هي على النحو
التالي :العامل الول (تنظيم املعرفة) والعامل الثاني (معرفة املعرفة) ،والعامل الثالث (معالجة املعرفة) ،ويبين الجدول التالي أرقام الفقرات وتشبعاتها،
والجذر الكامن ونسبة التباين العاملي والتباين الكلي.
جدول ( :)4تشبعات الفقرات على العوامل الثلثة ملقياس الوعي بالعمليات املعرفية
العامل الول (تنظيم املعرفة)
الرقم
1
4
6
8
9
11
21
22
23
24
25
30
32
33
35
36
38
41
42

التشبعات
0.871
0.903
0.706
0.811
0.825
0.692
0.361
0.667
0.336
0.481
0.462
0.477
0.566
0.452
0.521
0.881
0.819
0.782
0.863

الرقم
2
5
7
10
15
16
17
18
20
26
27
29

العامل الثاني (معرفة املعرفة)
التشبعات
0.490
0.314
0.405
0.398
0.595
0.712
0.650
0.576
0.550
0.855
0.732
0.605
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التشبعات
الرقم
0.428
3
0.569
12
0.365
13
0.662
14
0.454
19
0.389
28
0.386
31
0.622
34
0.508
37
0.325
39
0.370
40
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19.62
%44.61

الجذرالكامن
نسبة التباين العاملي
التباين الكلي

5.02
%11.41

5.81
%13.20
%69.22

وقد بلغ عدد فقرات العامل الول ( 19فقرة) تدور في مجملها حول تنظيم املعرفة ،وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل هي  ،19.62ووفق
املحكات الساسية التي وضعها كايزر لقبول العامل وإخضاعه للتفسير فأن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل تعتبر جيدة حيث إنها أكبر من الواحد
الصحيح ،ويفسر هذا العامل نسبة  %44.61من التباين الكلي .وقد بلغ عدد فقرات العامل الثاني ( 12فقرة) تدور في مجملها حول معرفة املعرفة،
وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل هي  ،5.81ووفق املحكات الساسية التي وضعها كايزر لقبول العامل وإخضاعه للتفسير فأن قيمة الجذر الكامن
لهذا العامل تعتبر جيدة حيث إنها أكبر من الواحد الصحيح ،ويفسر هذا العامل نسبة  %13.20من التباين الكلي .وقد بلغ عدد فقرات العامل الثاني
( 11فقرة) تدور في مجملها حول معالجة املعرفة ،وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل هي  ،5.02ووفق املحكات الساسية التي وضعها كايزر لقبول
العامل وإخضاعه للتفسير فأن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل تعتبر جيد ة حيث إنها أكبر من الواحد الصحيح ،ويفسر هذا العامل نسبة  %11.41من
التباين الكلي .وهذا يشير إلى الصدق العاملي ملقياس الوعي بالعمليات املعرفية.
ً
ثانيا :ثبات املقياس :قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس الوعي بالعمليات املعرفية باستخدام كل من طريقة ألفا كرونباخ ومعادلة جتمان على عينة
قوامها (ن= )88من الطالبات ،وقد جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي.
جدول ( :)5معاملت الثبات بطريقة جتمان ومعامل ألفا كرونباخ ملقياس الوعي بالعمليات املعرفية
البعاد والدرجة الكلية
تنظيم املعرفة
معرفة املعرفة
معالجة املعرفة
الدرجة الكلية للمقياس

معامل الثبات بطريقة جتمان

معامل الثبات ألفا كرونباخ

0.911
0.925
0.850
0.917

0.932
0.928
0.934
0.978

ومن الجدول السابق يتضح أن معامالت الثبات ملقياس الوعي بالعمليات املعرفية جميعها معقولة وذلك لجميع أبعاد املقياس ،وكذلك الدرجة
الكلية ،وهذا يؤكد تمتع املقياس وأبعاده بدرجة مقبولة من الثبات.
ً
ثالثا :الساليب الحصائية :تم استخدام املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،ومعامل ارتباط بيرسون ،اختبار " ت" وأسلوب االنحدار الخطي املتعدد،
حيث تم تحليل النتائج ببرنامج اإلحصاء) (SPSSاإلصدار(.)19

