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  أعراض الوسواس القهري والدافعية الداخلية والخارجية لدى الكماليني املتكيفني والكماليني غري املتكيفني
  وغري الكماليني

  

 **عبد الكريم جراداتو  *عمران الشرمان  

  

Doi: //10.47015/18.4.3 
  
  

 3/8/2021 :تاريخ قبوله                                                                                                       10/3/2021 :تاريخ تسلم البحث

لــدى  نســب انتشـار الكماليـة متعــددة األبعـاد    الحاليـة  الدراســة استكشـفت  :ملخـص 
هنـاك فـروق فـي أعـراض الوسـواس القهـري        ت، ومـا إذا كانـ  طلبة المدارس الثانوية

وتكونت عينة الدراسة من . والدافعية الداخلية والخارجية بين مجموعات الكماليين
وقـد   .وطالبـة مـن طلبـة المـدارس الثانويـة فـي لـواء المـزار الشـمالي          طالبا) 512(

ة جمعــت البيانــات عبــر اإلنترنــت، باســتخدام أربعــة مقــاييس لقيــاس الكماليــة متعــدد    
واسـُتخدم فـي   . األبعاد وأعـراض الوسـواس القهـري والدافعيـة الداخليـة والخارجيـة      

 وتحليـل التبـاين األحـادي، وتحليـل التبـاين األحـادي      ، 2تحليل البيانات اختبار كـاي 
نسبة غير الكماليين بين طلبة الفرع األدبي أعلـى،   وقد أظهرت النتائج أن. المتعدد

الحـادي  الصـف  بـين طلبـة الفـرع العلمـي وبـين طلبـة        وأن نسبة الكماليين المتكيفـين 
. عشر أعلى، وأن نسبة الكماليين غير المتكيفين بين طلبة الصف الثاني عشر أعلى

 النظافـة بـين مجموعـات الكمـاليين؛     على بعد اإحصائي فروق دالةوجود تبين  كذلك
وجـود  و إذ كانت درجات الكماليين غير المتكيفين أعلى من درجات غيـر الكمـاليين،  

إذ كانــت درجــات  عــد الــبطء بــين مجموعـات الكمــاليين؛  علـى ب  إحصــائيادالــة فـروق  
ــاليين     ــى مـــن درجـــات الكمـ ــات غيـــر الكمـــاليين أعلـ الكمـــاليين غيـــر المتكيفـــين ودرجـ

س القهـري بـين   لى مقياس أعراض الوسواع إحصائيادالة فروق وجود و المتكيفين؛
إذ كانـت درجـات الكمـاليين غيـر المتكيفـين أعلـى مـن درجـات          مجموعات الكمـاليين؛ 

الداخليــة بــين علــى مقيــاس الدافعيــة  إحصــائيادالــة فــروق وجــود و غيــر الكمــاليين؛
ــاليين؛  ــات الكمـ ــين    مجموعـ ــاليين المتكيفـ ــات الكمـ ــت درجـ ــىإذ كانـ ــات   أعلـ ــن درجـ مـ

ين غيـر     الكماليين، كما كانـت درجـات الكمـاليين غير المتكيفين ودرجات غير الكمالي
علـى  إحصـائيا  دالـة  فـروق  وجـود  تبين والمتكيفين أعلى من درجات غير الكماليين، 

إذ كانت درجات الكماليين غير  الخارجية بين مجموعات الكماليين؛مقياس الدافعية 
  . لى من درجات الكماليين المتكيفينالمتكيفين ودرجات غير الكماليين أع

ــراض   : الكلمـــات المفتاحيـــة( ــة متعـــددة األبعـــاد، مجموعـــات الكمـــاليين، أعـ الكماليـ
  )الوسواس القهري، الدافعية الداخلية، الدافعية الخارجية

  

 الجسمية، السمات من مجموعةفي  اإلنسانية الشخصية تتمثل :مقدمة
 ومن. غيره عن الفرد بها يتميز التي واالجتماعية واالنفعالية، والعقلية،

 متزايد باهتمام حظيت التي ،"الكمالية" الباحثون درسها التي األبعاد ضمن
 الكمالية وتعد .الماضي القرن السبعينيات من أواخر في النفسي التراث في

 المعايير تلعبه الذي الدور بسبب التعليمية، بالسياقات وثيقة صلة ذات
 مرحلة العامة الثانوية مرحلة إن الطلبة، دافعية وزيادة تحفيز في العالية
 ضغوط من يعانون منهم فكثيرون ؛األردنيين الطلبة حياة في ومفصلية مهمة
 لذلك .الدراسي مستقبلهم على وقلًقا خوًفا الفترة هذه خالل كبيرة نفسية

 فعندما ؛الكمالية الثانوية المرحلة طلبة بين تظهر التي السمات فإن من
  سيكون األرجح على ذلك فإن بمرونة، معايير ويتعاملون معها الطلبة يضع

______________________  
    .ردناأل،  وزارة التربية والتعليم* 

    .األردن، اليرموكجامعة ** 
 .2022، ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 

 

Obsessive-Compulsive Symptoms, Intrinsic and 
Extrinsic Motivation among Adaptive Perfectionists, 
Maladaptive Perfectionists and Non-perfectionists 

Emran Al-Shorman,  Ministry of Education, Jordan.   
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Abstract: The present study explored the prevalence rates of 
multi-dimensional perfectionism among high-school students 
and whether there are differences in the obsessive-compulsive 
symptoms, intrinsic and extrinsic motivation among the 
perfectionist groups. The study sample consisted of 512 high-
school students in Northern Almazar area, Jordan. Data was 
collected online, using four scales measuring multi-
dimensional perfectionism, obsessive-compulsive symptoms, 
intrinsic and extrinsic motivation. Chi-square test, one-way 
ANOVA and one-way MANOVA were used. Results showed 
that the rate of non-perfectionists among the literary-stream 
students was higher; the rates of adaptive perfectionists among 
the scientific-stream students and among the eleventh-grade 
students were higher and the rate of maladaptive perfectionists 
among the twelfth-grade students was higher. Additionally, it 
was shown that the mean scores of maladaptive perfectionists 
were significantly higher than those of non-perfectionists on 
the cleaning sub-scale, the mean scores of maladaptive 
perfectionists and non-perfectionists were significantly higher 
than those of adaptive perfectionists on the slowness sub-
scale, the mean scores of maladaptive perfectionists were 
significantly higher than those of non-perfectionists on the 
obsessive-compulsive symptoms scale, the mean scores of 
adaptive perfectionists were significantly higher than those of 
both maladaptive perfectionists and non-perfectionists on the 
intrinsic-motivation scale, the mean scores of maladaptive 
perfectionists were significantly higher than those of non-
perfectionists on the intrinsic motivation-scale and the mean 
scores of maladaptive perfectionists and non-perfectionists 
were significantly higher than those of adaptive perfectionists 
on the extrinsic-motivation scale. 

(Keywords: Multi-dimensional Perfectionism, Perfectionist 
Groups, Obsessive-Compulsive Symptoms, Intrinsic and 
Extrinsic Motivation) 
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 االنفعالية، فيها بما المختلفة حياتهم جوانب في اإليجابي األثر له
 وعلى القهرية، واألفعال الوساوس أعراض وانخفاض الدافعية كزيادة
 هذه مع التعامل في بالجمود يتصفون كانوا إذا ،ذلك من العكس

  .للخطأ مجاًال يتركون وال المعايير،

 فقد مختلفة؛ نظر وجهات من الكمالية بناء إلى النظر وقد تم
 أنها على للكمالية السعي األوائل والباحثين المنظرين بعض صاغ

 رأى ،المثال سبيل على). Jaradat, 2013(ومرضية  البعد أحادية
 النرجسية، جوانب من جانبا باعتبارها الكمالية في الرغبة فرويد

 ,Slade & Owens( العصبي االضطراب عالم في بقوة ووضعها
 بعض لدى الثمانينيات بداية في السائد الرأي وكان). 1998

 النفس لعلم ومؤشر عصابية، الكمالية أن والمنظرين الباحثين
). Khani et al., 2013( الوظيفي األداء في واختالل المرضي،

بيرنز  للمنظرين بالنسبة الرأي هذا التجريبية النتائج دعمت وقد
)Burns (وباخت )Pacht( )Mofield & Ghosh, 2010(، 

 الكمالية أن باجت رأىو. بطبيعتها مدمرة الكمالية أن إلى أشارا حيث
 عالية أهداف وراء السعي إلى بالميل باالدعاء وذلك سلبي، أمر

 وتقييم للكماليين العالية المعايير أن بين بيرنز فقد أما واقعية، وغير
 ,Jaradat( الذاتية الكفاءة من أقل مستويات إلى أدى الذات

2013.(  

 امتدادا النواحي من كثير في) Burns( بيرنز تعريف يعد
 حل دائما هناك بأن العقالني غير) Ellis(إليس  ألبرت العتقاد
 الحل هذا على العثور عدم وأن للمشاكل، ومثالي ودقيق، صحيح،
 ورأى ).Slade & Owens, 1998(كارثيا  سيكون األمثل
 فقد وجد إيجابية؛ كانت الكمالية جوانب بعض أن آخرون باحثون
 عندما صحي أمر هو الكمالية لتحقيق السعي أن) Adler(أدلر 

 الفرد إمكانات وتعظيم اآلخرين، مع إيجابية تفاعالت يتضمن
)Jaradat, 2013(، ا عالية معايير وضع ويتماشىمفهوم مع أيض 

 خالل من الكمالية لتحقيق السعي يكون إذ ؛)Maslow( ماسلو
 الضائقة من بدًلا اإليجابية العقلية الصحة إلى مؤشرا الذات تحقيق
  ). Gilman & Ashby, 2003A( النفسية

 يتضمن األبعاد، متعدد بناء الكمالية أن آخرون أكد وقد
 وتناولها بها، االهتمام إلى تحتاج سلبية، وأخرى إيجابية جوانب

 النفسية بالمتغيرات وعالقتها ارتباطها مدى وتوضيح وإثرائها،
 مفهوم تبني فقد تم ).Stoeber & Otto, 2006(األخرى 

