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ٌ اطتَذفت الذساطة احلالية التعشف على معذل اىتشاس اضطشاب الوطواس الكَشي لذى عيية مً طلبة جامعة الظلطا:ملخص
 ومت اطتخذاو املكياس العشبي للوطواس.)قابوس وعالقتُ ببعض املتغريات (اليوع والهلية والتحصيل األنادميي وامليطكة الظهيية
الكَشي مً إعذاد امحذ عبذ اخلالل لطلبة ا جلامعة والزي مت تكيييُ على البيئة العناىية يف دساطة نل مً إبشاٍيه والفضاسي
 موصعني2016/2015 ) طالبا وطالبة ممً يذسطوٌ خالل العاو األنادميي820(  حيث مت تطبيل املكياس على عيية قوامَا،)2015(
 وقذ مت حظاب صذم املكياس باطتخذاو صذم احملهنني وصذم احملو.) نليات9( على خمتلف نليات اجلامعة البالغ عذدٍا
 للنكياس نهل باطتخذاو االتظام الذاخلي0.860  ننا ناىت قينة معامل الثبات مشتفعة حيث بلغت.اخلاسجي والصذم العاملي
 وأٌ ٍيالو فشوم رات، مً الطلبة يعاىوٌ مً وطاوس قَشية%48.53 ُ وقذ توصلت الذساطة إىل أٌ ما ىظبت.بطشيكة ألفا لهشوىباخ
 ننا نشفت الذساطة عً وجود فشوم رات.داللُ إحصائية بني نال مً الزنوس واإلىاث يف مظتويات اىتشاس الوطواس الكَشي
 ونزلو حظب امليطكة،داللة إحصائية يف مظتويات الوطواس الكَشي تشجع إىل ىوع الهلية ومظتويات التحصيل األنادميي
.الظهيية
. ىوع، امليطكة الظهيية، التحصيل األنادميي، طلبة اجلامعة، اىتشاس، الوطواس ال كَشي:نلنات مفتاحية
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Obsessive Compulsive Disorder and its Relationship with Some Variables
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Abstract: This study aims at reporting on the prevalence of Obsessive Compulsive Disorder (OCD)
and its relation to some variables including gender, college, academic achievement and region
among Sultan Qaboos university students. The Arabic adapted version of OCD Scale designed by
Ibrahim and Al Fazari (2015) was administered to a sample of 820 students from all university
colleges (2014–2015 academic year enrolments). The OCD validity was assessed using face validity,
criterion-related validity, and factorial validity. The reliability of the OCD was assessed using
Cronbach’s alpha and split-half method. The Cronbach’s alpha coefficient was .86 whereas the splithalf method coefficient was .82. This study showed a higher level of obsessive compulsive disorder
among university students (48. 53%). It was also found significant relationships between OCD and
gender. A higher level of OCD was reported among female than male students. In addition, a
significant relationship was found due to the college, academic achievement and region.
Keywords: Obsessive compulsive disorder, university students, locale, college.
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يمثل الوسواس القهػيم حدػا ارػبيا ات الق ػ
العصا ية كيعتبي من حكثي االربيا ات النفسػية
تأثيينا كإيبلمنا ع ػ الخػ ( لالوفػورم )8002
كمازاؿ موروع انتخار الوسواس القهيم مصارنا
ل جاؿ كال بلؼ ين الوثيي مػن البػادثين دقػا
حكػا العايػػا مػػن البػػادثين ع ػ حف الوسػػواس
القهيم عبارة عن اربيابٍ نادرٍ يؤثي ع ػ عػاد
ق يل من الناس كظل هذا االعتقاد سائانا دت عاـ
 4821لعبػػا ال ػػال  )4888ينمػػا يػػيل زهػػياف
ل )8004حف عصػػاب الوسػػواس القهػػيم مػػن حقػػل
األمياض النفسية شيوعنا ديػ يمثػل مػا نسػبت
 %5من مجموع مير العصاب خول عػاـ حمػا
سالم ل )8002دييل حف هذا االربياب من حكثػي
األمياض العصا ية شيوعنا كانتخػارنا ديػ يعػان
كادانا من كل حر عين الغنا كطفػبلن كادػانا مػن
ين كل  800طفل يعانوف من هذا الميض
كل وسواس القهيم تاريخ قايم كالمتتبع لتاريخ
الوسواس القهيم يجا حف ااية هذا الميض تعود
إلػػ عصػػي الفياعنػػة ديػػ حف حدػػا الوهنػػة
المصييين كاف مصا نا وسواس العا دي كػاف
يب ب من ح ن حف يعا كل ش ء د دقول دتػ
دبات القمػ كالخػعيي لدسػن  4888دػ األاػا
 )8008حما د العالم االسبلم دقا تحػاثوا عػن
الوساكس من النادية الاينية كذكيكا حف سػببها
هػػو الخػػيباف ككسوسػػت كظهػػي ذلػػ دػػ
كتا اتهم مثبل كتاب اإلماـ الجوين " التبصية
د الوسواس " كاإلماـ الجوزم " ت بيس إ ػيس
" لح و هنام  )8002كيذكي ح ػو هنػام ل)8002
كذل حف تسػعة مبليػين شػ ( يعػانوف مػن
الوسواس القهيم د العالم العي
حما عن تعييفات الوسواس القهػيم دالوسػواس
د ال غة هو داي الػنفس حمػا القهػي دمعنػاق
الغ بة كحخذ الخػ ء ػاكف ررػا بػادب كمػا
يُعيؼ ع حن مجموعػة مػن األدوػار القهييػة
التس ػ بية المجعجػػة الت ػ تسػػيبي ع ػ ذهػػن
الخ ( كيجا بعو ة د مقاكمتها لالوساكس)
ككػػذل مجموعػػة مػػن األدعػػاؿ كالبقػػوس
الحيكية التػ يقػوـ هػا الفػيد راػم قناعتػ
تفاهتها كتسبب هذق األدعاؿ الق لمن يقوـ ها

كر ما لآلخيين -األدعاؿ القهيية -كيجا الخ (
بعو ة د الت ( منها كمػا إنهػا تػؤثي دػ
توادق الخ ص كالنفس كاالجتماع لالمبييم
 )8041ديػػ حف الخػػ ( المصػػاب الوسػػواس
القهيم يهار ساعات طوي ة من اليوـ تفويينا دػ
هذق الوساكس كالت اكرها تسبب ق قنػا كتػوتينا
كتؤثي س بينا ع ديات اليوميػة كمػا حف هػذق
الوساكس تؤثي ع الب بة تػأثيينا كارػحنا دػ
حداؤهم األكاديم ؛ دي تؤدم د نهاية المبػاؼ
إل الفخل الاراس كحيضنا إل الفخػل دػ األداء
الوظيف ديهمػل الخػ ( المصػاب الوسػاكس
عم حك يفقاق الوامل لسالم )8002
كاالبنا مػا يوػوف الوسػواس كالقهػي مػيتببين
دالثان يمثل محاكلة لنقض األكؿ دمػن يغسػل
ياي خول متوير يحاكؿ القضاء ع هوس أف
ياي متس تاف حك انتقػاؿ العػاكل لالمبيػيم
 )8041دقا لودظ حف  %20من الميرػ لػايهم
كساكس كقهي كق ة منهم تعػان مػن الوسػاكس
كداها لعبا ال ال كررواف )8008
كل وسواس القهيم العايا من األشػواؿ حك الصػور
منها الوساكس الميتببة أدوار الت ػوث كالناادػة
إرادة إلػ كجػود حشػ اخ يخػيين يعػانوف مػن
الخػػووؾ المتوػػيرة كت ػػيبلت لمنػػاظي ميعبػػة
تجع هم يحسوف ق كتوتي مسػتميين كمػا حف
هناؾ كسػاكس حخػيل تػيتب التيتيػب كالاقػة
ديوػػوف لػػال األدػػياد الخػػعور المتوػػير ضػػيكرة
الحفاظ ع تيتيب األشياء بييقة معينػة كمػا
حف عض األش اخ المصػا ين الوسػاكس ي جػأكف
إل تويار الو مات حك العبػارات التػ ال معنػ لهػا
خػػول ال إرادم كلعػػاة مػػيات كيجػػا الخػػ (
الموسوس بعو ة كبيية لوقػ هػذق األدوػار حك
تجنبها كلون يجا نفس مضبينا إل توػيار القيػاـ
ها اليام من قناعت أنهػا تادهػة لعبػا ال ػال
 )4888ك خػػول عػػاـ تتسػػم الخ صػػية الوسواسػػية
الناػػاـ الخػػايا كالتيتيػػب ك ػػالجمود كالاقػػة
الصارمة كالتخاد كالعناد كاالنبواء كداة الضػميي
كاإلدساس عاـ األماف لالمبيػيم  ) 8041إرػادة
إل اإلدساس الوماؿ كاألخبلؽ الفارػ ة كالهػاكء
لزهياف )8004