نتائج البحث ومناقشتها:
وتستعرض الباحثة نتائج البحث ومناقشتها وذلك على الوجه التالي:
نتائج الفرض الول ومناقشتها :والذي ينص على " توجد علقة ارتباطية بين درجات الداء على مقياس الوعي العمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم
املعرفة-معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) والداء على مقياس اضطراب الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة؟ " للتحقق من صحة هذا
الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين درجات الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم املعرفة-معرفة املعرفة -معالجة املعرفة)
والداء على مقياس ييل براون الضطراب الوسواس القهري باستخدام معامل االرتباط الخطي لبيرسون والجدول التالي يوضح تلك النتائج.
جدول ( )6معاملت االرتباط الخطى لبيرسون بين درجات الداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية ،والداء على مقياس اضطراب الوسواس
القهري لدى عينة من طالبات الجامعة (ن= )45
املتغيرات

معامل االرتباط بمقياس الوسواس القهري

تنظيم املعرفة

**0.815-

معرفة املعرفة

**0.736-

معالجة املعرفة

**0.775-

الدرجة الكلية للعمليات املعرفية

**0.792-

** دالة عند مستوى( 0.01قيمة رالجدولية عند مستوى داللة  0.205 = 0.05ومستوى داللة )0.267 = 0.01

ً
• وأوضحت نتائج الدراسة تحقق الفرض الول والذي كان يقض ى بوجود معامل ارتباط موجب ودال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين
اضطراب الوسواس القهري وأبعاد مقياس الوعي بالعمليات املعرفية (تنظيم املعرفة -معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) لدى عينة من طالبات
الجامعة
ً
• وجود معامل ارتباط موجب ودال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين اضطراب الوسواس القهري ومقياس الوعي العمليات املعرفية " للدرجة
الكلية " لدى عينة من طالبات الجامعة.
وتتفق نتائج الدراسة مع (عرفة ،يوسف )2014 ،حيث تشير نتائج دراستهم إلى وجود ارتباط موجب دال بين الداء على كل من استخبار
العراض الوسواسية القهرية واستخبار املخططات املختلة لدى مرض ى الوسواس القهري ،وأوضح تحليل االنحدار البسيط قدرة كل مخطط من
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املخططات املختلة على التنبؤ بكل من الوساوس والفعال القهرية .وأسفرت نتائج كل من )( Irak &Tosun, 2008))OCCWG, 2003 , 2005عن وجود
ً
انخفاض الوعي بالعمليات املعرفية بشكل دال إحصائيا لدى مرض ى الوسواس القهري وتشير هذه النتيجة إلى وجود عالقة بين كل من العراض
الوسواسية واملعتقدات ما وراء املعرفية .وقدم سالكوفسكس نظريته عام  1985التي قاد فيها توجها جديدا في تفسير اضطراب الوسواس القهري ،وتعد
نظريته في تفسير ذلك االضطراب نموذجا رائدا يحمل نظرة جديدة في تفسير العراض الوساوسية القهرية .فقد افترض أن الفكار املقتحمة غير السارة
ً
هي جزء من الخبرة السوية التي يتعرض لها الفراد جميعا ،وأن التقييم السلبي لها هو الذي يحولها من أفكار عابرة إلى أفكار وسواسية(Salkovskis, ( .
 1985وتساعدنا هذه النتيجة على افتراض عديد من التوقعات حول بعض أعراض الوسواس القهري فاملريض الذى ال يوجد لديه قدرة على تنظيم
املعرفة والتخطيط واملراقبة نجده يكثر من تنظيف الشياء العتقاده أن أقل درجة من التلوث ستتسبب في اصابته باملرض وكذلك مريض الوسواس
القهري الذى يعتقد بعدم قدرته على تحمل المور أو الذى يسعى للكمال وليس لديه القدرة على معالجة املعرفة نجده يلجأ إلى مراجعة الشياء أكثر من
ً
مرة ليتجنب الوقوع في أي خطأ وكذلك يسرف في املراجعة والترتيب حتى تخرج أعماله متقنه وخالية من الخطاء ومن ثم وبناءا على ما توصلت إليه نتائج
الدراسة من وجود ارتباط بين أعراض الوسواس القهري وأبعاد العمليات املعرفية وهى معرفة املعرفة ومعالجة املعرفة وتنظيم املعرفة .يجعلنا نتنبأ
ً
فيما بعد بأي بعد من أبعاد العمليات املعرفية سوف يكون أكثر ارتباطا باضطراب الوسواس القهري.
ً
نتائج الفرض الثاني وتفسيرها :والذي ينص على " توجد فروق دالة احصائيا بين املصابين باضطراب الوسواس القهري والسوياء على مقياس
الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم املعرفة-معرفة املعرفة -معالجة املعرفة) لدى عينة من طالبات الجامعة"
وللتحقق من صحة الفرض السابق تم استخدام اختبار " ت" للمجموعتين املستقلتين  independent Samples Testوالجدول التالي يوضح تلك
النتائج
جدول ( :)7املتوسطات واالنحر افات املعيارية وقيم "ت" وداللتها ملجموعتي الدراسة (مضطربي الوسواس والسوياء) على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية
العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