 الكمالية أن افترض الذي للكمالية) Hamachek( تشيكهاما
 السلبية الجوانب وأن وعصابية، طبيعية جوانب لها األبعاد متعددة
 التي الطريقة وتشمل وحده، السلوك مجرد من بأكثر تتعلق للكمالية
 رأي فحسب). Hamachek, 1978(السلوك  المرء بها يصور
 معايير يضعون أشخاص هم الطبيعيين الكماليين فإن تشيكهاما

 ال قد المعايير هذه أن حقيقة ويقبلون ألنفسهم، عالية شخصية
 الضمني، بالجهد بالمتعة ويشعرون المواقف، جميع في تتحقق

 في. الموقف يتطلب كما دقة أقل يكونوا أن في بالحرية ويشعرون
 كل في عالية شخصية معايير العصابيون الكماليون يضع المقابل،

 رضاهم وعدم بقسوة إنجازاتهم على الحكم إلى ويميلون موقف،
 ,Stoeber et al., 2007; Ashby & Bruner( عملهم عن التام

2005 .(  

 تصرفات الكمالية على أنها إلى الحديثة التصورات وتنظر
تطوير  إلى أدى بدوره األمر وهذا والمستويات، األبعاد متعددة
 ويتم التسعينيات، بداية في للكمالية شيوعا األكثر النماذج

سالني وزمالئه  منها نموذجوواسع،  نطاق على استخدامها
)Slaney et al., 2001; Ongen, 2009 .(نموذج أهمية وتظهر 

 هذا به يتمتع ما خالل من األبعاد متعددة للكمالية وزمالئه سالني
المتكيفين  الكماليين بين التمييز على عالية قدرة من النموذج

)Adaptive Perfectionists( ،ينالمتكيفين غير والكمالي 
)Maladaptive Perfectionists(، ين وغيرالكمالي )Non-

perfectionists) (Stober & Otto, 2006.( 

 بمعايير يتمتعون بأنهم المتكيفين غير الكماليون يوصف
 إذا الشديد الذاتي واللوم بالفشل يشعرون ولكنهم عالية، شخصية

 الكماليين ذلك، فإن من العكس على. تماما أهدافهم تتحقق لم
 بمستويات مقترنة عالية شخصية بمعايير يتمتعون المتكيفين
 أما إلنجازاتهم، مرن تقييم ولديهم السلبي، التقييم من منخفضة

 Arana(منخفضة  شخصية معايير فلديهم الكماليين غير األشخاص
& Furlan, 2016; Jaradat, 2013 .(  

 بارتباطها المتكيفة للكمالية النفسية اآلثار إلى األبحاث أشارت
 األكاديمي، والتكامل اإليجابية، العقلية الصحة على عالمات بعدة

 ,Dickinson & Ashby( الدرجات األكاديمية متوسط وزيادة
 الدراسي التحصيل في الطلبة دافعية وزيادة). 2005

)Accordino et al., 2000( .ة ارتبطت كماالمتكيفةغير  الكمالي 
 من يعد التي النفسية، االضطرابات من بالعديد أبعادها بعض في

 & Wu, 2009; Moretz(القهري  الوسواس أعراض: أهمها
McKay, 2009(، االكتئاب مستويات وزيادة )LoCicero et 

al., 2001(، والقلق )Fredrick et al., 2017.(  

 عام، بشكل التربويين فعلى الدراسة، محور هم الطلبة أن وبما
 إعداد في مهم بدور يقوموا أن خاص، بشكل التربويين والمرشدين

 السلوكية واألنماط السلوكية العادات وإكسابهم وتربيتهم الطالب
 وإثارة لتحفيز المختلفة والبرامج الخطط إعداد حيث من الصحيحة،
 إلثارة المختلفة والمعززات السلوكية األساليب واستخدام الطالب،
 تعد إذ بأنفسهم؛ الطالب ثقة وزيادة ،)الداخلية(اإلنجاز دافعية

 وتحقيق بالطلبة، االرتقاء على تساعد التي العوامل أهم من الدافعية
 إثارة إن. الطالب إليها يطمح التي المستويات إلى والوصول النجاح،
 القلق: مثل ،االضطرابات من الوقاية على تساعد الداخلية الدافعية

 التربويين المرشدين مساعدة وإن القهري، الوسواسوأعراض 
 زيادة إلى تؤدي .للتحقيق قابلة وأهداف معايير وضع في الطلبة
 دور يكمن وهنا القلق، مستوى وانخفاض الداخلية الطلبة دافعية

 إلى للتعرف اإلرشادية البرامج استخدامفي  التربويين المرشدين
 لجالسر الواقعي العالج برامج مثل ،وتحفيزها الطلبة حاجات
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 التي والعالجية اإلرشادية األساليب باتباع السلوكي المعرفي والعالج
 حاجات إشباع على والمساعدة الداخلية، الدافعية إثارة على تساعد
 منظور من والنجاح للعلم سعيهم وتحويل أهدافهم، وتحقيق الطلبة
  .داخلي دافع

  الدراسات السابقة 

أن هناك بعض الدراسات التي بحثت الفروق  إلىيشير األدب 
تم  فقد ؛في الوسواس القهري والدافعية بين مجموعات الكماليين

تناول الدراسات الخاصة التي تناولت الكمالية وعالقتها بالوسواس 
 من الزمني تسلسلها حسب تصنيفها تم القهري أو الدافعية، والتي

 & Ashby( وبيرنر آشبي فقد اجرى .األحدث إلى األقدم
Bruner, 2005( ة متعددة األبعاد بين العالقة دراسة بحثتالكمالي 

 143 الدراسة عينة أفراد عدد بلغ. القهري الوسواس وسلوكيات
في  األوسط الغرب جامعة الجامعيين من النفس علم طالب من طالبا
من  86(عاما  )47-17(من  أعمارهم وتراوحت جورجيا، والية

 متعددة الكمالية اسُتخدم فيها مقياسو. )ذكورالمن  57و  ناثاإل
 وقد وجد .القهرية الوسواسية للسلوكيات ومقياسان األبعاد،
 سلوكيات في انخرطوا الكمالية غير المتكيفة أصحاب أن الباحثان

ووجد أن . التكيفي الكمال أصحاب فعل مما أكثر والبطء الشك
 بشكل أقل درجات على حصلوا قد المتكيفين الكمالية أصحاب
 أو المتكيفين غير بالكماليين مقارنًة للبطء الفرعي النطاق في ملحوظ

  .الكماليين غير

 دراسة) Klibert et al., 2005( وزمياله كليبرت وأجرى
ذات  الذاتية الكمالية ؛للكمالية المتكيفة وغير المتكيفة الجوانب بحثت
 الدافع بأنه ذو اجتماعيا الموصوف الكمال مقابل الداخلي، الدافع

 غير مقابل المتكيفة بالبنى ارتباطاتهما خالل من وذلك الخارجي،
من  139( جامعياا مشارًك 475 الدراسة من عينة تكونت المتكيفة،

 أعمارهم متوسط( في الواليات المتحدة )ناثمن اإل 336و  ذكورال
 األبعاد، ومقياس متعدد الكمالية مقياس فيها استخدم .)سنة 20.9
 الكمالية من النوعين هذين أن إلى النتائج وأشارت. اإلنجاز دافعية
 للكمالية فقد كان ؛عام بشكل اإلنجاز دافعية مع ارتباط لهما

 أقوى ارتباطات الخارجية الدافعية ذات بأنها اجتماعيا الموصوفة
، الداخلية الدافعية ذات الذاتية الكمالية من أكثر غير المتكيفة بالبنى
 الموجهة الكماليةأصحاب  أن على التأكيد من النقيض على وذلك
  .متكيفة ذات بنى الداخلية لديهم الدافعية الذات نحو

 السعي) Huan et al., 2008( وزميليه هوان وبحثت دراسة
 واالكتئاب، القهري وأعراض الوسواس الكمالية متعددة األبعاد، إلى

 أمريكيا، )31( من الدراسة عينة تكونت حيث األقران، وعالقات
مقياس فيها  استخدم عاما، )18(أعوام و )7( بين أعمارهم تراوحت

 وغير المتكيفة الكمالية براون للوسواس القهري ومقياس ييل
 شكلت الكمالية المعتقدات أن إلىالدراسة  نتائج وأشارت .المتكيفة

 الكمالية، أبعاد أحد كانو. القهري الوسواس أعراض في كبيرا تبايًنا
 التكيف لسوء بروزا األكثر الجانب وهو لألخطاء، الحساسية وهو

 وهو آخر، بعد ظهر بينما العينة، هذه في الكمالية إلى السعي في
  .بروزا األكثر التكيفي البعد باعتباره المشروط، الذات تقدير

 ,Stoeber & Becker(وبيكر  ستويبر دراسة واستكشفت
. والفشل النجاح ونسبة اإلنجاز ودافعية الكمالية جوانب) 2008
 ساكسونيا في قدم كرة العبة) 74( من الدراسة عينة تكونت حيث

استخدم و. اعام) 43-15(ترواحت أعمارهن من  ألمانيا، في انهالت
. اإلنجاز دافعية ومقياس متعددة األبعاد، الكمالية فيها مقياس

 باألمل مرتبًطا كان الكمالية لتحقيق السعي أن إلى النتائج وأشارت
وأشارت ). للنجاح الداخلي العزو( الذاتية والصفات النجاح في

ارتباطا  كان مرتبًطا الكمالية لتحقيق أن السعي إلىأيضا النتائج 
 العزو( الذات قيمة من التقليل وخصائص الفشل من بالخوف عكسيا

 على السلبية الفعل ردود كانت المقابل، في). للفشل الداخلي
 العزو( الذات وعزو الفشل من بالخوف إيجابي بشكل مرتبطة النقص

 الداخلي العزو( الذاتية بصفات عكسيا وترتبط) للنجاح الخارجي
  ). للفشل الخارجي والعزو للنجاح

) Longbottom et al., 2010( وزمالؤه لونجبوتوم وأجرى
 في البدني النشاط ودوافع الكمالية سمات فحص إلى هدفت دراسة

 )215( من الدراسة عينة تكونت إذ .والسلوكية المعرفية الجوانب
 استخدم فيها مقياسو .أستراليا غرب جامعة من جامعيا طالبا

 لنشاطل الدافع عوامل ومقياس المتكيفة، وغير المتكيفة الكمالية
 بشكل ترتبط المتكيفة الكمالية أن إلى الدراسة نتائج وأشارت. البدني
 تعكس التي للدوافع التكيفية والمعرفية السلوكية الجوانب مع إيجابي
 وارتبطت. البدني النشاط في والمثابرة والتخطيط الذاتية الكفاءة