حما عن األسباب الت تؤدم إل الوساكس القهييػة
دقا تعادت د تفسيياتها دييل زهياف ل )8004حف
العوامل البيولوجية كالمتمث ة د كجػود تغيػيات
كيميائية ناتجة عن كجود ؤرة كهي ائية نخبة
دػ لحػػاء المػػخ تسػػبب توػػيار نفػػس الفوػػية حك
الس وؾ كما حف النق( دػ مػادة السػييكتونين
لالناقل العصػب الويميػائ دػ الػاماغ) لػ دكر
كبيي د ظهػور هػذا المػيض إرػادة إلػ حف
ال صػػائ( الوراثيػػة الت ػ تنتقػػل مػػن األ ػػوين
المصا ين الوسواس القهيم إل األ نػاء لهػا دكر
كبيي د ظهور الوسػواس القهػيم لػال هػؤالء
األ ناء خصوبنا إذا كاف لػايهم اسػتعااد كراثػ
لئلبا ة هػذا المػيض لعبػا ال ػال كررػواف
 )8008حما ناييات ع ػم الػنفس دػذكيت حسػبا نا
متعادة لاهور هذا الميض دع ػ سػبيل المثػاؿ
نايية التح يل النفس الوبلسػيو لفيكيػا دقػا
حرجع إل كجود خبيات كميوؿ جنسية س بية د
ميد ة البفولة الت تؤثي د الخ ( عا ذلػ
كد ديات حما النايية الس وكية دقػا حرجعتػ
إل ارتباط الوسواس القهػيم مثيػيات شػيطية
مسببة ل ق دياهي الس وؾ القهيم كيدة دعػل
لهذق المثييات لزهياف )8004
كمػػا حف هنػػاؾ حسػػباب حخػػيل تػػيتب البي ػػة
كالمجتمػػع مثػػل عػػاـ الثقػػة ػػالنفس كتأنيػػب
الضميي كاإلدباط المسػتمي الػذم يتعػيض لػ
الخػػ ( كعػػاـ اإلدسػػاس األمػػاف كالتنخػػ ة
األسيية المتخادة كالخعور اإلثم كعقاة الػذنب
لالمبييم 8041؛ زهياف  )8004كيضي كل مػن
 )80ال ػ حف الصػػياع
8008
خػػيم كعبػػا الاػػاهي ل08
النفس الذم يحاث داخل الػنفس اإلنسػانية هػو
حدا حسباب الوسواس القهيم كخابة الصياع ين
إرادة إل اليتا ة د الحيػاة
الهو كاألنا األع
كالخ المتبيؼ د الذات كاالنبواء كاالكت اب
كالتخاؤـ لزهياف )8004
كمػػن حهػػم حعػػياض الوسػػواس القهػػيم األدوػػار
التسػػ بية كمعامهػػا د سػػفية حك اتهاميػػة حك
عاكانية حك جنسية ك التال االنخغاؿ هذق األدوار
الثا تة كالحيخ ع القياـ ها كتويارها إرػادة
إل التفويي ال يادػ البػاائ كاإليمػاف السػحي
كالخػعوذة كاألدوػػار السػوداء كتوقػػع األسػوح ثػػم

الضميي الح الجائا عن الحػا كالخػعور المبػال
دي الذنب كالجاية المفيطػة كالوماليػة كالاقػة
كاألناقة الجائاة كاالسػتغياؽ دػ حدػبلـ اليقاػة
كاليكتين كاليتا ة كدب السيبية المفيط كػل
ذل حك عض يمون حف يوجػا دػ ش صػية مػا
كلون األهم من ذل ك االستعااد الااخ لال
الفػػيد دالخ صػػية الوسواسػػية تتميػػج ػالجمود
كالتجمػػو كالتسػػ كالب ػػل حدياننػػا كالتػػيدد
كالتاقي كالحذر كاالهتماـ التفابيل كالحساسية
المفيطة حدياننا حخيل لالمبيػيم  )8041إرػادة
إل األعياض السا قة توجا حعياض حخػيل تميػج
الخ صػػية الوسواسػػية مثػػل كجػػود االنػػاداع
السػ وك مثػػل هػػوس إشػػعاؿ النػػار حك السػػيقة
كاييها لس يماف )8002
كتعا الميد ة الجامعية من حكثي الميادل حهميػة
د تخويل ش صية األدياد كالتػ قػا يوػوف ديهػا
األدياد حكثي عيرة لئلبا ة االربيا ات النفسية
كمنها اربياب الوسػواس القهػيم سػبب كثػية
الضغوطات الت يمي ها الب بة د هػذق الميد ػة
دمنها الضغوط الميتببة الاراسة كقا تووف هناؾ
رػػغوط يخػػيم ميتببػػة الجوانػػب االقتصػػادية
كاالجتماعية ككذل الضغوط ال ابػة ميد ػة
المياهقة كنهايتها كلذل دإف التعيؼ ع طبيعة
هذق االربيا ات كمساعاة الب بة ع التغ ب ع يها
قا يسهم د نجادهم د هػذق الميد ػة كت بػ
المخوبلت الت تقا هم (Yoldascan, Ozenli, Kutlu,
)Topal & Bozkurt, 2009
مخو ة الاراسة
يعان إنسػاف هػذا العصػي الوثيػي مػن المخػاعي
الس بية الت قا تعي نموق الخ ص كاالجتمػاع
كاالنفعال كمػن هػذق المخػاعي -التػ حبػبحو
تنتخي خول كار  -األدوار الوسواسػية كاألدعػاؿ
القهيية الت تستحوذ ع ػ الفػيد خػولٍ كبيػي
دتحػػا مػػن نخػػاط اليػػوم كمػػن مسػػؤكليات
ككاجباتػػػ كحدكارق الخ صػػػية كاالجتماعيػػػة
كالمهنيػة كمػن الف ػػات التػ تواجػ مثػل هػػذق
المخاعي د ة الخباب كمنهم ط بة الجامعات دي
يعان الب بػة مػن اسػتحواذ األدوػار كالوسػاكس
القهيية كالت اكرها قا تووف سببنا د شعورهم
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الحيية كالتيدد ككثية االستفسارات دوؿ قضايا
مس م ها كيتجامن ذلػ مػع ديبػهم الخػايا
كالمبال دي حدياننا دي يناي عض الب بػة إلػ
األمور مناار م ت ؛ دياهيكف االهتماـ الجائػا
كعاـ القناعة ما هو متاح األمػي الػذم يجع هػم
يصوركف من األمػي البسػي حمػينا معقػانا كمػن
الصغيي كبيينا دقا حشار الوفورم ل )8002إلػ حف
الوسواس القهيم يعتبي مػن حكثػي االرػبيا ات
النفسية تأثيينا كإيبلمنا ع الخ (
ت ت معاالت انتخار الوسواس اختبلؼ الميادل
العميية الم ت فة ك ػاختبلؼ الجػنس لالوفػورم
 )8002ديخػػيي كػػا بلف ل )4881إلػػ حف انتخػػار
الحاالت الخاياة يب دػوال ل )%2مػن النػاس
ينما توػوف الحػاالت ال فيفػة كالمتوسػبة هػ
األكثي انتخارنا كاف ل )%85مػن الحػاالت تاهػي
قبل سن ال امسػة عخػي كحف دػوال مػا نسػبت
ل )%75من الحاالت ياهي قبل سن ل )20سنة لد
مقاادم  )8002كد دراسة كػل مػن كػاظم كيؿ
سػػعيا ل )8002كالتػػ اسػػتهادو معيدػػة انتخػػار
الوسػػواس القهػػيم لػػال عينػػة مػػن األطفػػاؿ
كالمياهقين د س بنة عماف عادهم ل )882ل)484
الذكور كل )407إناث كقا توب و الاراسػة إلػ
ارتفاع نسبة انتخار الوسواس القهيم لػال عينػة
المػػياهقين دػػ عػػض العوامػػل المؤديػػة إلػػ
الوسواس القهيم كلقا اقتيدػو الاراسػة العمػل
ع دراسة معاالت انتخار الوسواس القهيم ع ػ
عينات كبيية د د ات عميية حخيل لكاظم كيؿ
سػعيا  )8002كمػن الجػايي الػذكي حف دراسػػة
انتخار الوسواس القهيم لال عينة ط بة الجامعات
د س بنة عماف لع دا ع م البادثين) لم يتم
التبيؽ اليها لذل يأت هذا البح د محاكلػة
إلرادة ججء لم يتم التعػيض لػ دػ الاراسػات
السا قة
حهمية الاراسة
تنبث حهمية الاراسة الحالية د الجوانب التالية
4

حهمية الميد ػة النمائيػة التػ اهتمػو هػا
الاراسػػة كهػػم ط بػػة الجامعػػة  -ميد ػػة
الخػػباب -دهػػ ميد ػػة العبػػاء كالحيويػػة
كالنخاط ميد ة الحماس كالفاع يػة كالتػ

إذا ما تم استثمارها خػول جيػا كتوجيههػا
دسوؼ تسػهم مسػاهمة داع ػة دػ التنميػة
المستاامة كالخام ة ل مجتمع
8

حهميػػة المورػػوع نفسػػ كالػػذم تتناكلػػ
الاراسة الياهنػة كهػو مورػوع الوسػواس
القهيم الذم يؤثي س بنا ع تويػ الب بػة
مع الحياة الجامعية ك التال يػنعوس سػ بنا
ع تحصي هم األكاديم الذم يعا مؤشػينا
كارحنا ع نجادهم د المستقبل الخ ص
كالمهن

2

من الممون حف تودي الاراسة الحاليػة عػض
البيانػػات دػػوؿ مسػػتول انتخػػار الوسػػواس
القهػػيم لػػال ط بػػة الجامعػػة كعبلقتػػ
التحصيل األكاديم ت ػ البيانػات التػ
ر ما توظ د إرشاد كتوجي هؤالء الب بة
ك ناء البػيام التاريبيػة اإلرشػادية ل حػا
كالت فيػػ مػػن عػػض المخػػاعي السػػ بية
كالوسواس القهيم