درجات الحرية

قيمة ت

مستوى الداللة

السوياء
املصابين باضطراب الوسواس القهري
السوياء
املصابين باضطراب الوسواس القهري

45
45
45
45

53.95
29.80
54.97
35.80

6.64
1.15
7.62
1.12

88

24.01

0.01

88

16.69

0.01

معالجة املعرفة

السوياء
املصابين باضطراب الوسواس القهري

الدرجة الكلية

السوياء
املصابين باضطراب الوسواس القهري

45
45
45
45

36.82
19.17
145.75
84.77

6.07

88

19.26

0.01

18.52
2.03

88

21.94

0.01

البعاد
تنظيم املعرفة
معرفة املعرفة

املجموعة

** قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية  88ومستوى داللة 1.99 = 0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية  88ومستوى داللة 2.63 = 0.05

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
• أنه بمقارنة متوسطات درجات املصابين باضطراب الوسواس القهري والسوياء في مقياس العمليات املعرفية وأبعاده ،لوحظ أن متوسطات
مضطربي الوسواس أقل من متوسطات السوياء في مقياس العمليات املعرفية وأبعاده.
ً
• أن قيم (ت) دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات املصابين باضطراب الوسواس القهري والسوياء في مقياس العمليات
املعرفية ككل وأبعاده وذلك لصالح املصابين باضطراب الوسواس القهري  ،ولذا تم قبول الفرض الثاني البديل الذي ينص على:
ً
• توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين درجات املصابين باضطراب الوسواس القهري والسوياء في مقياس العمليات املعرفية ككل
وأبعاده .وتتفق النتائج مع دراسة سليم وسعادة )Seleem & Saada(2015حيث سجلت مجموعة املرض ى املصابين بالوسواس القهري درجات أعلى
بكثير من املجموعة الضابطة في جميع البعاد الفرعية والدرجة الكلية الستبيان ما وراء املعرفة ،وتميزت البعاد الخاصة الثقة املعرفية واملخاطر
والسيطرة أحجام تأثيرية مرتفعة .وقد تم تسجيل تناسب طردي قوي بين أبعاد ما وراء املعرفة وشدة أعراض الوسواس القهري .كذلك أسفرت نتائج
دراسة العمراوي وفتحي ) Alimoradi & Fatehi, (2011عن وجود فروق كبيرة بين املرض ى والسوياء في املعتقدات ما وراء املعرفية لصالح عينة
الوسواس القهري وكان أعلى متوسط في مجموعة الوسواس القهري متصل ببعد العقاب وأدنى متوسط مرتبط بالتحكم االجتماعي ،وجود فروق
بين املرض ى والسوياء في العقاب وإعادة التقييم والقلق والتحكم االجتماعي وكان أعلى متوسط في مجموعة الوسواس القهري متصل ببعد عدم
القدرة على التحكم وأدنى متوسط مرتبط بالثقة املعرفية .ومن ناحية أخرى أسفرت نتائج دراسة مقدم ،أبو املعالى ومجتبعي Moghadam,
) Abolmaali & Mojtabaie (2014عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات املعتقدات ما وراء املعرفية بين العاديين ومرض ى
الوسواس القهري واملكتئبين لصالح مرض ى الوسواس القهري .وتشير نتائج دراسة داستجرى وأخرون ) Dastgiri et al, (2008في دراسة أجراها
لبحث املعتقدات وراء املعرفية لدى عينة من الوسواسين ومرض ى القلق العام والعاديين عن اختالف الداء على جميع املقاييس الفرعية الستبيان
املعتقدات وراء املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري ومرض ى القلق العام مقارنة بالعاديين .كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من (Irak
) &Tosun , 2008) (Exner et al , 2009). (Dastgiri, Gudarz., Ghanizadeh & Taghavi,2008وأسفرت نتائج هذه الدراسات عن قصور الوعي
ً
ً
بالعمليات املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري مقارنة بالسوياء .ويتسم الفراد الذين يميلون إلى تقييم أفكارهم املقتحمة العابرة تقييما سلبيا
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والء بدوي