 وغير المعيقة الدوافع أبعاد مع كبير بشكل الكمالية غير المتكيفة
 الفشل، من والخوف مرين،الت إجراء بشأن اليقين عدم إلى المؤدية
 الكمالية من معينة أشكاال أن استنتاج تم كما البدني، النشاط وتجنب

 تعمل قد وسلوكية معرفية عمليات في لالنخراط األفراد تهيئ قد
  .التمرين في اإليجابية النتائج تنشيط أو إضعاف على

 ,.Mahasneh et al( وزميليه محاسنة دراسة وسعت
وتوجهات  األبعاد المتعدد الكمالية مستوى إلى التعرف إلى) 2019
 في األولى الجامعية المرحلة طالب من مجموعة لدى الدافعية
 متعددة الكماليةتلك التوجهات و بين العالقة من التحقق مع األردن،
 الجامعة من طلبة طالب) 406( الدراسة من وتكونت عينة .األبعاد

 الكمالية استخدم فيها مقياسو. طالل بن الحسين وجامعة الهاشمية
 مستوى أن النتائج وبينت. متعددة االبعاد ومقياس توجهات الدافعية

 عدم مع ،معتدال كان األبعاد وتوجهات الدافعية متعددة الكمالية
 الذاتية، الكمالية( الكمالية أبعاد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 الداخلية(والدافعية ) اعياجتما والموصوفة ،نحو اآلخرين والموجهة
 موجبة عالقة وجود النتائج أظهرت كما. للجنس تبعا) والخارجية

الفرعية  والمقاييس األبعاد متعددة الكمالية بين إحصائية وداللة
  .الدافعية لتوجهات

 لبيان بدراسة) Harper et al., 2019( وزمالؤه هربر وقام
والخارجية،  الداخلية الدافعية في الكمالية متعددة األبعاد أثر
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 ساوث جامعة في جامعيا طالبا) 162( من الدراسة عينة وتكونت
 الكمالية استخدم فيها مقياسو. الواليات المتحدةفي إيسترن 

 الكماليين سعي أن إلى الدراسة نتائج وأشارت. ومقياس الدافعية
 يرتبط خارجية دوافع ذات أهداف خلف اجتماعيا الموصوفين
 كما الفخر، من أقل ومستويات بالذنب، الشعور من أعلى بمستويات

الداخلية (الدافعية  أنواعب ذاتيا الموصوفة الكمالية تتنبأ لم
  .وتأثيراتها )والخارجية

 دراسة) Vicent et al., 2020( فيسنت وزمالؤه ىوأجر
 أساس على التمارين أداء في والدافعية الكمالية النماذج تناولت
 واتوزع )597( من الدراسة عينة وتكونت .المصير تقرير نظرية
 الجامعيين الطالب من )ذكورمن ال 466 ناثمن اإل 131( على
ومقياس  األبعاد متعددة الكمالية مقياس استخدام تمو .كوادورييناإل

 أن إلىأشارت نتائج الدراسة و .التمارين الذي يتضمن الدافعية
 أظهروا دافعية داخلية أعلى، وذات نتائج المتكيفة الكمالية أصحاب

 الرياضة والتعبير عنها على ممارسة إلى يميلون ألنهم فائدة؛ أكثر
 الكمالية أصحاب أظهر ذلك؛ من النقيض علىو. الذات من نابعة أنها
 ألنهم دافعية داخلية أضعف في ممارسة التمارين، المتكيفين غير

ويفتقرون  من ناحيه خارجية،والواجبات  الضغوط إدراك إلى يميلون
كانت نتائج غير  الرياضة، بينما وااللتزام في ممارسة النية إلى

الكماليين متوافقة، وأبلغت عن أدنى مستوى من الدافعية في 
  .ممارسة التمارين

 تناولت التي الدراسات السابقة أن الدراسات عرض من يالحظ
 اإلنجاز ودافعية القهري والوسواس الكمالية بين العالقات طبيعة
 التي في الدراسات نتائجها متباينة، كما يتضح أن هناك ندرة جأت

 القهري الوسواس وأعراض األبعاد متعددة الكمالية موضوع تناولت
 الدراسة يميز ما وهذا الثانوية، المدارس طلبة لدى اإلنجاز ودافعية
  .هذه المتغيرات بحثت التي السابقة الدراسات عن الحالية

  كلة الدراسةمش

 الصعيد على التربوي الحقل في الباحثين عمل خالل من
 الكمالية ونظرتهم الطالب وتوقعات معايير أن االحظفقد  المدرسي،

 ونتيجة .آلخر صف ومن آلخر، فرع ومن ،آلخر طالب من تختلف
 ضغوطات من الطالب له يتعرض وما الثانوية المرحلة لحساسية

 وال عالية معايير الطلبة يضع عليهم، مجملهافي  تؤثر مختلفة
 تطور إلى يؤدي قد بدوره الذي األمر للخطأ، مساحة يتركون
اذ تعد  ؛لديهم الدافعية مستوى وتدني القهري الوسواس أعرض

كمالية مؤشرا هاما ألعراض الوسواس الالالكمالية غير المتكيفة، و
 مشكلة تتمثلو. القهري التي تؤثر على مستوى دافعية الطلبة

أعراض  تتناول لم العالمية السابقة الدراسات أنفي  الدراسة
 الكماليين لدى والخارجية الداخية والدافعية القهري الوسواس
تضاف إلى  .الكماليين معا وغير المتكيفين غير والكماليين المتكيفين

 .األبعاد متعددة الكمالية موضوع حول العربية الدراسات ندرة ذلك
 انتشار نسب في الفروق الستكشاف الحالية تأتي الدراسة هنا ومن

 أعراض في فروق وجودبحث و المدارس الثانوية، طلبة بين الكمالية
 بين الكماليين والخارجية الداخلية وفي الدافعية القهري الوسواس
 وبالتحديد .الكماليين وغير المتكيفين غير والكماليين المتكيفين،

  :اآلتية األسئلة البحثية عن اإلجابة الدراسة هذه تحاول

  راسةأسئلة الد

) P<0.05( عند مستوى الداللة إحصائيا دالة فروق هناك هل .1
 ،األكاديمي والفرع ،للجنس تعزى الكمالية انتشار نسب في

 المزار لواء في الثانوية المدارس طلبة لدى الصفي والمستوى
  الشمالي؟

) P<0.05( عند مستوى الداللة إحصائيا دالة فروق هناك هل .2
 والكماليين المتكيفين، الكماليين بين القهري الوسواس أعراض في
 لواء في الثانوية المدارس طلبة لدى الكماليين وغير المتكيفين غير

  الشمالي؟ المزار

) P<0.05( عند مستوى الداللة إحصائيا دالة فروق هناك هل .3
 والكماليين المتكيفين، الكماليين بين األكاديمية الداخلية الدافعية في
 لواء في الثانوية المدارس طلبة لدى الكماليين وغير المتكيفين غير

  الشمالي؟ المزار

) P<0.05( عند مستوى الداللة إحصائيا دالة فروق هناك هل .4
 المتكيفين، الكماليين بين األكاديمية الخارجية الدافعية في

 المدارس طلبة لدى الكماليين وغير المتكيفين غير والكماليين
  الشمالي؟ المزار لواء في الثانوية

 أهمية الدراسة

ا جدير اموضوع تناولها خالل من الحالية الدراسة أهمية تبرز
 الداخية والدافعية القهري ض الوسواساأعر" وهو ،بالبحث

 المتكيفين، غير والكماليين المتكيفين، الكماليين لدى والخارجية
 من المالئم بنصيبه يحظ لم الحالي الموضوع إن. "الكماليين وغير

 الدراسة موضوع تناولت التي الدراسات إن إذ البحثي؛ االهتمام
 الستكمال جاءت الحالية الدراسة فإن وبالتالي محدودة، تعد الحالية

 ما حد إلى الدراسة هذه تسهم أن المؤمل ومن القليلة، الجهود هذه
 النفسي اإلرشاد مجال في العلمي البحث رصيد وإثراء رفد في

 وجه على العامة الثانوية وطلبة ،عام بشكل للطلبة والتربوي
 نتائج تقديم خالل من فتبرز همية العمليةأما بالنسبة لأل .الخصوص
 القرار وأصحاب التعليمية المؤسسات وتساعد تدعم قد وتوصيات

 للطلبة العون دوم المساعدة لتقديم المناسبة اإلجراءات اتخاذ على
 وتتمثل. المناسبة باإلرشادات وتزويدهم الثانوية، المدارس في

 التربويين، المرشدين مساعدة محاولتها في كذلك الدراسة أهمية
 النفسية والصحة النفسي واإلرشاد العالج مجاالت في والعاملين

 الكمالية، وأعراض الوسواس مع للتعامل جديدة طرق إلى للتعرف
 المرحلة طلبة من المراهقين لدى الدافعية مستوى وتدني القهري،
  .الثانوية

  



  الشرمان و جرادات

 633  
 

  واإلجرائية يةالتعريفات المفاهيم

وضع الفرد معايير عالية لألداء تشير إلى  :الكمالية متعددة األبعاد
 الكمالية متكيفة، كمالية غير متكيفة، (الشخصي، وتتميز بعدة أبعاد 

 أنهاب إجرائيا الكمالية وتعرف .)(Slaney et al., 2001) كمالية
 على الدراسة عينة أفراد من المستجيبون يسجلها التي الدرجة
متعددة األبعاد، ويتحدد بعد الكمالية المتكيفة  الكمالية مقياس

 ،بالحصول على درجات فوق الوسيط على مقياس المعايير العالية
أما الحصول على  .ودرجات تحت الوسيط على مقياس التعارض

درجات فوق الوسيط على مقياس المعايير العالية، ودرجات فوق 
أما غير . متكيفالالكمالي غير  الوسيط على مقياس التعارض فيحدد

الكمالي فيتحدد بحصوله على درجات تحت الوسيط على مقياس 
  .بغض النظر عن درجاته على بعد التعارض ،المعايير العالية

بأنها  القهري أعراض الوسواس تعرف :القهري أعراض الوسواس
 الرغم على منها التحرر الفرد يستطيع ال متكررة، قهرية وأفعال أفكار
 وجرادات، القرعان. (المعقول وعن الحد عن زائدة أنها معرفته من