حهااؼ الاراسة
تهاؼ الاراسة الحالية إل مجموعة من األهااؼ
تتمثل د
4

تعيؼ مستول انتخار الوسواس القهيم
لال ط بة جامعة الس باف قا وس

8

تعيؼ ما إذا كاف مستول انتخار الوسواس
القهيم ي ت لال ط بة جامعة الس باف
قا وس اختبلؼ كل من النوع االجتماع
كالسنة الاراسية كنوع الو ية كالمنبقة
السونية

2

تعيؼ ما إذا كانو هناؾ عبلقة ذات داللة
إدصائية ين مستول انتخار الوسواس
القهيم كالتحصيل األكاديم لال ط بة
جامعة الس باف قا وس

اإلطار النايم كالاراسات السا قة
لقػا لفػػو مورػػوع ارػػبياب الوسػػواس القهػػيم
اهتمامات البادثين العيب كاألجانب ع دػا سػواء
دي دا مجاؿ كاسع من الاراسة ديػ شػم و
هذق الاراسات عينات م ت فة من المجتمػع دمػنهم

من قاـ اراسات عن الوسواس القهيم ع عينػات
من األطفاؿ كالمػياهقين كمػنهم مػن تنػاكؿ د ػة
الخباب كد ة ط بة الماارس كالجامعػات ع ػ دػا
السواء لتودي 8000؛ عبا ال ال 4888؛ عبا ال ال
كالاماط ؛ 4885الوفورم 8002؛ كاظم كيؿ سػعيا
8002؛ , Abdel-khalek & Lester, 2002, Abdel-
khalek , Lester & Barrett, 2002, Yoldascan,
) Ozenli, Kutlu, Topal & Bozkurt, 2009لػػذل

دقا حجيل البادثوف العايا من الاراسات هػاؼ
التعيؼ ع معاالت انتخار كتخ ي( الوسػواس
القهيم لال عينات من المجتمػع كخابػة لػال
طػػبلب الميد ػػة الجامعيػػة كػػذل عبلقػػة
الوسواس ػبعض المتغيػيات ك مػا حف الاراسػة
الحالية تيكج ع عينػة الب بػة دػ الجامعػة
لذل دأف الاراسات الت سػيتم عيرػها سػوؼ
تختمل ع ما تم ع ػ ط بػة الجامعػات دقػ
كديما ي عيض لهذق الاراسات
دقا قاـ كل من عبا ال ال كالاماط ل)4885
اراسة عن الوسواس القهيم د المم وة العي ية
السعودية طب ديها المقياس العي ل وسواس
القهيم ع عينة من الب بة السعوديين عادهم
ل )882طالبا كطالبة من ط بة الميد ة الثانوية
كالجامعة دي اشتم و العينة ع  880طالب من
الميد ة الثانوية ل 480طالب ك  470طالبة) ممن
تتياكح حعمارهم ين  42-47سن إرادة إل 122
من ط بة الجامعة ل 228طالب  204طالب) كالذين
تتياكح حعمارهم ين  82-88سن ككانو العينة
ممث ة لجميع الو يات من طبلب جامعة الم
سعود اليياض كقا حظهيت النتائ ارتفاع د
نسب انتخار الوسواس القهيم لال عينة ط بة
الميد ة الثانوية كط بة الجامعة ع دا سواء
كما حف النتائ حكرحو عاـ كجود ديكؽ ين
كبل من الذكور كاإلناث د انتخار الوسواس
القهيم كما توب و النتائ حيضا إل تساكم
كبل من ط بة الميد ة الثانوية كالجامعة د
نسب انتخار الوسواس القهيم كحرجع عبا ال ال
سبب حف الفيؽ ين متوس
كالاماط ذل
األعمار ليس كبييا لارجة حن ياهي اختبلؼ ين
ط بة الميد تين
كمػػا تنػػاكؿ توديػػ ل )8000دػػ دراسػػت عػػن

الوسواس القهيم لال كػبل مػن ط بػة الجامعػة
كط بة الميد ة الثانوية  -كالت تعتبي األكل من
نوعها د مم وة البحيين  -كالت هػادو معيدػة
الصورة ال ابة اربياب الوسواس القهيم لػال
العينػػات البحيينيػػة اشػػتم و ع ػػ ل )108طالبنػػا
كطالبػػة تػػم اختيػػارهم عخػػوائينا لمػػن الميد ػػة
الثانوية  82طالبنا  401طالبة) كلمن الجامعيػة 12
طالبنػا  482طالبػػة مػن الو يػػات الم ت فػة) كقػػا
تياكدو حعمػارهم مػا ػين  88-48سػنة كحشػارت
النتائ إل كجود ديكؽ دالة إدصػائينا ػين كػل
من الذكور كاإلناث دأكرحو النتػائ حف اإلنػاث
حكثي تعيرنػا ل وسػواس القهػيم مػن الػذكور
كلقا حرجع سبب ذل إلػ طبيعػة اإلنػاث ديػ
يغ ػػب ع ػػيهن القيػػاـ األدعػػاؿ القهييػػة كذل ػ
لحيبهن الخػايا ع ػ الػػتأكا كالتػاقي مػن
القياـ األعماؿ صػور مثاليػة ك التػال الخػعور
الق نحػو انجػاز العمػل صػورة حدؽ لتوديػ
)8000
حما د سوريا دقػا قػاـ عبػا ال ػال كررػواف
ل )8008اراسة عن الوسواس القهيم لػال ط بػة
الجامعة كعادهم ل )821ممػن تتػياكح حعمػارهم
اسػػت ااـ المقيػػاس
ػػين  47ك 87عامػػا كذل ػ
العي ل وسواس القهيم كلقا حظهيت النتػائ
ديكقنا دالة إدصائينا ين اإلنػاث كالػذكور ديمػا
مستول انتخار الوسػواس القهػيم ديػ
يتع
دص و اإلناث ع متوس حع ػ مػن الػذكور
كلم تفسي الاراسة حسباب ذلػ االخػتبلؼ ػين
كبل من الذكور كاإلناث
ينما قاـ كػبل مػن يولاسػواف كيخػيكف ل)8008
اراسة لمعيدة نسبة انتخار الوسواس القهيم لال
عينة من ل )201من ط بة ك ية التي ية د جامعػة
كقيكدا تيكيا كقا هادو الاراسة التعيؼ ع
العبلقة ين الوسواس القهػيم ك عػض المتغيػيات
الايمواياديػػة مثػػل النػػوع لالػػذكور ،اإلنػػاث)
كالمستول االقتصادم لمن فض،متوس  ،ميتفػع)
كالمنبقػػة التػػ يعػػي ديهػػا الب بػػة لمسػػاكن
دوومية ،مساكن خابػة ،عنػا العائ ػة ،حخػيل)
اإلرادة ل تعيؼ ع ػ عبلقػة الوسػواس القهػيم
ببيعػػة العن ػ المتعػػيض ل ػ البالػػب لجسػػام،
لفا ػ ) دي ػ حظهػػيت نتػػائ هػػذق الاراسػػة حف
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الوسواس القهيم ينتخي نسبة كبيػية جػاا ػين
الب بة إرادة إل حن توجا عبلقػة دالػة إدصػائينا
ين الوسواس القهيم كالنوع دي حف اإلناث حكثي
تعيرنا ل وسواس القهيم من الذكور إرادة إلػ
حف هناؾ عبلقة ين كػبل مػن الوسػواس القهػيم
كنوع السون الػذم يعػي ديػ البالػب ديػ حف
الوسواس القهيم ينتخي صورة حكبي لال الب بػة
الذين يعيخػوف دػ المسػاكن الحووميػة مقػارف
غييهم
كما هادو دراسػة محمػا ل )8040الػ دراسػة
الوسواس القهيم لال طبلب الجامعات د رػوء
متغييم النوع كالفيقة الاراسػية توونػو عينػة
الاراس من ل )802طالبنا كطالبة يوازم ما نسػبت
 %40من طبلب الفيقتين األكلػ كالنهائيػة مػن
ك يات جامعة البحي األدمي والية ورتوسوداف
كقا توب و الاراسة ال ان ال توجا ديكؽ ػين
الذكور كاالناث د الوساكس القهيية خول عاـ
اال د جانب اجتيار األدوار دوانو الوساكس لال
األناث حع من الذكور كما توبػ و الاراسػة
ايضا ال حف الوساكس لال ط بػة السػنة األكلػ
اع منها لال طبلب الفيقة النهائية
كقػػا قػػاـ كػػبل مػػن س ووسػػو كماريسػػوين
كستورت ))ulkowski, Mariaskin & Storch, 2011
د الواليات المتحاة األمييوية اراسة ل تعػيؼ
ع كجود الوسواس القهيم لب بة الجامعة لال
عينة من ل )252طالبنػا كطالبػة ل 815مػن اإلنػاث
نسبة  408 %71 08من الذكور نسبة )%82 18
د ت ص( التي ية كع م الػنفس ممػن تتػياكح
حعمارهم ما ػين  87-47سػنة اسػت ااـ النسػ ة
المعالػة مػن مقيػاس الوسػواس القهػيم (Fao,
) Huppart & Leiberg, 2002دي كخفو الاراسػة
عػػن نسػػبة  %5مػػن حدػػياد العينػػة تعػػان مػػن
الوساكس القهيية إرادة إل حن ال توجا ديكؽ
ذات دالل إدصائية ين كبل من الذكور كاإلناث
د نسب انتخار الوسواس القهيم كلقػا حكبػو
هذق الاراسة ضيكرة عمل يام توعوية لب بة
الجامعػػة مػػن حجػػل تػػوعيتهم النتػػائ الس ػ بية
ل وسواس القهيم كمال تأثييق ع ػ تحصػي هم
األكاديم كع توادقهم مع دياتهم الجامعية