تقييم الوعي بالعمليات املعرفية لدى املصابين باضطراب الوسواس القهري مقارنة بالسوياء....

بتنبي مجموعة من املخططات املشوهة تدور حول تضخيم املسئولية عن الذى حيث يعتقدون أنهم يتسببون في إيذاء أنفسهم وإيذاء االخرين أكثر
ً
مما يرجعون حدوث الذى لسباب أخرى ،كان يكون املوقف مؤذيا بطبيعته ومن ثم فأنهم يلزمون أنفسهم بضرورة القيام بأي فعل من شأنه أن
يمنع الذى املحتمل (Salkovskis, 1985. Salkovskis, 1999. Salkovskis, 2000).ويرجع ذلك إلى مبالغة مريض الوسواس في تقديره لألشياء
سواء الترتيب أو النظافة أو الفكار الكارثية مقارنة بالسوياء مما يؤثر في قدرته على الوعي بالعمليات املعرفية تنظيم املعرفة ومعالجة املعرفة
ومعرفة املعرفة.
نتائج الفرض الثالث وتفسيرها :والذي ينص على "يمكن التنبؤ باضطراب الوسواس القهري لدى طالبات الجامعة بداللة قيم الداء على مقياس
العمليات املعرفية بأبعاده (تنظيم املعرفة ،معرفة املعرفة ،معالجة املعرفة)" وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة تحليل االنحدار املتعدد
ً
التدريجي  Multiple Regression Analysisباستخدام طريقة  ،stepwiseوفيما يلي تفصيال لتلك النتائج.
جدول ( :)8يوضح قيمة "ف" لتحليل التباين وداللتها لنموذج االنحدار
مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة (ف)

الداللة

االنحدار(التأثير)
البواقي

5220.23
2646.75

1
88

5220.23
30.07

173.56

0.01

مصدرالتباين

املجموع

7866.98

89

ً
يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ف) لداللة تحليل التباين للمنبئ الول (تنظيم املعرفة) دال إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01ويختبر الجدول
ً
ً
السابق الفرضية الصفرية أن معامل االرتباط املتعدد في مجموعة الفراد يساوي صفرا ،وقد تم رفض هذا الفرض نظرا لداللة (ف)
جدول ( :)9قيمة معامل التحديد املفسر للمتغيرات املنبئة (تنظيم املعرفة)
معامل االرتباط
0.815

معامل التحديد املعدل
0.660

معامل التحديد (حجم التأثير)
0.664

الخطأ املعياري املقدر
5.48

يتضح من الجدول السابق ما يلي :معامل ارتباط املنبئ الول (تنظيم املعرفة) بدرجة طالبات الجامعة مع اضطراب الوسواس القهري بلغ 0.815
كما بلغ مربع معامل التحديد ( 0.644واملعدل =  )0.660وهذا يدل على أن  %66من التباين في املتغير التابع (اضطراب الوسواس القهري) يمكن تفسيره
في ضوء تنظيم املعرفة وهذا يدل على حجم أثر مرتفع ،ويوضح الجدول التي انحدار املتغير التابع على املتغيرات املستقلة.
جدول ( :)10يوضح انحدار املتغيرالتابع على املتغيرات املستقلة
املتغيرات املستقلة
ثابت االنحدار
تنظيم املعرفة
معرفة املعرفة
معالجة املعرفة