 بأنها الدرجة إجرائيا القهري أعراض الوسواس وتعرف). 2020
على النسخة  الدراسة عينة أفراد من المشاركون يسجلها التي

للوساوس واألفعال  )(Maudsley المعدلة من قائمة مودسلي
  .القهرية

 يقدم إذ نفسه؛ الطالب مصدرها يكون هي التي :الداخلية الدافعية
 دون نفسها بالمهمة داخلية، واالستمتاع برغبة مدفوعا التعلم على
 االستطالع، وحب التحدي،: من كال وتتضمن خارجي، ضغط أي

 واألداء السلوك في اإيجاب يؤثر وهذا المستقل، الفردي واإلنجاز
الدافعية الداخلية  وتعرف. )Lepper et al., 2005( والرفاهية

 عينة أفراد من المستجيب يسجلها التي أنها الدرجةب إجرائيا
  .الدافعية الداخلية على مقياس الدراسة

 كالمعلم ،خارجيا مصدرها يكون التي هي :الخارجية الدافعية
 العمل من كال وتتضمن واألقران، واألسرة، المدرسية، واإلدارة
 على الطالب يقبل لذلك عليهم، واالعتماد اآلخرين، وإرضاء السهل،
 تشجيعه أو إعجابه، لكسب أو معلمه أو والده لرضا سعيا التعلم

 وتعرف. )Singh, 2011( معنوية أو مادية محفزات على للحصول

 من المستجيب يسجلها التي الدرجة أنهاب إجرائيا الدافعية الخارجية
  .الخارجية الدافعية مقياس على الدراسة عينة أفراد

  هاومحدداتحدود الدراسة 

 لواء في الحكومية الثانوية المدارسفي  وتتمثل :المكانية الحدود  -
  .الشمالي المزار

  .2020/2021 الدراسي العام من األول الفصل: الزمانية الحدود  -

 العلميمن الفرعين  الثانوية، المدارس طلبة :البشرية الحدود  -
واألدبي.  

 التواصل مجموعات خالل بعد عن إلكترونيا الدراسة أدوات طبقت  -
 مرت التي للظروف نظرا اإللكترونية، ومواقعها المدارس وصفحات

  .Covid-19)( كورونا فيروس وباء نتيجة المملكة بها

    الطريقة واالجراءات

 منهج الدراسة

فقد تم  ؛اكمي يااستخدمت الدراسة الحالية منهجا بحثيا وصف
على استكشاف الفروق في نسب انتشار الكمالية بين طلبة  التركيز

هناك فروق في أعراض  تالمدارس الثانوية، وعلى ما إذا كان
الكماليين والخارجية بين  الوسواس القهري وفي الدافعية الداخلية

  .وغير الكماليين ،والكماليين غير المتكيفين ،المتكيفين

  تهاوعين الدراسة مجتمع

من  الثانوية، المدارس طلبة من الدراسة مجتمع تكون  
 المزار لواء وتعليم تربية مديرية في ،واألدبي العلمي الفرعين
 والبالغ ،2020/2021 الدراسي للعام األول الفصل في الشمالي
 طالبة،) 929(و ،طالبا) 890( منهم وطالبة، طالبا) 1819( عددهم
 لواء في والتعليم التربية لمديرية الرسمية السجالت حسب وذلك
 وطالبة، طالبا) 512( من الدراسة عينة تكونتو. الشمالي المزار
 بالطريقة اختيارهم تم طالبة،) 251(و ،طالبا) 261( بواقع

 7و للذكور، منها مدارس 7 ثانوية، مدرسة 14 من المتيسرة
 الدراسة عينة توزيع يبين) 1( والجدول. لإلناث أخرى مدارس
  .والفرع االكاديمي ،الجنس والمستوى الصفي متغيرات حسب

  )1( جدولال

  .كاديميس والمستوى الصفي والفرع األنالج :سةالدرا متغيرات حسب الدراسة عينةتوزيع 

 النسبة التكرار الفئات  

  الجنس
 51.0 261 ذكر

 49.0 251 نثىأ

 يالصفالمستوى 
 52.1 267 ثانويالثاني ال
 47.9 245 ثانويالول األ

 الفرع األكاديمي
 53.1 272  علمي

 46.9 240 دبيأ
 100.0 512 المجموع 



 األردنية في العلوم التربويةالمجلة 

 634

 أدوات الدراسة

  الكمالية متعددة األبعادمقياس : أوًال

بعاد األ متعددةاستخدم في الدراسة الحالية مقياس الكمالية 
 إلىوترجمه ) Slaney et al., 2001(الذي طوره سالني وزمالؤه 

 ,Jaradat(العربية وتحقق من دالالت صدقه وثباته جرادات 
) Slaney et al., 2001(وزمالئه  ويتكون مقياس سالني). 2013

يتألف بعد . والترتيب ،والتعارض ،بعاد هي المعايير العاليةأمن ثالثة 
فقرات، وبعد  7فقرة، وبعد التعارض من  12المعايير العالية من 

وكما هو متبع في الدراسات السابقة التي . فقرات 4الترتيب من 
 ،كماليين متكيفين إلىاستخدمت هذا المقياس لتصنيف الطلبة 

فقد تم استخدام بعدي  ،وغير كماليين ،وكماليين غير متكيفين
  . معايير العالية والتعارضال

المعايير العالية (وللتحقق من صدق بعدي مقياس الكمالية 
 اعاملي تحليال) Jaradat, 2013(، أجرى جرادات )والتعارض

لفقرات هذين البعدين، وقد تراوحت معامالت التشبع  اتوكيدي
لفا أ(أما معامل االتساق الداخلي . 0.71 إلى 0.38للفقرات من 

لبعد  0.78لبعد المعايير العالية، و  0.74فقد بلغ  ،)كرونباخ
  .التعارض

  بعاد في الدراسة الحاليةاأل متعددةصدق مقياس الكمالية 

ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للبعد  تاستخرجت معامال
عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة  علىالذي تنتمي إليه 

تراوحت معامالت ارتباط وقد . وطالبة طالبا )40(تكونت من 
، )0.84-0.54(الفقرات مع الدرجة الكلية لبعد المعايير العالية بين 

وتراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لبعد التعارض 
  .يبين ذلك) 2(، والجدول )0.79-0.54(ما بين 

  )2( جدولال

  إليه تنتمي الذي للبعدالدرجة الكلية الفقرات ومعامالت االرتباط بين 

  المعايير العالية
  معامل
  االرتباط

  التعارض
  معامل
  االرتباط

 **550. .اإلطالق على إنجازي عن ياراض لست إنني **840.  .يمكن ما بأفضل به أقوم الذي العمل إلنجاز جهدي أبذل
 **710. .كافية تبدو ال نظري في فإنها ،جهوٍد من بذلت مهما **0.67 .المستوى عالية أهداًفا لنفسي أضع
 **780. .أهدافي مع إنجازي يتناسب ما ًانادر **0.82  .التفوق أجل من للكفاح قوية حاجة لدي
 **610.  .توقعاتي بمستوى إنجازي يكن لم إذا بالضيق أشعر **0.54 .وجه أحسن على أعمالي أنجز أن بإمكاني أنه أتوقع
 الكثير أداء على ًاقادر أكون أن يجب أنجح، حتى أنه أعتقد

 .األعمال من
 **730. .إنجازي عن ياراض أكون ما ًاجد ًانادر **0.68

 **740.  .جهدي أقصى بذلت لو حتى إنجازي عن اراضي أكون ال **0.70  .الدراسي إنجازي في عالية مستويات إلى للوصول أسعى
 **760. .المستوى عالية أهدافي إلى أصل ما ًانادر **0.78 .لنفسي عالية توقعات لدي

 **690. .أهدافي أحقق أن أستطيع ال ألنني باإلحباط اغالب أشعر  
 **790.  .جهدي قصارى بذلت وإن حتى بأدائي، ًامسرور أكون ال  

  
 التي المستوى عالية أهدافي تحقيق على ًاقادر أكون ما ًانادر

 .بإنجازي تتعلق
.680** 

  
 أنه أعرف ألنني ما، مهمًة أنجز أن بعد أمل بخيبة اغالب أشعر
 .أفضل بشكل أداؤها بإمكاني كان

.540**  

 **780.  .ًاجيد كان فعلته ما أنب أشعر ما ًاجد ًانادر  
  ).0.01(عند مستوى الداللة  إحصائيادالة *

دالة أن جميع معامالت االرتباط كانت  إلىوتجدر اإلشارة 
  .، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقراتإحصائيا

  األبعاد في الدراسة الحالية متعددةثبات مقياس الكمالية 

للتأكد من ثبات أداة الدراسة الحالية، فقد تم تطبيق المقياس 
من خارج عينة  وطالبة طالبا 40على عينة استطالعية تكونت من 

الدراسة وحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب 
لبعد المعايير  0.84وقد بلغ معامل الثبات . ألفا معادلة كرونباخ

  .رضلبعد التعا 0.88العالية، و

 النسخة المعدلة لقائمة مودسلي للوساوس واألفعال :ثانيا

  القهرية

في الدراسة الحالية النسخة المعدلة لقائمة مودسلي  تاسُتخدم
فقرة ) 30(تتكون النسخة األصلية من . للوساوس واألفعال القهرية
النظافة والشك والبطء، وتتم االستجابة  :موزعة على ثالثة أبعاد هي

تم استبدال  ،وفي النسخة المعدلة. لهذه الفقرات إما بصح أو خطأ
كما تم في . 30إذ بقي عدد فقرات المقياس  ؛فقرات منها )5(

إذ أصبحت تتم  ؛ة تغيير طريقة االستجابة للفقراتالنسخة المعدل
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مستوى  إلىعلى بحيث تشير الدرجة األ، )0-4(وفق تدريج خماسي 
  . أعلى من الوساوس واألفعال القهرية

في النسخة المعدلة لقائمة مودسلي للوساوس واألفعال القهرية 
)Al-Qura’an & Jaradat, 2020 (صدق اختبار  تم إجراء
محكمين، كما حسبت ) 6(على بعرضها محتوى لهذه النسخة ال

سخة المعدلة معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية على الن
للقائمة بعد تطبيقها على عينة استطالعية، وقد تراوحت معامالت 

كما تم حساب . )0.68-0.30(ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية بين 
، وقد بلغت ألفا كرونباخمعامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة 