كما تناكؿ كل من الييماكم كالييماكم ل)8041
د دراستهما عن الوسواس القهػيم لػال ط بػة
جامعة القاس كعبلقتػ أ عػاد الخ صػية لػال
عينة موونة مػن ل )824طالبنػا كطالبػة كدراسػة
عبلقػػة الوسػػواس القهػػيم ػػبعض المتغيػػيات
الايموايادية كالنوع لالذكور اإلناث) كالسون
لقيية ماينة م يم) كالو ية لع مية إنسػانية)
هذا كقا تم است ااـ المقياس العي ل وسػواس
القهيم كلقا توب و الاراسة إل حن ال توجػا
هناؾ ديكؽ ذات داللة إدصػائية ػين كػبل مػن
لالذكور كاإلناث) د مستول انتخػار الوسػواس
القهيم إرادة إل حن ال توجا ديكؽ د نسػب
انتخار الوسواس القهيم تعجل إل متغيي الو يػة
الت يارس ديها البالػب حمػا النسػبة لمتغيػي
السون دقا كخفو النتائ إل كجود ديكؽ دػ
نسب انتخار الوسواس القهيم دي حنػ ينتخػي
صورة حكبي لال الب بػة الػذين يعيخػوف دػ
سبب طبيعة الحياة دػ الماينػة
الماينة كذل
من ازددػاـ كتنػادس ع ػ المػوارد كال ػامات
كالفيكؽ االجتماعيػة كاالقتصػادية ػين السػواف
ع ػػ عوػػس الحيػػاة دػػ القييػػة حك الم ػػيم
لالييماكم كالييماكم )8041
كلقػػػػا قػػػػاـ كػػػػبل مػػػػن جوريخػػػػ
)Ghoreishi1& Nikmanesh (2014
كنيومػػػان
اراسة انتخار الوسواس القهيم د إيػياف لػال
ط بة جامعة زانجاف كعبلقت ػبعض المتغيػيات
مثػػػل الق ػػػ كالنػػػوع ك عػػػض المتغيػػػيات
الايموايادية كلقا حكرحو نتػائ الاراسػة حف
نسبة انتخار الوسواس القهيم تصل إلػ %14 8
من ين ط بة الجامعػة إرػادة إلػ حنػ توجػا
عبلقة دالػة إدصػائينا ػين كػبل مػن الوسػواس
القهيم ككبل من النوع كالعمي ككذل الق
كمن خبلؿ عيض الاراسات السا قة كالت حثػو
د نسب انتخار الوسواس القهيم كعبلقت ػبعض
المتغيػػيات د ػ مجموعػػة مػػن الػػاكؿ األجنبيػػة
كالعي ية يموػن مبلداػة حف الوسػواس القهػيم
ينتخي صورة كبيية ين ط بة الجامعػة إرػادة
إل كجود عبلقة ين كبل من الوسػواس القهػيم
كالنوع االجتماع دي حف اإلنػاث حكثػي تعيرنػا

كيعيؼ إجيائيا الارجة الت يحصل ع يها
المستجيب د المقياس العي الوسواس القهيم

ل وسواس القهيم من الذكور كما حف الاراسػات
حثبتو كجود عبلقة ين الوسػواس القهػيم كنػوع
السون الذم يعي دي الب بة

التحصيل األكاديم

ك ما حف موروع نسػبة انتخػار الوسػواس القهػيم
كعبلقت بعض المتغييات د سػ بنة عمػاف-ع ػ
دا ع م البادثين لم يتم التبيؽ إلي  -لذل يأت
هذا البح ليضي د هذا المجاؿ

هو عبارة عن المعػاؿ التياكمػ الػذم يحصػل
ع ي البالب د جميع المقيرات الاراسػية التػ
اجتازهػػا نجػػاح كيحسػػب مػػن  1نقػػاط لكمػػا
سيتض ديما عا)

حس ة الاراسة

البييقة كاإلجياءات

4

ما مستول انتخار الوسواس القهيم لال
ط بة جامعة الس باف قا وس؟

8

مستول انتخار الوسواس
هل ي ت
القهيم لال ط بة جامعة الس باف قا وس
اختبلؼ كل من النوع االجتماع كالسنة
الاراسية كنوع الو ية ؟

2

هل ي ت الوسػواس القهػيم ػاختبلؼ
كل من النوع االجتمػاع كنػوع الو يػة
كمستول التحصيل األكاديم كالمنبقػة
السػػونية لػػال ط بػػة جامعػػة السػػ باف
قا وس؟

داكد الاراسة
اقتصيت الاراسة الحالية ع

الحاكد التالية

4

الحاكد الجمنية تم تببي حداة الاراسة
الحالية خبلؿ دصل ر يع 8045

8

الحاكد الموانية جامعة الس باف قا وس

2

المقياس العي
األداة المست امة
ل وسواس القهيم المقنن ع البي ة
العمانية لإ ياهيم كالفجارم )8045

مصب حات الاراسة
الوسواس القهيم

Academic Achievement

Obsessive-Compulsive Disorder

يعيؼ الوسواس القهيم د هذق الاراسة ع حنػ
"اربياب نفس يتص وجود حدوار متويرة م حة
ايي مياو ة تسيبي ع الخ ( كيجػا بػعو ة
د الت ( منها كما حن يتميػج قيػاـ الخػ (
ألدعاؿ قهيية ال يستبيع االمتناع عنها كتؤثي هػذق
األدوار كاألدعاؿ القهيية ع دياة الفػيد كتوادقػ
النفس كاالجتماع "

عينة الاراسة
توونو عينة الاراسػة مػن ل )280طالبنػا كطالبػة
ل 888طالبنػػا نسػػبة  582 % 25 14طالبػػة نسػػبة
 )% 11 28تم اختيارهم خول عخوائ من طبلب
جامعة الس باف قا وس ممن يارسوف خبلؿ العاـ
الاراس  8041،8045موزعين ع م ت ك يػات
الجامعػػة البػػال عػػادها ل )8ك يػػات كالتػ تػػم
تقسيمها إل ك يات ع مية كه لالهناسة البب
كالع وـ الصػحية الع ػوـ الجراعيػة كالبحييػة
الع ػػوـ التمػػييض) كك يػػات إنسػػانية كهػػ
لالتي يػة ادداب كالع ػػوـ االجتماعيػة االقتصػػاد
كالع وـ السياسية الحقوؽ) ككاف توزيع الب بة
كد نػوع الو يػة ل 227طالبنػا كطالبػة ل و يػات
الع ميػػة نسػػبة  122 % 17 80طالبنػػا كطالبػػة
ل و يات اإلنسانية نسبة )% 58 20
كمػػا تػػم توزيػػع ط بػػة الجامعػػة كدػ متغيػػي
الميد ة الاراسية لدايث االلتحػاؽ الجامعػة)
عادهم
كهم ط بة السنة األكل كالثانية كقا
 277طالبنا كطالبة نسبة  %15 82كط بة قػاام
حك ذكم خبػػية الحيػػاة الجامعيػػة لمػػن السػػنة
عادهم  112طالبنا
الثالثة كدت السا عة) كقا
كطالبة نسبة %51 08
اما النسبة لتوزيع حدياد العينػة دسػب المعػاؿ
التياكم لتوزيػع مػن حر ػع نقػاط) دقػا تػم
تقسػػيم العينػػة د ػ حر عػػة مجموعػػات  -سػػيتم
توريحها جااكؿ المقارنات البعاية -كمػا تػم
توزيع حدياد العينة حيضنا دسب المحاداات التسع
د سو مجموعات كمن الجايي الذكي ان قػا
تم رم عػض المحاداػات إلػ عضػها الػبعض
لتخا هها د البي ة الجغيادية حك قي ها من عضها
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البعض حك تبعنا ل ايكؼ الجغيادية ال ابة ها

تصحي المقياس

حداة الاراسة

تعب لول عبارة من عبارات المقياس درجة
كاداة يحققها المستجيب د االتجاق نفس
المتف مع مفتاح التصحي كالت كاف منها ل)5
عبارات تقاس س بيا حك ال ا اف جيب ع يها
المستجيب ػ لال) كه حرقاـ ل)24 82 81 88 40
اما اق العبارت كعادها ل )87عبارة يجاب عنها
ػ لنعم) كلقا تم تعايل هذا المفتاح من خبلؿ
عيض المقياس ع مجموعة المحومين كالت
تم اليجوع إليها د تحويم المقياس ل بي ة
العمانية د دراسة لا ياهيم كالفجارم )8045
كمن الجايي الذكي حف المقياس يتميج سهولة
د دهم العبارات النسبة لؤلدياد العاديين من
الخباب كما حن سهل التببي كالتصحي كيودي
الوقو كالجها

لقا تم است ااـ المقياس العي ل وسواس القهيم
الػػذم حعػػاق عبػػا ال ػػال ل )4888لب بػػة الجامعػػة
كالمعاؿ كالمقػنن دػ البي ػة العمانيػة لإ ػياهيم
كالفجارم  )8045كيتووف هػذا المقيػاس مػن ل)28
عبارة يجاب ع يها ػ لنعم،ال) هذا كقا تم التأكا
من البنيػة العام يػة ل مقيػاس العي ػ ل وسػواس
القهيم لال ط بة جامعة الس باف قػا وس كالػذم
حسفي عن ستة عوامل كه  -العامل العاـ ل وسواس
القهيم النااـ كالاقػة السػواء مقا ػل الوسػواس
االسػػتحواذ التوػػيار الػػب ء كالقهػػي -لإ ػػياهيم
كالفجارم )8045
المقياس