الخطأ املعياري

املعامل البنائي ()B
42.81

1.95

0.590.24
0.11-

0.05
0.17
0.22

بيتا)) Beta
0.820.28
0.11-

قيم(ت)

الداللة

21.90

0.01

13.17
1.41
0.48

0.01
 0.16غير دالة
0.63غير دالة

يتضح من الجدول السابق ما يأتي :بالنسبة للمنبئ الول (تنظيم املعرفة):
درجة اضطراب الوسواس القهري = ثابت االنحدار( +معامل انحدار× درجة تنظيم املعرفة) درجة اضطراب الوسواس القهري = 0.59- ( + 42.81
× تنظيم املعرفة)
ً
وقد كانت قيمة (ت) املقابلة لثابت االنحدار ومعامل االنحدار دالة إحصائيا،وبالنسبة لبعد تنظيم املعرفة كمؤشر تنبؤي باضطراب الوسواس القهري:
يتضح من الجدول السابق أن بعد تنظيم املعرفة يعتبر املنبئ االول من حيث قدرته التنبؤية بالوسواس القهري ويمكن تفسير ذلك في ضوء االتي:
اختفت القدرة التنبؤية لبعاد العمليات املعرفية (معرفة املعرفة ومعالجة املعرفة ) باستخدام أسلوب االنحدار املتعدد التدريجي فيما عدا بعد تنظيم
املعرفة وهو املسئول عن التخطيط وإدارة املعلومات والتقييم واملراقبة حيث أن هذه الفكار املختلة تتكون عبر مراحل حياة الفرد والتي تعد عامال ميهئ
لإلصابة بأعراض الوسواس القهري .كذلك نجد الفرد يسعى للقيام بأداء مثالي خالي من الخطاء ويخش ى من الوقوع في الخطأ مما يجعل الفراد يدركون
املواقف بوصفها خطيرة ومهددة حتى يثبت عكس ذلك وتتحول إلى أفكار مقلقة وتبدأ املعاناة باضطراب الوسواس القهري وتوضح الدراسة دور بعد
تنظيم املعرفة واملتمثلة في التخطيط واملراقبة في التنبؤ بالعراض الوسواس القهرية .أما عن مناقشة نتائج الدراسة الراهنة في ضوء نتائج الدراسات
السابقة اقترحت كل دراسة تنوع في العمليات املعرفية املسئولة عن التنبؤ بأعراض الوسواس القهري .وأسفرت النتائج كل من اكسنر ومارتن وريف
)Exner., Martin& Rief, (2009عن التأثيرات املتدهورة للوعي بالعمليات املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري كما أظهر املشاركون في الوسواس
ً
ومتأخرا في تذكر املواد الكالمية املعقدة .تشير النتائج إلى الثار املتدهورة لألسلوب املعرفي الذي يركز على التفكير في عمليات
القهري انخفاضا فورًيا
الترميز الفعالة في الوسواس القهري .وفي دراسة جارس ي وأخرون) ( Garcı´ et al, 2006أظهرت نتائج الدراسة أن املعتقدات ما وراء املعرفية تتزامن مع
مرض الوسواس القهري في عدة عوامل خاصة معتقدات الخرافة وتؤكد الدراسة على الدور الذي تلعبه املعتقدات الخرافية والفكار املتعلقة بالسحر
لدى مرض ى الهالوس السمعية والوسواس القهري مقارنة بباقي املجموعات وبعد إجراء معادلة االنحدار أظهرت أن العامل وراء املعرفي ذو الوزن الكبر
في معتقدات الخرافة واملعتقدات السلبية حول عدم القدرة على التحكم وخطر الفكار واملسئولية فيما يتعلق بتفكير الفرد لدى مرض ى الوسواس
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والء بدوي