قيم معامالت الثبات ألبعاد المقياس وللمقياس ككل، على النحو 
، وبعد البطء )0.81(وبعد الشك ، )0.75(بعد النظافة  :اآلتي

  ).0.86(وللمقياس ككل  ،)0.70(

صدق النسخة المعدلة لقائمة مودسلي للوساوس واألفعال 

  القهرية في الدراسة الحالية

ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية على  تاستخرجت معامال
إليه لدى عينة مع البعد الذي تنتمي والنسخة المعدلة للقائمة، 

 ،وطالبة طالبا) 40(تكونت من  استطالعية من خارج عينة الدراسة
-0.37(وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين 

  ).0.81-0.37( الذي تنتمي إليه ، ومع البعد)0.78

ثبات النسخة المعدلة لقائمة مودسلي للوساوس واألفعال 

  ليةالقهرية في الدراسة الحا

للتأكد من ثبات النسخة المعدلة لقائمة مودسلي للوساوس 
واألفعال القهرية، تم تطبيق النسخة المعدلة على عينة استطالعية 

من خارج عينة الدراسة، وحساب  وطالبة طالبا 40تكونت من 
. كرونباخألفا معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة 

لبعد الشك، و  0.89لبعد النظافة، و  0.88وقد بلغ معامل الثبات 
للدرجة الكلية على النسخة المعدلة  0.94لبعد البطء، و  0.81
 عدم موضوعفي  كثيرا أفكر: "النظافة بعد على مثاٌل. للقائمة
 مرة من أكثر األشياء لمراجعة أميل: "الشك بعد وعلى ،"النظافة
  ".سؤال أي عن اإلجابة في كثيرا أتاخر" البطء بعد وعلى ،"واحدة

  مقياسا الدافعية الداخلية والخارجية: ثالًثا

النسخة  في الدراسة الحالية استخدمتلقياس دافعية اإلنجاز، 
الذي طوره ليبر ) الخارجية الداخلية(العربية لمقياس الدافعية 

جت وجرادات  ، وقام بترجمته)Lepper et al., 2005(ه وزميال
فقرة، في حين ) 17(يتكون مقياس الدافعية الداخلية من  .)2020(

وتتم االستجابة . فقرة) 16(يتكون مقياس الدافعية الخارجية من 
لفقرات المقياسين على مقياس من نمط ليكرت خماسي التدريج، 

بينما يمثل تنطبق بدرجة منخفضة جدا،  :)1(بحيث يمثل الرقم 
  . تنطبق بدرجة عالية جدا :)5(الرقم 

الخارجية وفي النسخة العربية لمقياسي الدافعية الداخلية و
)Jet & Jaradat, 2020( محتوى الصدق اختبار ، تم إجراء

كما حسبت معامالت ارتباط  ،محكمين 5للمقياسين بعرضهما على 
. الفقرات لكل من المقياسين بعد تطبيقهما على عينة استطالعية

 إلى) 0.32(عية الداخلية من وقد تراوحت معامالت االرتباط للداف
وتم ). 0.50( إلى) 0.44(، وللدافعية الخارجية من )0.46(

على درجات أفراد ) كرونباخألفا (استخدام طريقة االتساق الداخلي 
العينة االستطالعية، وقد كانت قيمة معامل االتساق الداخلي 

  ). 0.84(، وللدافعية الخارجية )0.80(للدافعية الداخلية 

النسخة العربية لمقياسي الدافعية الداخلية والخارجية صدق 

  في الدراسة الحالية

حسبت معامالت ارتباط الفقرات لكل من المقياسين بعد 
عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من  على تطبيقهما

وقد تراوحت معامالت االرتباط للدافعية . وطالبة طالبا) 40(
) 0.53(، وللدافعية الخارجية من )0.88( إلى) 0.55(الداخلية من 

 يتكونالذي  النظافة على بعد المقياس فقرات وتتوزع ).0.91( إلى
 وبعد ،فقرة) 14( من يتكونالذي   الشك وبعد فقرات،) 9( من

 أفكر: "النظافة بعد على وكمثاٌل. فقرات) 7( من يتكونالذي  البطء
 لمراجعة أميل: "الشك بعد وعلى ،"النظافة عدم موضوعفي  كثيرا

 في كثيرا أتاخر" البطء بعد وعلى ،"واحدة مرة من أكثر األشياء
  ".سؤال أي عن اإلجابة

ثبات النسخة العربية لمقياسي الدافعية الداخلية الخارجية في 

  الدراسة الحالية

للتأكد من ثبات النسخة العربية لمقياسي الدافعية الداخلية 
والخارجية، تم تطبيق المقياسين على عينة استطالعية تكونت من 

من خارج عينة الدراسة، وحساب معامل الثبات وطالبة  طالبا 40
وقد بلغ معامل . كرونباخألفا بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة 

 مثاٌل .للدافعية الخارجية 0.88لداخلية، و للدافعية ا 0.84الثبات 
 أتعلم كي جهدي قصارى أبذل: "الداخلية الدافعية مقياس على

 أطرح" الخارجية الدافعية مقياس على ومثال ،"المدرسة في وأتفوق
  ".المعلم انتباه جذب أجل من األسئلة

  إجراءات الدراسة 

 :الدراسة الحالية اإلجراءات اآلتية تتضمن

الحصول على موافقة من مديرية التربية والتعليم للواء المزار تم  -
المدارس الثانوية في لواء المزار في  الشمالي إلجراء الدراسة

 .الفرعين العلمي واألدبي الشمالي على طلبة

رشاد التربوي في مديرية تربية لواء تم التواصل مع قسم اإل -
  .الشمالي المزار
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مدرسة، ومقابلة ) 14(تمت زيارة المدارس البالغ عددها  -
المرشدين والمرشدات لتوضيح أهداف الدراسة، والغاية من جمع 

  .تم جمعهايالبيانات، والتأكيد على سرية المعلومات التي 

تم التواصل مع  ،بالتعاون مع المرشدين والمعلمين في المدراس -
  .التواصل االجتماعيالطلبة عن بعد عن طريق الهاتف ومواقع 

لكترونيا على الطلبة، وبعد ملء االستبانة تم إتم توزيع االستبانة  -
  .تحليل البيانات

  المعالجة اإلحصائيـة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم حساب المتوسطات، 
تحليل التباين إجراء ، و2واالنحرافات المعيارية، والوسيط، وكاي

  .األحادي المتعدداألحادي، وتحليل التباين 

  عرض النتائج

لقد تم عرض النتائج وفًقا لألسئلة البحثية األربعة التي 
 :تضمنتها الدراسة

هل هناك فروق : "الذي نص على بالسؤال األول المتعلقة لنتائجا
في نسب انتشار ) P<0.05( عند مستوى الداللة إحصائيادالة 

والمستوى الصفي لدى  ،والفرع األكاديمي ،الكمالية تعزى للجنس
  "طلبة المدارس الثانوية في لواء المزار الشمالي؟

ثالث  إلىالعينة  أفرادتم تصنيف  ،لإلجابة عن هذا السؤال
الكماليين غير المتكيفين، وغير والكماليين المتكيفين، : مجموعات
لدرجات ) Median Splits(وكان ذلك بحساب الوسيط . الكماليين

فالطلبة الذين  ؛على كل من بعدي مقياس الكمالية العينة أفراد
 أنهمفما دون صنفوا على  26المعايير العالية  بعددرجاتهم على 

التعارض، والطلبة  بعدبصرف النظر عن درجاتهم على  ،غير كماليين
 بعد فأعلى، وعلى 27المعايير العالية  بعدالذين درجاتهم على 

كماليون متكيفون، والطلبة  همأنفما دون صنفوا على  36التعارض 
 بعدوعلى  فأعلى 27المعايير العالية  بعدالذين درجاتهم على 

   .متكيفين كماليون غير أنهمصنفوا على  فأعلى 37 التعارض

نتشار الكمالية ال تم حساب التكرارات والنسب المئويةوقد 
إجراء و والفرع األكاديمي والمستوى الصفي، الجنس اتحسب متغير
، استجابات أفراد العينة لبيان الفروق اإلحصائية بين 2اختبار كاي

  .وضح ذلكت )5، 4، 3(ول اوالجد

 الجنس: أوًال

  )3(جدول ال

  .حسب متغير الجنسنتشار الكمالية ال التكرارات والنسب المئويةلحساب  2اختبار كاي

 الجنس  
 المجموع

 أنثى ذكر  

 غير كمالي
 223 117 106 العدد
 %43.6 %46.6 %40.6 النسبة

 غير متكيف كمالي
 145  65 80 العدد
 %28.3 %25.9 %30.7 النسبة

 كمالي متكيف
  144  69 75 العدد
 %28.1 %27.5 %28.7 النسبة

 المجموع
 512  251 261 العدد
 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة
    

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية القيمة 

 3410. 2 2.150  2كاي
     

 وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  )3(يتبين من الجدول 
في نسب انتشار  الجنستعزى ألثر  )α<0.05( عند مستوى الداللة

بداللة إحصائية بلغت  ،)2.150( 2الكمالية، حيث بلغت قيمة كاي
)0.341(. 
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الفرع األكاديمي :اثاني  

  )4(جدول ال

  .الفرع األكاديميحسب متغير نتشار الكمالية ال التكرارات والنسب المئويةلحساب  2اختبار كاي

 الفرع األكاديمي  
 المجموع

 أدبي علمي  

 غير كمالي
 223 133 90  العدد
 %43.6 %55.4 %33.1 النسبة

 كمالي غير متكيف
 145  65 80 العدد
 %28.3 %27.1 %29.4 النسبة

 كمالي متكيف
 144  42  102 العدد
 %28.1 %17.5 %37.5 النسبة

 المجموع
 512  240 272 العدد
 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة

 

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية القيمة 
 0000. 2 32.972  2كاي

     
عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية )4(يتبين من الجدول 

حيث بلغت  ،تعزى ألثر الفرع األكاديمي )α<0.05( الداللة مستوى
 ويتبين. )0.000(بداللة إحصائية بلغت  ،)32.972( 2قيمة كاي

 أعلى، األدبي الفرع طلبة بين الكماليين غير نسبة أن الجدول من
 .أعلى العلمي الفرع طلبة بين المتكيفين الكماليين نسبة وأن