كب

يتووف المقياس العي ػ ل وسػواس القهػيم مػن
ل )28عبارة كل منها تعبي خول مػا عػن عػض
مااهي الوسواس القهيم كعنا التصحي تأخػذ
كل عبارة درجة كاداة عنا االتفاؽ مػع االتجػاق
نفس الذم يتف مػع مفتػاح التصػحي Scoring
 Keyكالعوامل المست يجة من التح يػل العػام
ع ط بة جامعة الس باف قا وس كعاد العبػارات
الت تمث ها لإ ياهيم كالفجارم  )8045ه


العامل العاـ ل وسػواس القهػيم كقػا
تخبع ع ي ل )44عبارة كهػ ل8 2 7 5
)85 82 80 42 41 41 40



النااـ كالاقػة كقػا تخػبع ع يػ ل)5
عبارات كه ل)48 84 47 45 42



السواء مقا ل الوسواس كقا تخبع ع ي
ل )1عبارات كه ل)24 20 82 81



االستحواذ كقا تخبع ع ي ل )1عبػارات
كه ل)28 88 87 48



التويار كقػا تخػبع ع يػ ل )1عبػارات
كه ل)44 1 1 8



الػػب ء كالقهػػي كقػػا تخػػبع ع يػ ل)1
عبارات كه ل)81 88 2 4

ال صائ( السيوومتيية ل مقياس العي
القهيم الصورة المعالة ل بي ة العمانية
لح) الصاؽ

ل وسواس

تم التأكا من باؽ المقياس العي ل وسواس
القهيم – الصورة العمانية – د دراسة لإ ياهيم
كالفجارم  )8045من خبلؿ باؽ المح
ال ارج مع قائمة مودزل الربياب الوسواس
القهيم كقا غو قيمة معامل االرتباط ين
المقياسين  0 128ككانو هذق القيمة دالة إدصائيا
عنا مستول  0 004مما يؤكا باؽ المقياس
الياهن د قياس الوسواس القهيم كما تم
التأكا من الصاؽ العام كالذم حسفي عن سو
عوامل – سالفة الذكي-
لب) الثبات
كل تأكا من ثبات المقياس د البي ة العمانية تم
بييقة حلفا لويكنباخ
است ااـ االتساؽ الااخ
كقا غو قيمة معامل الثبات  0 210ل مقياس كول
معامل الثبات لول من الذكور كاإلناث
كما
 0 227 0 242كتعتبي هذق القيم ميتفعة كيمون
ذل التأكا من ببلدية المقياس لبلست ااـ د
البي ة العمانية

نتائ الاراسة كمناقختها
ديما ي عيض لنتائ الاراسة كتفسييها د
روء حس ة الاراسة السا عيرها كسوؼ يتم
اإلشارة لول حس وب إدصائ حثناء المعالجة
النتائ المتع قة السؤاؿ األكؿ كالذم ن( ع
"ما مستول انتخار الوسواس القهيم لال ط بة
جامعة الس باف قا وس"؟ كلئلجا ة عن هذا
السؤاؿ كاف أل ا من معيدة توزيع درجات حدياد
العينة كالحاكد الت ع حساسها يمون الحوم
ع مال انتخار الوسواس القهيم من عام كمن
كاف يجب حكال التأكا من مال
حجل ذل
اعتاالية توزيع الارجات ك التال يمون تقسيمها
ككرع المحوات الت تساعا د الحوم ع انتخار
الوسواس القهيم لال ط بة جامعة الس باف
قا وسلف=  )280تم است ياج المع مات
اإلدصائية التالية لالمتوس الحسا =41 010
الوسي =  41 00كالتباين =  20 181كاالنحياؼ
المعيارم =  5 510التف ب =  0 545-كااللتواء
=  ) 0 018-لارجات الب بة الت تم الحصوؿ
ع يها
الحسا
من خبلؿ مقارنة قيم المتوس
كالوسي يمون مبلداة تساكيهما تقييبا كهذا
اعتاالية التوزيع كما حف
حدا الاالئل ع
االلتواء يواد يساكم الصفي لح و عبلـ )8008
كمن خبلؿ رسم المارج التويارم ل بيانات مع
لودظ تقارب
االدتيار
التوزيع الببيع
التوزيع التويارم خول كبيي مع المنحن
االعتاال كما هو مور خول 4

شكل 1
التوزيع التكراري لمدرجة الكمية لممقياس العربي لموسواس القهري لدى
طمبة جامعة السمطان قابوس

الػذم

كقا تم التأكا حيضنا من مال تماثل ال
يمثػػل التوزيػػع االعتػػاال المتوقػػع Expected
 Normalكنقػػاط الػػارجات المسػػت يجة مػػن
المقياس  Observed Valuesكيبلدظ من شػول 8
حف جميع نقاط توزيع المتغيػي  Totalتوػاد تقػع
ع ػػ ال ػػ الػػذم يمثػػل التوزيػػع االعتػػاال
المتوقع

النقاط التٍ تمثل الذرجات
المتحصل علُها من العُنة

الخط الذٌ َمثل
التىسَع االعتذالٍ

المتىقع

شكل 2
توزيع المتغير مقارنة بالخط الممثل لمتوزيع االعتدالي المتوقع

من خبلؿ العيض السا يموػن تحايػا النقػاط
الت ستست اـ كمحوات ل حوم ع مال انتخار
الوسواس القهػيم لػال ط بػة جامعػة السػ باف
قا وس كذلػ مػن خػبلؿ المتوسػ الحسػا
ل )41 01كاالنحػػػياؼ المعيػػػارم ل )5 510كمػػػا
يورحها جاكؿ 4
مػػن جػػاكؿ  4يموػػن مبلداػػة حف  %12 52مػػن
الب بة يعانوف من كساكس قهييػة كقػا ت ت ػ
هػػذق الوسػػواس دسػػب نوعيتهػػا دتتػػياكح ػػين
الخاياة جانا حك الخاياة كدوؽ المتوسبة كمػا
حف هناؾ ما نسبت  %1 25يعانوف مػن الوسػاكس
خول متوس كيوجا ما نسػبت  %15 48توػوف
الوساكس القهيية لايهم حقػل مػن المتوسػ حك
رػػعيفة كهػػذا يعتبػػي إرػػادة جايػػاة ل اراسػػة
الحالية دي حف الاراسات السا قة دػ مورػوع
انتخار الوسواس القهيم لم تتحاث عن التوزيػع
االعتاال ألدياد العينة مػن ديػ نسػب انتخػار
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إل حف ط بة الجامعة خول عاـ
تفسيي ذل
حكثي ميبل إل الب ء د انجاز المهاـ كذل
من حجل التأكا من قيامهم ها الخول المناسب
حك المب وب اعتقادا منهم أف جودة العمل سوؼ
تؤثي خول جوهيم ع معاالتهم التياكمية
ك التال ي جأكف إل مجيا من الب ء د انجاز
العمل ينما جاء الميتبة الثانية العوامل الت
الوسواس خول عاـ ك الميتبة
تساعا ع
الثالثة كسواس االستحواذ ثم النااـ كالاقة
ك الميتبة ال امسة التويار كحخييا كانو
الجوانب الت تخيي إل الوسواس مقا ل الجوانب
الت تخيي إل السواء كيمون تفسيي هذق
النتيجة من دي حف ط بة الجامعة د هذق
الميد ة تاهي لايهم الوثيي من التناقضات ين
ما هو إيجا كما هو س ب سواء د التفويي حك
الس وكيات كالت د كثيي من األدياف تؤثي
تجاهم متفائ ين
مسار دياتهم دي
ع
عض األدياف ينما
كمستمتعين حياتهم د
نجاهم د مواق حخيل يسيبي ع ي الس وؾ
القهيم بييقة تواد تووف م حوظة من قبل
ادخيين

الوسواس القهيم كمػن خػبلؿ العػيض السػا
ل بيانات كاليسومات البيانية الت تخيي كتؤكػا
ع اعتاالية التوزيع دي حن من المعػيكؼ حف
هذق األدوار حك األدعػاؿ قػا توجػا لػال النػاس
ارجات متباينة كذل حف الناس دػ ديػاتهم
اليومية قا تاهي لػايهم عػض مػن األدوػار حك
يمارسوف عض األدعػاؿ التػ قػا يغ ػب ع يهػا
البا ع القهيم كالت قا يصنفها الػبعض رػمن
الوساكس القهيية كع ية يمون كرػع المحوػات
الت تم اإلشارة إليها جاكؿ 4
كجاكؿ  8يور عوامل الوسواس القهيم السو
لإ ياهيم
المست يجة من التح يل العام
الفجارم  )8045لال ط بة جامعة الس باف قا وس
كالمتوسبات الحسا ية كاالنحيادات المعيارية
كالمتوسبات الميجحة كتيتيباتها لول من حدياد
ل ب بة األكثي حدساسا
العينة الو ية ككذل
الوساكس القهيية من ط بة جامعة الس باف
قا وس
من خبلؿ يانات جاكؿ  8يمون مبلداة حف
حكثي الوساكس لال ط بة جامعة الس باف
قا وس كاف لكسواس الب ء كالقهي) كيمون
جدول 1