القهري والهالوس مقارنة بالعاديين .دراسة ) (Moghadam et al ,2014وأوضحت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البعاد
الفرعية ملقياس ما وراء املعرفية وخصوصا بعدى الثقة املعرفية والوعي الذاتي املعرفي بين مرض ى الوسواس القهري واملكتئبين لصالح اضطراب
الوسواس القهري .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مرض ى الوسواس القهري واملكتئبين في البعاد الفرعية (التفكير اإليجابي
عن القلق-فقدان السيطرة والحاجة للتحكم في الفكار) .دراسة (عرفة ،يوسف )2014 ،توصلت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال بين الداء على كل
من استخبار العراض الوسواسية القهرية واستخبار املخططات املختلة لدى مرض ى الوسواس القهري ،وأوضح تحليل االنحدار البسيط قدرة كل
مخطط من املخططات املختلة على التنبؤ بكل من الوساوس والفعال القهرية .وأظهرت نتائج دراسة سليم وسعادة )Seleem & Saada(2015تسجيل
مجموعة املرض ى املصابين بالوسواس القهري درجات أعلى بكثير من املجموعة الضابطة في جميع البعاد الفرعية والدرجة الكلية الستبيان ما وراء
املعرفة ،وتميزت البعاد الثالثة وهم ( الثقة املعرفية واملخاطر والسيطرة) بأحجام تأثيرية مرتفعة .وقد تم تسجيل تناسب طردي قوي بين أبعاد ما وراء
املعرفة وشدة أعراض الوسواس القهري .أما عن تفسير نتائج التنبؤ املستخلصة من الدراسة الحالية في ضوء نتائج الدراسات السابقة ،فيصعب إدراج
نتائج هذه الدراسة ضمن منظومة الدراسات السابقة لعدم إجماع الدراسات على القدرة التنبؤية لترتيب أبعاد الوعي بالعمليات املعرفية ويرجع هذا إلى:
• احتمال وجود معتقدات معرفية تختلف من دراسة لخرى حسب الداة املستخدمة والتي يكون لها دور أساس ي في التنبؤ باضطراب الوسواس
القهري.
• احتمال وجود عوامل أخرى منبئة بأعراض الوسواس القهري ترجع إلى استعداد كل شخص لإلصابة بنوعية محددة من أعراض الوسواس
القهري وما يتبناه من معتقدات واهتمامات.
التوصيات:
• نشر الوعي من خالل عقد ندوات تعريفية حول أعراض الوسواس القهري وكيفية الكشف املبكر عند ظهور أعراض وطرق الوقاية منه.
• إجراء املزيد من الدراسات العصبية على عينات إكلينيكية لزيادة فهم طبيعة اضطراب الوساوس القهري ومحاولة فهم امليكانزيم العصبي لهذا
االضطراب.
• على الجهات املختصة ضرورة االهتمام بالتـدريب ووضـع ببـرامج إرشادية للطالبات مرتفعي الوساوس القهرية للحد منهـا والتقليـل مـن درجة
خطورتها ومن العراض املصاحبة لها من خالل وضع البـرامج يقوم بإعدادها املتخصصين في هذا املجال.
ً
• إجراء املزيد من البرامج العالجية وخصوصا العالج بالقبول وااللتزام للسيطرة على املعتقدات الالعقالنية لدى املصابين باضطراب الوسواس
القهري.
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Abstract: The concept of metacognitions is considered an important factor in development and treatment of all
different psychological disorders especially obsessive – compulsive disorder. the current study aimed to evaluate
the role that "metacognition" plays in causing obsessive – compulsive disorder among a sample of university
students in comparison with the normal. The study sample consisted of (n=90) female students from Education
faculty King Khalid university distributed over the four years of the B. Sc. And B.A. programs, their ages range
from (18-22) years old: divided to (n=45) with obsessive – compulsive disorder with an average of (18.9) and a
standard deviation of (1.06) year and (n= 45) normal a selected as a comparison group with an average of (19.6)
and a standard deviation of (1.1) year. Suitable tools were used to examine and evaluate the variables of the study
such as completing metacognitive Scale Al- Jarrah and Obeidat (2011) and The Yale–Brown Obsessive–
Compulsive Scale.
The study results showed the following: There is a correlation between performance degrees on metacognition
scale (regulation of cognition, knowledge of cognition and cognition processing) and the performance on
obsessive – compulsive scale. There are significant differences between OCD and normal groups in performance
on metacognition scale in the favor of OCD. The results also revealed that OCD can be predicted in terms of
performance values on metacognition scale. And the highest average in connected to OCD group is connected to
regulation of cognition level
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