 المستوى الصفي :اثالًث

  )5(جدول ال

  .المستوى الصفي حسب متغيرنتشار الكمالية ال التكرارات والنسب المئويةلحساب  2اختبار كاي

 المجموع المستوى الصفي  
  الحادي عشر عشر الثاني  

 223 104 119 العدد يغير كمال
 %43.6 %42.4 %44.6 النسبة 

 145  54 91 العدد كمالي غير متكيف
 %28.3 %22.0 %34.1 النسبة 

 144  87 57 العدد كمالي متكيف
 %28.1 %35.5 %21.3 النسبة 

 512  245 267 العدد المجموع
 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة 

    

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية القيمة 
 000. 2 15.784  2كاي

     
عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية )5(يتبين من الجدول 

حيث بلغت  ،المستوى الصفيتعزى ألثر  )α<0.05( الداللة مستوى
2كايقيمة 

   .)0.000(بداللة إحصائية بلغت  ،)15.784( 

ويتبين من الجدول أن نسبة الكماليين غير المتكيفين بين طلبة 
 الصف الثاني عشر أعلى، وأن نسبة الكماليين المتكيفين بين طلبة

  .الحادي عشر أعلى الصف
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هل هناك : "على ، الذي نصالثاني بالسؤال المتعلقة النتائج
 أعراضفي ) P<0.05( عند مستوى الداللة إحصائيافروق دالة 

 ،الوسواس القهري بين الكماليين المتكيفين، والكماليين غير المتكيفين
  "الكماليين؟ وغير

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
عراض الوسواس القهري بين الكماليين أل واالنحرافات المعيارية

المتكيفين، والكماليين غير المتكيفين وغير الكماليين لدى طلبة 

وضح ي )6(المدارس الثانوية في لواء المزار الشمالي، والجدول 
  .ذلك

  )6(جدول ال

الوسواس القهري بين الكماليين المتكيفين، والكماليين غير المتكيفين وغير الكماليين لدى طلبة عراض أل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  .المدارس الثانوية في لواء المزار الشمالي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  

 بعد النظافة

 6.271 17.35 223  غير كمالي
 5.615 19.74 145 غير متكيف كمالي

 5.266 18.61 144 كمالي متكيف
 5.893 18.38 512 المجموع

 بعد الشك

 9.219 27.50 223 غير كمالي
 7.998 29.46 145 كمالي غير متكيف

 6.488 28.17 144 كمالي
 8.210  28.24 512 المجموع

 بعد البطء

 4.5640 13.220 223 غير كمالي
 4.0603 14.014 145 متكيفكمالي غير 

 3.7887 11.951 144 كمالي متكيف
 4.2810 13.088 512 المجموع

 مقياس الوسواس القهري

 18.635 58.07 223 غير كمالي
 16.449 63.21 145 كمالي غير متكيف

 13.962 58.73 144 كمالي متكيف
 16.929 59.71 512 المجموع

      
في المتوسطات الحسابية ظاهريا تبايًنا ) 6(يبين الجدول 

عراض الوسواس القهري بين الكماليين ألواالنحرافات المعيارية 
وغير الكماليين لدى طلبة  ،المتكيفين، والكماليين غير المتكيفين

ولبيان داللة الفروق . المدارس الثانوية في لواء المزار الشمالي

 تم استخدام تحليل التباين ،اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية
 تحليل التباينو ،)7(جدول ال فيكما األحادي المتعدد على األبعاد 

  ).8(جدول في الكما لألداة ككل  األحادي

  )7(جدول ال

  .الوسواس القهري بعادأالكمالية على  ألثرالمتعدد  األحادي تحليل التباين

  الداللة اإلحصائية قيمة ف  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات بعاداأل  مصدر التباين
 0010. 7.567  256.203 2 512.407 بعد النظافة الكمالية

 0810. 2.521 168.872 2 337.744 بعد الشك 0.890=ويلكس
 0000. 8.834 157.090 2 314.180 بعد البطء 0.000=ح

 الخطأ
   33.860 509 17234.794 بعد النظافة
   66.997 509 34101.707 بعد الشك
   17.782 509 9050.865 بعد البطء

 الكلي
    511 17747.201 بعد النظافة
    511 34439.451 بعد الشك
    511 9365.045 بعد البطء
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  :اآلتي) 7(يتبين من الجدول 

في جميع  الكماليةتعزى ألثر وجود فروق ذات داللة إحصائية 
  إحصائياالدالة ولبيان الفروق الزوجية  .بعد الشكاألبعاد باستثناء 

   

  

تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة  ،بين المتوسطات الحسابية
  .)9(كما هو مبين في الجدول  شفيه

  )8(جدول ال

  .أعراض الوسواس القهري لدى طلبة المدارس الثانوية في لواء المزار الشماليفي  الكماليةألثر األحادي تحليل التباين 

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  المربعات متوسط  درجات الحرية  مجموع المربعات  المصدر
 0120. 4.451 1258.566  2 2517.133  بين المجموعات
   282.773 509 143931.662  داخل المجوعات

    511 146448.795  الكلي

 تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية) 8(يتبين من الجدول 
   بين إحصائياالدالة ولبيان الفروق الزوجية  .ألثر الكمالية

  

 شفيهتم استخدام المقارنات البعدية بطريقة  ،المتوسطات الحسابية
  .)9(كما هو مبين في الجدول 

  )9(جدول ال

  .المدارس الثانوية في لواء المزار الشماليأعراض الوسواس القهري لدى طلبة ألثر الكمالية في  شفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

  كمالي متكيف كمالي غير متكيف غير كمالي المتوسط الحسابي  

  بعد النظافة
    17.35 نيغير كمالي

   *2.39 19.74 كمالي غير متكيف
  1.13 1.26 18.61  كمالي متكيف

  بعد البطء
    13.220 غير كمالي

   790. 14.014 كمالي غير متكيف
  * 2.06  * 1.27 11.951  كمالي متكيف

مقياس الوسواس 
  القهري

    58.07 غير كمالي
   *5.14 63.21 كمالي غير متكيف

  4.48 660. 58.73  كمالي متكيف
  .)P<0.05( إحصائيادالة  *

  :اآلتي) 9(يتبين من الجدول 

النظافة بين مجموعات  على بعد وجود فروق ذات داللة إحصائية -
إذ كانت درجات الكماليين غير المتكيفين أعلى من  ؛الكماليين

  .درجات غير الكماليين

عد البطء بين مجموعات وجود فروق ذات داللة إحصائية على ب -
إذ كانت درجات الكماليين غير المتكيفين ودرجات غير  ؛الكماليين

  .المتكيفينالكماليين أعلى من درجات الكماليين 

وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس الوسواس القهري  -
إذ كانت درجات الكماليين غير  ؛اليينبين مجموعات الكم

 .المتكيفين أعلى من درجات غير الكماليين

  

  

  

هل هناك : "، والذي نص علىالثالث بالسؤال المتعلقة النتائج
 في الدافعية) P<0.05( عند مستوى الداللة إحصائيافروق دالة 

داخلية بين الكماليين المتكيفين، والكماليين غير االكاديمية ال
 المزار لواء في الثانوية المدارس طلبة لدى وغير الكماليين ،المتكيفين
  "الشمالي؟

استخراج المتوسطات الحسابية تم  ،لإلجابة عن هذا السؤال
ة الداخلية بين الكماليين يلدافعية األكاديمل واالنحرافات المعيارية

وغير الكماليين لدى طلبة  ،المتكيفين المتكيفين، والكماليين غير

وضح ي )10(والجدول  ،المدارس الثانوية في لواء المزار الشمالي
  .ذلك
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  )10(جدول ال

الداخلية بين الكماليين المتكيفين، والكماليين غير المتكيفين وغير الكماليين لدى طلبة  االكاديمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدافعية
  .المدارس الثانوية في لواء المزار الشمالي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الفئات  

 الدافعية الداخلية

9.930 56.28 223 نيغير كمالي 
 8.435 62.25 145 كمالي غير متكيف

  8.989 68.42 144 كمالي متكيف
 10.536 61.38 512 المجموع

      
في المتوسطات الحسابية ظاهريا تبايًنا  )10( يبين الجدول

حسب متغير ة الداخلية يلدافعية األكاديمل واالنحرافات المعيارية

 ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية .الكمالية
  ).11(الجدول تحليل التباين األحادي حسب تم استخدام 

  )11(جدول ال

   .الداخلية الدافعية على الكماليةألثر األحادي تحليل التباين 

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المصدر  

 الدافعية الداخلية
 0000. 75.922 6516.969 2 13033.937  المجموعاتبين 

   85.837 509 43691.264  داخل المجوعات
    511 56725.201  الكلي

        
 وجود فروق ذات داللة إحصائية )11(يتبين من الجدول 

ولبيان الفروق  .ة الداخليةيالدافعية األكاديمفي  ألثر الكمالية تعزى
تم استخدام  ،بين المتوسطات الحسابيةإحصائيا الدالة الزوجية 

  .)12(كما هو مبين في الجدول  ،شفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

  )12(جدول ال

  .الداخلية الدافعيةعلى  الكماليةألثر  شفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

 كمالي متكيف متكيف كمالي غير غير كمالي الحسابي المتوسط  

 الدافعية الداخلية
    56.28 غير كمالي

   *5.97 62.25 كمالي غير متكيف
  *6.17 *12.13 68.42  كمالي متكيف

  .)P<0.05(إحصائيا دالة  *

 وجود فروق ذات داللة إحصائية  )12(يتبين من الجدول 
إذ كانت  .الداخلية بين مجموعات الكماليينعلى مقياس الدافعية 

درجات الكماليين المتكيفين أعلى من درجات الكماليين غير 
المتكيفين ودرجات غير الكماليين، كما كانت درجات الكماليين غير 

  .المتكيفين أعلى من درجات غير الكماليين

هل هناك : "الذي نص علىو ،لنتائج المتعلقة بالسؤال الرابعا
 في الدافعية) P<0.05( اللةعند مستوى الد إحصائيافروق دالة 
الخارجية بين الكماليين المتكيفين، والكماليين غير األكاديمية 

 المزار لواء في الثانوية المدارس طلبة لدى المتكيفين وغير الكماليين
  "؟الشمالي

استخراج المتوسطات الحسابية تم  ،لإلجابة عن هذا السؤال
ة الخارجية بين الكماليين ياألكاديملدافعية ل واالنحرافات المعيارية