المحكات المستخدمة لمحكم عمى انتشار الوسواس القهري لدى طمبة جامعة السمطان قابوس (م= ،16.64ع=)5.546
عدد
الدرجات
الدرجات
نقاط المنحنى
التفسير
النسبة
فئات الدرجات
الطمبة
المعدلة
المقابمة
االعتدالي
وسواس شديد جدا
%6..3
62
من 62 ≤ 36
36
36.33
م3+ع
وسواس شديد
%20.46
22.
من  63إلى ≤ 22
62
62.26
م6+ع
وسواس فوق المتوسط
%32.1.
636
من  62إلى ≤ 12
66
62..2
م+ع
وسواس متوسط
%3.3.
.6
23
23
23.40
م
وسواس اقل من المتوسط
%62.22
662
من  2.إلى ≤ 11
22
24..
م-ع
وساوس ضعيفة
%2..2.
234
من  24إلى ≤ 5
.
0.13
م6-ع
وساوس ضعيفة جدا
%2.03
26
من  0إلى ≤ 1
2
4..2م3-ع
%244.44
264
المجموع
جدول 2

عوامل الوسواس القهري لدى طمبة جامعة السمطان قابوس والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المرجحة وترتيباتها
األكثر أحساسا بالوسواس (ن=)0.4
العينة الكمية (ن=)264
عدد
العامل
العبارات
الترتيب
م/
ع
م
الترتيب
م/
ع
م
2
6.61
2.96
6.71
11
العامل العام لموسواس
1
6.79
1.96
8.64
4
6.46
1.51
2.36
5
النظام والدقة
4
6.66
1.35
3.62
6
6.17
6.96
6.68
4
السواء مقابل الوسواس
6
6.25
1.68
1.66
3
6.56
1.25
1.98
4
االستحواذ
3
6.63
1.16
2.53
5
6.45
1.26
1.86
4
التكرار
5
6.28
1.11
2.25
1
6.65
1.6
2.58
4
البطء والقهر
2
6.69
6.99
2.74

كمن يانات جاكؿ  8حيضا يمون مبلداة حف
حكثي الوساكس لال الب بة األكثي حدساسا
الوسواس القهيم جامعة الس باف قا وس
اإلدساس
كانو العوامل الت تساعا ع
الوسواس خول عاـ كيمون تفسيي ذل إل حف
عينة هذق الاراسة هم من د ة الخباب الذين قا
يميكف مجموعة من الضغوط د دياتهم
اليومية كخابة د حياـ الاراسة د الجامعة
نتيجة ل مصاعب حك المعوقات الت قا تواجههم
د دراستهم لبعض المقيرات حك نتيجة ل مخاكل
ال ابة التوي مع الحياة الجامعية دي ياهي
لايهم الوثيي من األدوار المجعجة كالتادهة
كالتيدد
كالعادات الس بية المتمث ة د الخ
كقا جاء الميتبة الثانية لكسواس الب ء
كالقهي) ك الميتبة الثالثة كسواس االستحواذ
ثم النااـ كالاقة ك الميتبة ال امسة التويار
كحخييا كاف الجوانب الوسواسية مقا ل الجوانب
الت تخيي إل السواء
كمن العيض السا يمون مبلداة حف كسواس
الب ء كالقهي كاف هو األكثي ظهورا لال حدياد
العينة الو ية خول عاـ كجاء الميتبة الثانية
لال األدياد األكثي حدساسا الوساكس القهيية
مما يخيي اف هذا الوسواس قا يحتاج مجيا من
الاراسة حك مساعاة الب بة ل محاكلة ل ت (
من حك التق يل من حثارق الس بية المتوقعة
النتائ المتع قة السؤاؿ الثان
"هل ي ت
كالذم ن( ع
السؤاؿ الثان
مستول انتخار الوسواس القهيم لال ط بة
جامعة الس باف قا وس اختبلؼ كل من النوع
االجتماع كالسنة الاراسية كنوع الو ية؟ "
كلئلجا ة عن هذا السؤاؿ سيتم معالجة كل
متغيي خول مستقل كما ي
النوع االجتماع لالذكور ،اإلناث)
لاراسة اختبلؼ الوسواس القهيم لال كل من
الذكور كاإلناث دقا تم االعتماد ع
المتوسبات الميجحة عاد عبارات كل عامل
لال كل من الذكور كاإلناث كجاكؿ  2يور
ع التيتيب مال انتخار الوسواس القهيم لال

كل من الذكور كاإلناث من جاكؿ  2يمون
مبلداة حف نسبة الب بة الذكور الذين يعانوف
من
من كساكس قهيية متوسبة حك حع
 %12 45ينما حكرحو النتائ
المتوسبة قا
حيضا حف نسبة البالبات الت لايهن كساكس
قهيية متوسبة حك حع من المتوسبة قا
% 51 85
كلو يمون التأكا من حف هناؾ ديكؽ ين
الذكور كاإلناث د الوساكس الم ت فة تم
دساب النسبة الحيجة ل )Zلمعيدة داللة الفيكؽ
ين
ين النسب لح و دبب بادؽ  )4884كذل
المستويات المتماث ة كمن خبلؿ التح يبلت
لودظ ان ال توجا ديكؽ ين نسب كل من
الذكور كاإلناث د مستويات الوساكس القهيية
خول عاـ ككجات الفيكؽ الودياة د الججء
ال اخ ل الوسواس األقل من المتوس ) دي
غو القيمة الحيجة ل )8 12ككانو هذق القيمة
دالة إدصائيا عنا مستول داللة  0 05كالفيكؽ
لصال الذكور مما يخيي إل حف الذكور حقل
إدساسا الوسواس القهيية من اإلناث كييجع
السبب د ذل إل حف اإلناث دائما يغ ب ع يهن
اليابة المستمية القياـ األعماؿ بييقة
منامة كدقيقة كسييعة إرادة إل اليابة د
التفوؽ كإ ياز الذات خول يؤدم إل إدساسهن
المستمي الضغ كالق ال نجاز هذق المهاـ
ك التال إدساسهن وجود األدوار الوسواسية
الم حة كتتف هذق النتيجة مع دراسات عبا
ال ال كررواف ل )8008كدراسة تودي ل)8000
كالت حكاتا ع حف انتخار الوساكس القهيية
لال اإلناث حع من الذكور
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النوع
االجتماعي
الذكور
ن=616
م=2..32
ع=..332
اإلناث

ن=.62
م=23.60
ع=..302

جدول 3
المحكات المستخدمة لمحكم عمى انتشار الوسواس القهري لدى كل من الذكور واالناث من طالب جامعة السمطان قابوس
نقاط المنحنى
االعتدالي
م3+ع
م6+ع
م+ع
م
م-ع
م6-ع
م3-ع
م3+ع
م6+ع
م+ع
م
م-ع
م6-ع
م3-ع

الدرجات
المقابمة
32.32
63.30
62.42
2..32
24.3.
..46
4.3233.22
62..0
62.21
23.60
24..1
0.10
4.24-

الدرجات
المعدلة
36
63
62
23
24
.
4
36
62
66
23
22
.
4

فئات الدرجات
من 62 ≤ 36
من  63إلى ≤ 22
من  62إلى ≤ 12
23
من  2.إلى ≤ 11
من  1إلى ≤ 5
من  0إلى ≤ 1
من 61 ≤ 36
من  62إلى ≤ 23
من  66إلى ≤ 12
23
من  2.إلى ≤ 11
من  24إلى ≤ 5
من  0إلى ≤ 1

الميد ة الاراسية
لاراسة اختبلؼ الوسواس القهيم كد متغيي
الميد ة الاراسية ككما سب اإلشارة ان تم
تقسيم الب بة إل ميد تين لدايث االلتحاؽ
الجامعة) كهم طبلب السنة األكل كالثان كقا
عادهم  277طالبا كطالبة نسبة %15 82
كطبلب قاام حك ذكم خبية الحياة الجامعية
لمن السنة الثالثة كدت السا عة) كقا
عادهم  112طالبا كطالبة نسبة %51 08
كجاكؿ  1يور مال انتخار الوسواس القهيم
لال كل من دايث االلتحاؽ الجامعة كالب بة
ذكم خبية الحياة الجامعية
من جاكؿ  1يمون مبلداة حف نسبة الب بة
دايث االلتحاؽ الجامعة الذين يعانوف من
كساكس قهيية متوسبة حك حع من المتوسبة
 %57 51كما حكرحو النتائ حيضا حف
قا
نسبة الب بة ذكم خبية الحياة الجامعية ممن
يخعيكف وساكس قهيية متوسبة حك حع من
 %58 10كلو يمون التأكا
المتوسبة قا
من حف هناؾ ديكؽ ين دايث االلتحاؽ
الجامعة كالب بة ذكم خبية الحياة الجامعية
د الوساكس الم ت فة تم دساب النسبة الحيجة
ل )Zكمن خبلؿ التح يبلت لودظ ان ال توجا
ديكؽ ين نسب كل من دايث االلتحاؽ

عدد
الطمبة
.
32
13
62
242
30
0
3
32
213
32
204
23
2

النسبة
%2.22
%24.36
%36.22
%2.21
%30..1
%22.30
%2.32
%2.20
%26.31
%33...
%..22
%63..6
%2..26
%2..6

التفسير
وسواس شديد جدا
وسواس شديد
وسواس فوق المتوسط
وسواس متوسط
وسواس اقل من المتوسط
وساوس ضعيفة
وساوس ضعيفة جدا
وسواس شديد جدا
وسواس شديد
وسواس فوق المتوسط
وسواس متوسط
وسواس اقل من المتوسط
وساوس ضعيفة
وساوس ضعيفة جدا

الجامعة كذكم ال بية الحياة الجامعية د
مستويات الوساكس القهيية خول عاـ ككجات
الفيكؽ الودياة د الججء ال اخ ل الوسواس
غو القيمة الحيجة
دوؽ المتوس ) دي
ل )8 28ككانو هذق القيمة دالة إدصائيا عنا
مستول داللة  0 05كلودظ حف الفيكؽ لصال
دايث االلتحاؽ الجامعة لالجاد)
كتخػػيي هػػذق النتيجػػة إل ػ حف الب بػػة دػػايث
االلتحاؽ الجامعة حكثي إدساسنا الوساكس مػن
الب بة ذكم ال بية كيمون تفسيي هػذق النتيجػة
من دي حف الب بة دػايث االلتحػاؽ الجامعػة
يوونػػوف حقػػل خبػػية ببيعػػة الحيػػاة الجامعيػػة
ككذل الاراسة د الجامعة مما يػؤثي ذلػ
ع تويفهم مع الحياة الجامعيػة كتعػام هم مػع
قية الب بػة لػذل نجػا لػايهم الوثيػي مػن
التساؤالت د ااية دياتهم الجامعية عن طبيعػة
الاراسة الت لم يعتادكا ع يها د السػا كالتػ
تتب ب ذؿ الجها كالوقو ممػا يجع هػم حكثػي
ق قػػبل كحقػػل اسػػتقيارنا لػػذل توثػػي لػػايهم
الوساكس القهيية
نوع الو ية
لاراسة اختبلؼ الوسواس القهػيم كدػ متغيػي
نوع الو ية ككما سب اإلشارة ان تم تقسيم

جدول 4

المحكات المستخدمة لمحكم عمى انتشار الوسواس القهري لدى حديثي االلتحاق بالجامعة و ذوي خبرة بالحياة الجامعية من طمبة جامعة السمطان
قابوس
مدة الخبرة
بالجامعة

حديثي
االلتحاق
بالجامعة
ن=322
م=23.0.
ع=..046
ذوي خبرة
بالحياة
الجامعية
ن=003
م=2..31
ع=..332

نقاط المنحنى
االعتدالي

م3+ع
م6+ع
م+ع
م
م-ع
م6-ع
م3-ع
م3+ع
م6+ع
م+ع
م
م-ع
م6-ع
م3-ع

الدرجات
المقابمة

36.33
62.6.
62.2.
23.0.
22.4.
..3.
4.60
36.34
63.12
62.33
2..31
24.4.
0.02
2.66-

الدرجات
المعدلة

36
62
66
23
22
3
4
36
62
62
23
24
0
4

فئات الدرجات
من 62 ≤ 36
من  62إلى ≤ 63
من  66إلى ≤ 22
23
من  2.إلى ≤ 22
من  24إلى ≤ 3
من  .إلى ≤ 4
من 62 ≤ 36
من  62إلى ≤ 66
من  62إلى ≤ 22
23
من  2.إلى ≤ 24
من  1إلى ≤ 0
من  3إلى ≤ 4

عدد
الطمبة

0
02
203
66
24.
01
3
2
33
233
34
203
36
.

النسبة
2.43
26.23
32.13
..20
62.2.
23.44
2..1
2..2
20.66
34.46
3.22
36.62
20.44
2.23

التفسير
وسواس شديد جدا
وسواس شديد
وسواس فوق المتوسط
وسواس متوسط
وسواس اقل من المتوسط
وساوس ضعيفة
وساوس ضعيفة جدا
وسواس شديد جدا
وسواس شديد
وسواس فوق المتوسط
وسواس متوسط
وسواس اقل من المتوسط
وساوس ضعيفة
وساوس ضعيفة جدا

جدول 5
المحكات المستخدمة لمحكم عمى انتشار الوسواس القهري لدى طمبة جامعة السمطان قابوس وفق نوع الكمية
نوع
الكمية
الكميات
النظرية
ن=322
م=23.02
ع=...46

الكميات العممية
ن= 033
م=2..3.
ع=....2

نقاط المنحنى
االعتدالي
م3+ع
م6+ع
م+ع
م
م-ع
م6-ع
م3-ع
م3+ع
م6+ع
م+ع
م
م-ع
م6-ع
م3-ع

الدرجات

الدرجات

المقابمة
36.11
62.02
62.12
23.02
24.12
..02
4.4336.34
63.2.
62.64
2..3.
24.24
0...
2.44-

المعدلة
36
62
66
23
22
.
4
36
62
62
23
24
.
4

عدد

فئات
الدرجات
من 62 ≤ 36
من  62إلى ≤ 63
من  66إلى ≤ 22
23
من  2.إلى ≤ 22
من  24إلى ≤ .
من  0إلى ≤ 4
من 62 ≤ 36
من  62إلى ≤ 66
من  62إلى ≤ 22
23
من  2.إلى ≤ 24
من  1إلى ≤ .
من  0إلى ≤ 4

الب بة كد نوع الو ية إل لك يات نايية
عادهم  227طالبا
كك يات عم ية) كقا
كطالبة نسبة  %17 80ل و يات النايية 122
طالبا كطالبة نسبة  %58 20ل و يات العم ية
كجاكؿ  5يور مال انتخار الوسواس القهيم
كد متغيي نوع الو ية
من جاكؿ  5يمون مبلداة حف نسبة الب بة د
الو يات النايية الذين يعانوف من كساكس قهيية
%50 51
متوسبة حك حع من المتوسبة قا
كما حكرحو النتائ جاكؿ  5حيضا حف نسبة

الطمبة
.
.6
231
61
246
.3
0
3
.3
204
63
20.
..
2

النسبة
2.61
23.00
3..16
2.01
63.33
20.02
2.43
2.31
26.13
36.33
..32
33.01
26.24
2.2.

التفسير
وسواس شديد جدا
وسواس شديد
وسواس فوق المتوسط
وسواس متوسط
وسواس اقل من المتوسط
وساوس ضعيفة
وساوس ضعيفة جدا
وسواس شديد جدا
وسواس شديد
وسواس فوق المتوسط
وسواس متوسط
وسواس اقل من المتوسط
وساوس ضعيفة
وساوس ضعيفة جدا

الب بة الو يات العم ية ممن يخعيكف وساكس
قهيية متوسبة حك حع من المتوسبة قا
 %11 15كلو يمون التأكا من حف هناؾ ديكؽ
ين ط بة الو يات النايية كالعم ية د نسب
الوساكس الم ت فة تم دساب النسبة الحيجة
ل )Zكقا لودظ ان ال توجا ديكؽ ين ط بة
الو يات النايية كالو يات العم ية د الوساكس
الم ت فة كقا كجات الفيكؽ الودياة د الججء
ال اخ ل الوسواس األقل من المتوس ) دي
غو القيمة الحيجة ل )8 88ككانو هذق القيمة
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النوع االجتماع كنوع الو ية كمستول التحصيل
األكاديم كالمنبقة السونية لال ط بة جامعة
الس باف قا وس؟" كلئلجا ة عن هذا السؤاؿ تم
است ااـ تح يل التباين المتعاد MANOVA
لمتغييات النوع االجتماع لذكور ،إناث) كنوع
الو ية لع مية ،نايية) كمستول التحصيل
األكاديم ل 1مستويات) كالمنبقة السونية ل1
مناط ) كالتفاعل ين المتغييات الم ت فة
كجاكؿ  1يور نتائ هذا التح يل

دالة إدصائيا عنا مستول داللة  0 05ككانو
هذق الفيكؽ لصال ط بة الو يات الع مية
كتخيي هذق النتيجة إل حف ط بة الو يات العم ية
حكثي إدساسا الوساكس القهيية من ط بة
إل
الو يات النايية كيمون إرجاع سبب ذل
طبيعة الت ص( كالمواد الاراسية الت يارسها
ط بة الو يات الع مية دي حنها تعتما ع
الجوانب النايية كالعم ية الت تحتاج ال جها
موث من الب بة لفهم كاستيعاب محتول هذق
المواد مما يجع هم حكثي إدساسا الق
الخعور
الذم يؤدم إل
النفس
كالضغ
عوس الب بة الذين
الوساكس القهيية ع
يارسوف د الو يات اإلنسانية كما حف طبيعة
د طييقة
االمتحانات الو يات الع مية ت ت
عيرها عن الو يات النايية كما يتم تببي
نااـ المنحن االعتاال لتوزيع الب بة كد
درجاتهم ع التقاييات الاراسية الم ت فة مما
يخعي الب بة أن قا يبذلوف مجيا من الجها
كلونهم ال يستبيعوف الوبوؿ إل التقاييات
الميتفعة ك التال يؤدم هذا اإلدساس نوع من
القهي المستمي لايهم
النتائ المتع قة السؤاؿ الثال كالذم ن( ع
"هل ي ت الوسواس القهيم اختبلؼ كل من

من جاكؿ  1يمون مبلداة ادت
كجػػات دػػيكؽ دالػػة النسػػبة ل تفاعػػل

4

الثنائ لالنػوع لح) × المنبقػة السػونية
لج) ) ديػػ كانػػو قيمػػة لؼ=)8 512
ككانو هذق القيمػة دالػة إدصػائينا عنػا
مستول داللة  0 05ك التال سيتم مناقخػة
التفاعل الثنائ

بين المتغيي دكف مناقخػة

الفيكؽ اليئيسة التػ سػتاهي التفاعػل
الثنائ

دمن خبلؿ رسم التفاعػل الثنػائ

ػػين كػػل مػػن النػػوع كالمحاداػػة كمػػا
يورحها شول  2يمون مبلداة ادت
جدول 6

نتائج تحميل التباين المتعدد لمدى اختالف الوسواس القهري وفق النوع االجتماعي ونوع الكمية ومستوى التحصيل األكاديمي والمنطقة السكنية
مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

أ -النوع

604.214

2

604.214

2.423

4.44.