المتكيفين، والكماليين غير المتكيفين وغير الكماليين لدى طلبة 

يوضح  )13(والجدول  ،المدارس الثانوية في لواء المزار الشمالي
 .ذلك
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  )13(جدول ال

الخارجية بين الكماليين المتكيفين، والكماليين غير المتكيفين وغير الكماليين لدى طلبة المدارس  لدافعيةل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  .الثانوية في لواء المزار الشمالي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الفئات  

 الدافعية الخارجية

 11.874 58.63 223 يغير كمالي
 7.842 60.32 145 كمالي غير متكيف

 8.531 53.10 144 كمالي متكيف
 10.355 57.55 512 المجموع

      
تبايًنا ظاهريا في المتوسطات الحسابية ) 13(يبين الجدول 

حسب متغير  .ة الخارجيةيلدافعية األكاديمل واالنحرافات المعيارية
 ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية .الكمالية

 ).14(تم استخدام تحليل التباين األحادي حسب الجدول 

  )14(جدول ال

  .ة الخارجيةيالدافعية األكاديم على الكماليةتحليل التباين األحادي ألثر 

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المصدر  

 الدافعية الخارجية
 0000. 21.274 2113.341  2 4226.683  بين المجموعات
   99.340 509 50563.893  داخل المجوعات

    511 54790.576  الكلي
        

وجود فروق ذات داللة إحصائية  )14(الجدول يتبين من 
، ولبيان الفروق ة الخارجيةيالدافعية األكاديمفي  ألثر الكمالية تعزى

تم استخدام  ،بين المتوسطات الحسابيةإحصائيا الزوجية الدالة 
 ).15(المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول 

  )15(جدول ال

  .ة الخارجيةيالدافعية األكاديمألثر الكمالية على  شفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

 كمالي متكيف كمالي غير متكيف غير كمالي المتوسط الحسابي  

 الدافعية الخارجية
    58.63  غير كمالي

   1.68 60.32 كمالي غير متكيف
  *7.22  *5.54 53.10 كمالي متكيف

  .)P<0.05( إحصائيادالة  *

 علىوجود فروق ذات داللة إحصائية  )15(يتبين من الجدول 
 درجات كانت إذ الكماليين؛ مجموعات بين الخارجية الدافعية مقياس

 درجات من أعلى الكماليين غير ودرجات المتكيفين غير الكماليين
  .المتكيفين الكماليين

  مناقشة النتائج

 إحصائيا دالة فروق هناك هل": مناقشة نتائج السؤال األول: أوًال
 تعزى الكمالية انتشار نسب في )P<0.05( الداللة مستوى عند

 المدارس طلبة لدى الصفي والمستوى ،األكاديمي والفرع ،للجنس
  "الشمالي؟ المزار لواء في الثانوية

على مقياس إحصائية  وجود فروق ذات داللة إلىأشارت النتائج 
 غير تعزى للفرع األكاديمي والمستوى الصفي، إذ كانت نسبة الكمالية

 بين المتكيفين الكماليين ونسبة أعلى، األدبي الفرع طلبة بين الكماليين

 طلبة نسبة كانت فقد الكماليين غير إلى وبالنظرأعلى،  العلمي الفرع طلبة
 معاييرهم، انخفاض إلى في ذلك السبب يرجع وقد أعلى، األدبي الفرع

 بنفسه الطالب ثقة تتأثر إذ الدراسة؛ مستقبلل األكاديمية السلبية تهمنظرو
 على الطلبة تشجيع وقلة األدبية، المجاالت تجاه السلبي النقد بسبب
 على درجاتهم كانت فقد .مؤهالته أفضل تكمل التي المسارات اختيار
 فيسنت دراسة له ما أشارت وهذا. الوسيط دون العالية المعايير مقياس
 الدافعية من متدن مستوى وجود من) Vicent et al., 2020( وزمالئه
  .لديهم

فإن نسبة الكماليين المتكيفين لديهم أعلى،  ،العلمي الفرع طلبة أما
ولديهم  العالية،) المعدالت( أصحاب أنهم من إلىويعزى سبب ذلك 

 من وغيرها والطبية الهندسية التخصصات إلى الوصول في طموحات عالية
العالية،  المرونة إلىإضافة  العالي، الفكري المجهود ذات التخصصات

 ويتحملون االنتقادات، كما يقبلون المرتفع،ومستوى الفاعلية الذاتية 
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العلمي على األرجح  الفرع طلبة يجعل مما تواجههم؛ التي الضغوطات
 وهذا ما أشارت له دراسة .األدبي الفرع طلبة من أعلى كمالية تكيفية ذوي

 الكمالية أنمن  )Longbottom et al., 2010( هئوزمال لونجبوتوم
 التكيفية والمعرفية السلوكية الجوانب مع إيجابي بشكل ترتبط المتكيفة
  .البدني النشاط في والمثابرة والتخطيط الذاتية الكفاءة تعكس التي للدوافع

 غير الكماليين نسبة كانت الصفي، المستوى متغير يخص وفيما
 الكماليين نسبةكانت و .أعلى عشر الثاني الصف طلبة بين المتكيفين
 أن إلى النتيجة هذه ُتعزى قدو. أعلى عشر الحادي طلبة بين المتكيفين

ضغوط عالية،  وعليهموخوًفا،  قلًقا أكثر هم عشر الثاني الصف طلبة
 بالنسبة الحاسمة المرحلة هي المرحلة هذه كون كالضغوطات االكاديمية

 .هفي يرغب الذي التخصص الجامعي له تتيح التي المرحلة فهي للطالب؛
 معايير يضعون ثانوي العلميالالثاني الصف  طلبة أن إلى السبب يعود وقد
 معايير ناالوالد لهم ويرسم الوالدين، وتوقعات توقعاتهم على بناء عالية
 أنهم كما الجامعة، في مقعد على الحصولمن أجل  المستقبل في عالية

ال  واألكاديمية، واالجتماعية، االنفعالية، سواء عالية، لضغوط يتعرضون
 نحو يتجهون الطلبة من كثيرا إن إذ دورها؛ االجتماعية للوجاهه أنسيما 

 أكثر واإلحراج الفشل من الخوف على للتركيز تؤدي التي المكثفة الدراسة
 القلق مستوى ارتفاع إلى يؤدي بدوره الذي، األمر األكاديمي التميز من

 غير كماليا بأن يصبح الطالب األرجح على نتيجته وتنعكس والضيق،
 ,Stoeber & Becker( وبيكر ستويبر متكيف؛ إذ أشارت دراسة

 عكسياارتباطا  مرتبًطا كان الكمالية لتحقيق السعي أن إلى )2008
  .الذات قيمة من التقليل وخصائص الفشل من بالخوف

 عند إحصائيا دالة فروق هناك هل" :الثانيمناقشة نتائج السؤال 
 بين القهري الوسواس أعراض في )P<0.05( الداللة مستوى
 لدى الكماليين وغير المتكيفين غير والكماليين المتكيفين، الكماليين

  "الشمالي؟ المزار لواء في الثانوية المدارس طلبة

 على إحصائيا دالة فروقا هناك أن الدراسة نتائج أظهرت
 درجات كانت إذ الكماليين؛ مجموعات بين النظافة بعد درجات

كانت و. الكماليين غير درجات من أعلى المتكيفين غير الكماليين
 مجموعات بين البطء بعد درجات على إحصائيا دالة فروق هناك

 غير ودرجات المتكيفين غير الكماليين درجات كانت إذ الكماليين؛
 فروق هناككانت و. المتكيفين الكماليين درجات من أعلى الكماليين

 مجموعات بين القهري الوسواس مقياس درجات على إحصائيا دالة
 درجات من أعلى المتكيفين غير الكماليين درجات كانت إذ الكماليين؛

  .الكماليين غير

 غير الكماليين النظافة؛ نجد أن درجات بعد يخص وفيما
 النتيجة هذه ُتعزى وقد الكماليين، غير درجات من أعلى المتكيفين

 هذه في الطلبة يتسم إذ المراهقة؛ سن في زالوا ما الطلبة أن إلى
 السعي في وقوة الزائد، والحماس التريث وعدم باالندفاع المرحلة
بالحرص  وذلك الجمالية؛ والقيم بالجسم الكبير واالهتمام للكمال،

 بالنظافة الزائد واالنشغال االهتمام أن المحتمل فمن .النظافة على
 عنالطلبة  مفهوم اهتزاز من الخوف بسبب وسواسية أفكار ترافقه

 غير الكماليون يكون ولذلك. اآلخرين أمام وصورتهم اتهم،وذ
 حولهم، للظروف التي أعلى وحساسية أعلى، قلق لديهم المتكيفين

 أنإلى  )Huan et al., 2008( وزميليه وقد أشارت دراسة هوان
  .القهري الوسواس أعراض في تباينا شكلت الكمالية المعتقدات

 المتكيفين غير الكماليين درجات كانت البطء، بعد يخص وفيما
 وقد .المتكيفين الكماليين درجات من أعلى الكماليين غير ودرجات

 وغير المتكيفين غير الكماليين الطلبة صفات إلى ذلك سبب يعود
 في والتأخر األعمال، إنهاء في الوقت الكماليين، وذلك باستغراق

 إلى ووجود ميل عديدة، لمرات والمراجعة التأكد بسبب إنهائها
 إلى المتكيف غير الكمالي يميل فمثال ،مرة من أكثر األشياء مراجعة
 اإلنهاء في ويتأخر عديدة، لمرات واألسئلة االمتحان ورقة مراجعة
 ما وهذا بالنفس، الثقة وضعف من شكوك لديه يحصل ما بسبب
 إلىالتي أشارت  )Ashby & Bruner, 2005( دراسة أكدته
  .البطء وأعراض المعرفي الذاتي الوعي معتقدات بين عالقة وجود

 بين القهري الوسواس مقياس أعراض بدرجات يتعلق ما أما
 مستوى يحقق أن التكيفي الكمالي فيحاول الكماليين، مجموعات

 التدقيق وتكرارا مرارا يحاول فإنه ذلك أجل ومن اف،األهد من عاليا
 ويجتهد محددا، نظاما نفسه على ويفرض به، يقوم الذي العمل في
 العمل مطابقة مدى من للتأكد عديدة مرات العمل مراجعة في

 بعض مع المتكيفة غير الكمالية ترتبط بينما السابقة، للتوقعات
 ،)والنظافة والبطء الشك،( في متمثلة القهري الوسواس أعراض

 ال مواقف في الكمالية تحقيق إلى المتكيف غير الكمالي يميل حيث
السلوك؛ أي يشعر  من وتكرارا مرارا فيتحقق الكمالية؛ تلك تتطلب

 تقديرا وأقل سوًءا أكثر الفرد يجعل مما بأن المهمة لم تكتمل،
 إلى لدى غير الكمالي الشعور بالشك؛ إذ يؤدي يتعلق فيما لذاته

أشارت  فقدوالاليقين؛  الشك مشاعر على للتغلب والمراجعة التكرار
 أن إلى) Ashby & Bruner, 2005( وبرونر دراسة آشبي

 والبطء الشك سلوكيات في انخرطوا المتكيفة غير الكمالية أصحاب
 الكمالية أصحاب أن ووجد. التكيفي الكمال أصحاب فعل مما أكثر

 النطاق في ملحوظ بشكل أقل درجات على حصلوا قد المتكيفين
. الكماليين غير أو المتكيفين غير بالكماليين مقارنًة للبطء الفرعي
 قد أنه االعتبار بعين يأخذوا أن التربويين المرشدين على لذلك

 يعانون مسترشدين يواجهون عندما متكيفة غير كمالية هناك كونت
 سلوكيات وراء الدافع يكون فقد. القهري الوسواس أعراض من

 ،المثالي واألداء للسيطرة المفرطة الحاجة هو القهري الوسواس
  .اآلخرين ورفض النقد وتجنب أنفسهم عن بالرضا للشعور

 عندإحصائيا  دالة فروق هناك هل" :الثالثمناقشة نتائج السؤال 
 بين الداخلية األكاديمية الدافعية في )P<0.05( الداللة مستوى

 لدى الكماليين وغير المتكيفين غير والكماليين المتكيفين، الكماليين
  "الشمالي؟ المزار لواء في الثانوية المدارس طلبة
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 ألثر تعزىإحصائيا  دالة فروقا هناك أن النتائج أظهرت
 دالة فروقا وأن هناك الداخلية، األكاديمية الدافعية في الكمالية
 إذ الكماليين؛ مجموعات بين الداخلية الدافعية مقياس على إحصائيا

 غير الكماليين درجات من أعلى المتكيفين الكماليين درجات كانت
 غير الكماليين درجات كانت كما الكماليين، غير ودرجات المتكيفين
  . الكماليين غير درجات من أعلى المتكيفين

 الدافعية في المتكيفين الكماليين درجات ارتفاع سبب ويعزى
 في إمكانات من لديه ما يوظف المتكيف الكمالي أن إلىالداخلية 

 ويختار الحلول، لها ويضع مشكالت من يعترضه ما على التغلب
 على منهم والحصول اآلخرين مع التواصل يحب كما أفضلها،

 بتوظيفها ويقوم للمشكالت، حلول إيجاد من تمكنه التي المعلومات
 ويشعر بنفسه، ومعتز لذاته، مقدر شخص أنه كما جيد، نحو على

 على قادر وهو ذاته، نحو إيجابية اتجاهات ولديه أدائه، عن بالرضا
 التخطيط على قدرته على إيجابا ينعكس مما المختلفة؛ المهام إنجاز

 ويتضح .اآلخرين من النصح على الحصول في رغبته وعلى والتنظيم
 فإنه على ،الداخلية الدافعية مستوى ارتفع كلما أنه النتيجة هذه من

 الدراسة نتائج وتتفق. الطالب لدى المتكيفة الكمالية توجد األرجح
 الكماليين لدى الداخلية الدافعية مستوى بارتفاع المتعلقة الحالية

 Klibert et( وآخرين كليبرت إليه دراسة أشارت ما مع المتكيفين
al., 2005 (ةأصحاب  أن منالذات نحو المتكيفة الموجهة الكمالي 

   .الداخلية مرتفعة الدافعية لديهم

 متكيفين غير كماليون أنهم على تحديدهم تم الذين الطالب إن
 بهم، الخاصة العالية اإلنجاز لمعايير نظرا للتفوق، الحافز لديهم
 بأن معتقداتهم بسبب أهدافهم إلى الوصول من إعاقتهم تتم ولكن

 يؤدي هذا العائق على وقد. يكفي بما جيدا ليس ببساطة عملهم
 الوصول على عام بشكل القدرة وعدم والمماطلة اإلحباط إلى األرجح

 إليهوهذا ما أشارت  .والشخصية األكاديمية إمكاناتهم أقصى إلى
 من وجود )Mahasneh et al., 2019( هيوزميل دراسة محاسنة

  .الذاتية والدافعية الداخلية الكمالية بين إحصائيا ودالة موجبة عالقة

 الطلبة تستهدف التي والتربوية االرشادية التدخالت تكون قدو
 تستهدف التي التدخالت عن تماما مختلفة المتكيفين غير الكماليين
 اإلنجاز توقعات ألن نظرا ،المثال سبيل على. الكماليين غير الطالب
 ال فهم المتكيفين، غير الكماليين بين بالفعل موجودة العالية

 في مساعدتهم هو الهدف يكون إذ التعلم؛ دافعية لزيادة يحتاجون
  . وإنتاجية واقعية أكثر بطريقة العالية معاييرهم متابعة

 عند إحصائيا دالة فروق هناك هل" :الرابعمناقشة نتائج السؤال 
 بين الخارجية األكاديمية الدافعية في )P<0.05( الداللة مستوى

 لدى الكماليين وغير المتكيفين غير والكماليين المتكيفين، الكماليين
  "الشمالي؟ المزار لواء في الثانوية المدارس طلبة

 الكماليين بين إحصائيا دالة افروًق هناك أن النتائج أظهرت
 المتكيفين غير والكماليين الكماليين، غير من وكل جهة من المتكيفين

 الكماليين، غير درجات وكانت الخارجية، الدافعية في أخرى جهة من

 الدافعية أن النتيجة هذه من ويتبين. أعلى المتكيفين غير والكماليين
. المتكيفة غير الكمالية إلى األرجح على تؤدي الخارجية األكاديمية

 الدافعية أي ؛الخارجية األكاديمية الدافعية أن إلى هذا يعود وقد
واألسرة،  المدرسية، واإلدارة كالمعلم، خارجيا مصدرها يكون التي

 وإرضاء السهل، العمل على يركزون الطلبة تجعل واألقران؛
  .عليهم واالعتماد اآلخرين،

 يكون المتكيفين غير الكماليين الطلبة أن أيضا المحتمل ومن
 أنهم وإثبات اآلخرين، على والتميز التنافس هو التحصيل من هدفهم
 نال يهتمو فهم هدفه إرضاء اآلخرين؛ اجتماعي دافع من األفضل

 واإلبداع، التعلم، بغرض الدراسية للمواد واإلتقان للتمكن كثيرا
 وإرضائها الذات صورة حماية إلى فيسعون االبتكار، أو واإلتقان،
 الستراتيجيات استخداما كما أنهم أكثر. يعززها ما على ويركزون
 ذوي عكس على مضمونه؛ نتائج وذات أسهل لهم تبدو التي الدراسة
 واالندماج التعلم، في الرغبة مصدرها يكون التي الداخلية الدوافع

ما  وهذا .أفضل بشكل الدراسية المهام وأداء التعليمية، المادة في
 من ؛ )Harper et al., 2019( وزمالئه هربر دراسة إليه أشارت

 خارجية دوافع ذات أهدافهمبأن  اجتماعيا الموصوفين الكماليين نأ
 من أقل ومستويات بالذنب الشعور من أعلى مستويات لديهم ظهرت

 ,.Klibert et al( هيوزميل الفخر، كما أشارت دراسة كليبرت
 بأنها تعتمد على اجتماعيا الموصوفة أن الكمالية إلى )2005
  .المتكيفة غير بالبنى أقوى ارتباطاتلها  الخارجية الدافعية

 نتيجة إليه أشارت ما وحسب الكماليين، غير الطلبة أما
 سبب يعزى وقد مرتفعة، الخارجية دافعيتهم فتكون الحالية، الدراسة

 منخفضة، معايير ويضعون المتدني، التحصيل ذوي من أنهم إلى ذلك
 تنفيذها، السهل من التي البسيطة والمواد األعمال يفضلون كما

 المساعدة ويفضلون بذلك، كلفهم المعلم ألن الموضوعات ونأويقر
. واضحة غير للمستقبل ورؤيتهم همأهدافأن  كما. المعلمين من

 ,.Vicent et al( وزمالئه فيسنت دراسة إليهوهذا ما أشارت 
 يظهرون و أن غير الكماليين نتائجهم غير متوافقة، من؛ )2020
  .أضعف دافعية
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   التوصيات

 المرحلة طلبة مع حوار وفتح محاضرات، وإعطاء ندوات، عقد -
 للكمالية السلبية باآلثار توعيتهم أجل من المدراس في الثانوية

 قدراتهم، مع تتناسب معايير وضع على وتشجيعهم المتكيفة، غير
 التي األهداف تحقيق من تمكنهم عدم إلمكانية مجال وترك

 .القلق من مرتفعة مستويات تنتابهم ال لكي تحقيقها إلى يسعون

 الثانوية، المرحلة خاصة وبصفه ،للطالب تدريبية برامج تقديم -
 اإليجابية والتأثيرات الكماليين بمجموعات توعيتهم بهدف

  .للكمالية والسلبية

تخفيف أعراض الوسواس  إلىإجراء دراسات تجريبية تهدف  -
القهري من خالل تعديل األفكار غير الوظيفية لدى الكماليين غير 

 .المتكيفين، ولدى غير الكماليين

األبعاد بأنواع القلق  متعددةية إجراء دراسات تبحث عالقة الكمال -
 .األخرى

إجراء دراسات حول فاعلية األساليب اإلرشادية في تخفيض  -
كون تمستوى التعارض لدى الكماليين غير المتكيفين، بحيث 

كماليين (ليكونوا  لديهم معايير عالية ومستويات قلق منخفضة
 ).متكيفين

وعدم الكمالية  المتكيفة، غير الكمالية تتركها التي اآلثار دراسة -
 .على طلبة المدارس الثانوية
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