ب -نوع الكمية

.2.42.

2

.2.42.

2.1.6

4.233

ج -المعدل التراكمي

62..323

3

12.21.

3.42.

4.462

د -المنطقة السكنية

003.640

.

21.602

3.444

4.422

التفاعل الثنائي
أ×ب

2.220

2

2.220

4.6.1

4.322

أ×ج

214.233

3

33..22

6.232

4.410

أ×د

326.466

.

23.040

6..32

4.463

ب×ج

22.466

3

6..320

4.233

4.034

ب×د

33.3.2

.

3.236

4.663

4.1.2

ج×د

322..12

2.

6..231

4.231

4.344

الخطأ

63223.36.

222

61.2.2

الكمي المصحح

6.232..14

221

البريمي والظاهرة

الداخمية

الباطنة
الشرقية
مسقط

مسندم وظفار

شكل 3

التفاعل الثنائي لدرجات الوسواس القهري لكل من النوع والمحافظة

من خبلؿ شول  2يتض حف اإلناث د حا ب
المحاداات كانو لايهن درجات ميتفعة
ل وساكس القهيية حع من الذكور كخابة د
الخيقية شماؿ كالخيقية
محاداات لمسق
جنوب محادات البييم كالااهية محاداات
مسناـ كظفار كالوسب ) اما ديما ي (
محادات الباطنة جنوب كالباطنة شماؿ دوانو
الوساكس القهيية لال الذكور حع من االناث
ك النسبة لمحاداة الااخ ية دوانو الوساكس ين
الذكور كاإلناث تواد حف تووف متساكية
إل حف الوساكس
كيمون تفسيي هذا النتائ
القهيية د حا ب األدياف تووف لال اإلناث حع
منها لال الذكور كهذا ما حكات العايا من
الاراسات مثل دراسة محما ل )8040الت حكات
ع حن توجا ديكؽ د كسواس اجتيار األدوار
لال اإلناث حع من الذكور كما حكات دراسة
سعفاف ل )4887إل ان توجا ديكؽ ين الذكور
كاإلناث د عا بعو ة السيبية ع األنخبة
العق ية لبعو ة السيبية ع األدوار كالخووؾ
كبعو ة ات اذ القيارات) ككانو الفيكؽ د
بال الذكور معن حف اإلناث حكثي عيرة
ل وساكس الت تؤدم إل عاـ السيبية ع

األدوار كالخووؾ كبعو ة ات اذ القيارات
كعنا استعيض النتائ
ادت


النسبة ل محاداات لودظ

كجات ديكؽ النسبة لمتغيي المنبقة
السونية ل 1مناط ) دقا كجات ديكؽ
طبلب محادات

الباطنة شماؿ

لصال

كالباطنة جنوب ككذل

طبلب

محاداة الااخ ية د
الوسب

لصال

مقا ل محاداات

كمسناـ كظفار ك التال

كاف

لايهم إدساس الوساكس القهيية حكبي
من طبلب ت
السبب د
تتميج

ذل

المحاداات كقا ييجع
إل

طبيعة الحياة الت

ها محاداات الوسب

كمسناـ

كظفار من يح إنها حكثي سهولة مقارنة
باق المحاداات دمنها ما يمتاز البي ة
الصحياكية المنفتحة حك الجب ية كق ة
عاد السواف هذق المناط
مناط

يجعل منها

حكثي سهولة كيسي د

التنقل

كالتعامبلت اليومية ين الناس ك التال
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تقارب كبيي

يووف التأثيي االجتماع

إرادة إل سهولة الحياة خول عاـ عياا
عن التعقيا الحضارم ما يمتاز

من

تسارع كرغوطات الحياة كمتب بات الحياة
كنم

المعيخة اليومية كالت تسهم خول

كبيي د

زيادة الق

كالتوتي ك التال

اإلدساس الوساكس خول حكثي


8

طبلب
كما جات ديكؽ لصال
محادات البييم كالااهية د مقا ل
محاداات مسق الباطنة شماؿ كجنوب
الوسب
الخيقية شماؿ كجنوب
حكثي
ككانتا
كظفار
كمسناـ
المحاداات إدساسا الوساكس القهيية
من طبلب المحاداات األخيل كقا
ييجع السبب د ذل إل طبيعة كبل
المحاداتين دهما من المحاداات
الحاكدية مع دكلة اإلمارات العي ية
نوع من الصياع
المتحاة مما ي
الااخ عناما تتم عض المقارنات ين
طبيعة الحياة د كبل الجانبين كخابة
د المجاالت التجارية كالتيديهية مما
ينعوس ع التعامبلت د الحياة اليومية
كما يصادب من تب عات د مااهي
الحياة الحضارية كالذم اكرة قا
عض اإلدساس الق
ينعوس ع
كالضغوط النفسية كالتوتيات الحياتية
كالت قا تساهم د ظهور الوسواس
القهيية

كجات ديكؽ النسبة لمتغيي مستويات
غو قيمة
دي
التحصيل األكاديم

لؼ= )2 025ككانو هذق القيمة دالة عنا
مستول  0 087كلمعيدة اتجاق الفيؽ تم
است ااـ اختبار  LSDل مقارنات البعاية ين
المتوسبات كجاكؿ  7يور المتوسبات
الحسا ية كدجم العينات كالمجموعات
الم ت فة ال ابة مستويات التحصيل
األكاديم كاتجاق الفيكؽ
من خبلؿ مياجعة الفيكؽ ين المتوسبات
ل مجموعات الم ت فة جاكؿ  7كاست ااـ اختبار
- LSDل مقارنات البعاية ين المتوسبات  -كجات
ديكؽ دالة إدصائيا عنا مستول داللة  0 05د
بال الببلب األقل تحصيبل لالمجموعة األكل )
كهذا يخيي إل حف الببلب األقل تحصيبل
لالواقعوف تحو المبلداة األكاديمية) يعانوف من
كساكس قهيية حكثي من اق الب بة د
كيمون إرجاع
المستويات األكاديمية األع
حف الب بة تحو المبلداة
السبب د ذل
األكاديمية حك ذكم المعاالت المن فضة يعانوف
من بعو ات حكاديمية كقا تووف لايهم مخوبلت
مستوياتهم كدراستهم د
حخيل تؤثي ع
الجامعة لذل تجاهم دائما د دالة ق كتوتي
كعاـ استقيار كق ة الثقة النفس كهذا األمي قا
يووف طبيعيا د إدساسهم حك شعورهم الوساكس
حكثي من حقيانهم من ذكم المعاالت األكاديمية
كما حنهم يحسوف التهايا المستمي إذا
األع
لم يتمونوا من ال يكج من المبلداة األكاديمية
ك التال سوؼ يب ب منهم االنسحاب من الجامعة
كما ستووف ديبهم لبللتحاؽ جامعة حخيل حمي
ديخ
نوع من الصعو ة كتقل تبعا لذل
العمل

جذول 7
المتىسطات الحسابُة وحجم العُنات والمجمىعات المختلفة الخاصة بمستويات التحصيل األكاديمي واتجاه الفزوق
المجموعة  /حجم العينة
المتوسط
األولى ( 2إلى أقل من )2.11

)61( 1
12.21

)222( 2
16.12
*2.12

)291( 3
15.62
*2.52

الثانية ( 6.44إلى أقل من )6.31
الثالثة ( 6.24إلى أقل من )3.61
الرابعة ( 3.34إلى )0.44

َشُز السهم إلً المجمىعة صاحبة الفزوق * ،فزوق دالة عنذ مستىي داللة .0..0

)193( 4
15.23
*2.42

القاهية موتبة األنج و المصيية

التوبيات
اعتمادنا ع نتائ الاراسة الياهنة دػيمون إدراج
التوبيات التالية
4

رػػيكرة التنسػػي مػػع ميكػػج اإلرشػػاد
الببل لتوعيػة المجتمػع الجػامع مػن
الب بػػة ارػػبيا ات الوسػػواس القهػػيم
كالنتائ المتيتبة ع كجودق لال ط بػة
الجامعػػة كذلػػ مػػن خػػبلؿ البػػيام
اإلرشػػادية النمائيػػة كخصوبنػػا حف نتػػائ
الاراسة قا حشارت إلػ حف نسػبة كبيػية
مػػن ط بػػة الجامعػػة يعػػانوف مػػن هػػذا
االربياب

8

القيػػاـ عمػػل ػػيام إرشػػادية عبلجيػػة
لمساعاة الب بة الذين يعانوف من كساكس
التعاكف مػع
قهيية كخابة اإلناث كذل
الجامعة
ميكج اإلرشاد الببل

2

ريكرة عمػل ػيام إرشػادية ل بػبلب
تحو المبلداة األكاديمية خصوبنا كحنهم
حكثي تأثي الوساكس القهيية عن اييهم
من الببلب

1

القيػػاـ اراسػػات حخػػيل عػػن الوسػػواس
القهيم لال عينات حخػيل دػ الجامعػات
ال ابة الس بنة كإجياء دراسات مقارنة
ينها ك ين ط بة جامعة الس باف قا وس

5

إجياء دراسات نمائية عن الوسواس القهيم
لال د ات عميية م ت فة س بنة عُماف
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