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AbstractThe Individual Is Obliged To Adhere To The Quarantine To
Reduce The Risk Of The Spread Of The Coronavirus (Covid-19) In
An Effort To Avoid Infection, But The Infection May Be Transmitted
To Him And Make Him Quarantine Until You Make Sure That He
Does Not Get All The Preventive Measures Such As Wearing The
Protective Mask And Washing Hands Constantly, And Avoiding
Friction With Others Even Those Close To Him, Which May Make
Him Vulnerable To Many Psychological Disorders Including
Obsessive Compulsive Disorder, Increasing The Psychological Pain
And Problems, Especially If He Is Infected With It Before The Corona
Epidemic, His Symptoms Are Exacerbated As Increased And The
Fluidity Of Pollution, And Fears Of Transmission Infection And
Exaggeration In The Rituals Of Hygiene Due To The Strictness Of
Both The Family In Strict Health Measures, And The Media's
Intimidation Of This Virus.
Key WordsObsessive Compulsive;
Epidemic.

Quarantine;

Coronavirus;

Ritual;

مقدمة
) من الفريوسات اخلطرية سريعة االنتشار19 يعد فريوس كورونا (كوفيد
وعدوى االصابة بها مع احتمال تعرض الفرد للموت خاصة عند كبار السن
وذوي الفئات املزمنة ؛ فتضررت الكثري من دول العامل منها اجلزائر يف عدد
االصابات وحتى الوفيات ؛ وبتغيري شامل يف جماالت احلياة كالتزام الفرد
باحلجر الصحي ببقائه يف منزله واحلفاظ على تباعده االجتماعي سعيا لتجنب
اخلطر ؛ مما نتج عنه العديد من االثار النفسية واجلسمية كحالة الرعب
والقلق واخلوف من انتقال العدوى يف ظل استكمال كل اإلجراءات االحرتازية
والتدابري الوقائية املشددة اليت مل تستطع إيقاف انتشاره أو احلد من
 او وجود لقاح او عالج للقضاء عليه ليزيل خماوف الفرد وحيقق،استمراريته
 بل اصبح يهدد سالمته اجلسدية والنفسية خاصة بإلزامه باحلجر،طمأنينته
والتباعد االجتماعي كوسيلة للحد من تفشي املرض السيما يف االشهر االوىل
من انتشار جائحة كورونا ؛ مبنع التنقل والسفر وتبادل الزيارات وغلق اماكن
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العمل والرتفيه والتسلية ودور العبادة مما اثرت على احلالة النفسية للفرد.
"فاالنغالق القسري بني جدران البيت لعدة ايام او اسابيع نتيجة للحجر الصحي
املفروض يف عدة بلدان عرب العامل يف خطوة الحتواء تفشي فريوس كورونا  ،هو
امر غري اعتيادي بالنسبة لعامة الناس اال يف الظروف االستثنائية  ،وهو ما
يتسبب يف الكثري من احلاالت بأثار نفسية وخيمة  ،تقتضي املتابعة والعالج لدى
املختصني"( .دومي كنزة ،2020 ،صفحة )65
وقد قامت العديد من الدراسات النفسية حول االثار النفسية اليت خيلفها
فريوس كورونا على صحة الفرد منها دراسة سنوسي بومدين وجلولي زينب سنة
( )2020باجلزائر اليت هدفت اىل التعرف على اهم مؤشرات الدالة على
اخنفاض الصحة النفسية يف ظل انتشار فريوس كورونا كوفيد  19-والتباعد
االجتماعي واستمرار احلجر الصحي على عينة مكونة من ( )446شخص.
ولتحقيق اهداف الدراسة صمم الباحثان استبيانا بعد التأكد من خصائصه
السيكومرتية  ،فتوصال اىل ان اهم املؤشرات الدالة على اخنفاض الصحة
النفسية هي الشعور باخلوف الكبري من االصابة بهذا الوباء والشعور بالعجز من
محاية افراد العائلة ،وان مستوى الصحة النفسية يف ظل ازمة كورونا منخفض،
باإلضافة اىل وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى الصحة النفسية يف ظل
ازمة كورونا تعزى ملتغري اجلنس ،بينما اشارت دراسة عبد الكريم ملياني،
مصطفى جمادي ( )2020باجلزائر حول اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط
النفسية للحجر الصحي النتشار فريوس كوفيد  19-لدى عينة من اساتذة
التعليم العالي العائدين من خارج الوطن" دراسة استكشافية ،حيث هدفت اىل
التعرف على اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية للحجر الصحي النتشار
فريوس كوفيد  19-لدى اساتذة التعليم العالي العائدين من خارج الوطن
باستخدام املنهج الوصفي التحليلي على عينة قصدية ( )60استاذ واستاذة
تعرضوا للحجر الصحي مبختلف فنادق اجلزائر بتطبيق استبيان الكرتوني حول
اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية ،فأسفرت نتائج الدراسة ان درجة
االلتزام باحلجر الصحي لدى اساتذة التعليم العالي العائدين من خارج الوطن
درجة عالية  ،كما ان اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى اساتذة
التعليم العالي اثناء فرتة احلجر الصحي هي اسرتاتيجية مواجهة الضغوط
بلخري فايزة
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النفسية ثم اسرتاتيجية دينية اخالقية واخريا اسرتاتيجية صحية وقائية .ويف
 şبإسطنبول برتكيا
دراسة ياسر تانري واخرون 2020
حول تفاقم أعراض الوسواس القهري عند األطفال واملراهقون خالل وباء
وعالقته
بهدف الكشف عن آثار وباء 19
كوفيد 19
باحلجر املنزلي على بروفيل األعراض ،وشدتها وتفاقم الوسواس القهري
) والعوامل ذات الصلة عند االفراد الشباب .وقد متت متابعتهم بعد
(
تشخيص اولي للوسواس القهري يف مستشفى جامعي عرب اهلاتف أو شبكة
اإلنرتنت لتقييم بروفيل األعراض ،وشدتها وتفاقمها أثناء اجلائحة باستخدام
)على االطفال ومقياس
مقياس الوسواس القهري ييل براون (
) لقياس مالمح
تصنيف االنطباع العاملي السريري  -مقياس الشدة (
األعراض وشدتها قبل وخالل اجلائحة ،فأسفرت النتائج اىل وجود زيادة كبرية
يف وساوس العدوى ويف هوس التنظيف/الغسل أثناء اجلائحة ،وكانت درجات
واملقاييس الفرعية للقهر وجمموع درجاته ،و درجة
الوساوس
)خالل فرتة اجلائحة أعلى إحصائيا من الفرتة السابقة
مقياس الشدة (
للجائحة ،كما كانت هناك عالقة كبرية بني التغري يف درجات مقياس
واحلديث  /البحث يف البيئة االجتماعية
الوسواس القهري
حول كوفيد  ،19-واالنشغال اليومي حوله  ،كما قد يصاب االشخاص
الصغار املصابني بالوسواس القهري بتطور اعراض اخرى وتفاقم اعراض
الوسواس القهري اثناء وباء كورونا(كوفيد .)19-
اظهرت الدراسات السابقة االثار النفسية النامجة عن فريوس كورونا
وخطورته على الصحة النفسية للفرد كاخنفاض يف مستواها كدراسة سنوسي
بومدين وجلولي زينب سنة ( )2020ملا يتميز به هذا الفريوس بسرعة انتشاره
ومضاعفات خطرية قد تؤدي بالشخص املصاب به اىل الوفاة ،او اىل فقدان احد
من العائلة ،مما جتعله يتبع جمموعة من االسرتاتيجيات ملواجهة الضغط
النفسي الناتج عن فريوس كورونا وهذا ما بينته دراسة عبد الكريم ملياني،
مصطفى جمادي ( ،)2020او اىل زيادة من حجم املعاناة النفسية بتفاقم
االعراض عند الفئات املرضية منها مرض الوسواس القهري كما بينته دراسة
 ، şولقد تباينت وسائل القياس
ياسر تانري واخرون 2020
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حبسب هدف الدراسة ،كما تنوعت بدورها عينات الدراسة فأجريت على مراحل
عمرية خمتلفة نتيجة ما خلفه فريوس كورونا من اثار صحية واجتماعية
واقتصادية ونفسية كظهور حالة اخلوف والرعب  ،ووساوس النظافة من خالل
املبالغة يف التعقيم والتطهري قد تتطور يف بعض االحيان اىل مرض الوسواس
القهري  ،او اىل خلق مشاكل عند احلاالت املصابة به قبل وباء كورونا خاصة
يف ظل انتشاره واستمراره بعودة الزيادة يف عدد االصابات والوفيات كما امساها
البعض مبوجة ثانية للفريوس  ،وعدم وجود لقاح او عالج للقضاء عليه ليزيل
خماوف الفرد وساوسه وحيقق طمأنينته ،مما جيعلنا نطرح بعض التساؤالت
حوله .
.1تساؤالت الدراسة :
ماهي مالمح اضطراب الوسواس القهري عند الفرد املصاب به قبل وباءفريوس كورونا (كوفيد  )19-اثناء احلجر الصحي؟
ماهي االسباب اليت تؤدي اىل تفاقم االعراض عند الفرد املصاببالوسواس القهري اثناء احلجر الصحي.؟
.2اهداف الدراسة واهميتها  :تكمن فيما يلي:
 التعرف على مالمح اضطراب الوساوس القهري واسبابه عند الفرداملصاب به قبل وباء فريوس كورونا اثناء احلجر الصحي .
 ترى الباحثة ان اهمية الدراسة تتمثل يف كونها تتناول موضوعا هامامن املواضيع احلديثة اليت مازلنا نعايشها يف وقتنا احلاضر وهي جائحة
كورونا اليت جنم عنها العديد من االثار النفسية  ،وتغيري سلوكيات الفرد
خاصة بعد فرض احلجر الصحي السيما يف االشهر االوىل من الوباء مما ادى
اىل ظهور بعض االضطرابات النفسية كالوسواس القهري وخماوف من انتقال
العدوى بهذا الفريوس .
ابراز دور احلجر الصحي يف احلد من انتشار فريوس كورونا من جهةوخمتلف االثار النفسية على الفرد اليت تنتج عنه من جهة اخرى.
 التعرف على خمتلف االضطرابات النفسية النامجة عن فريوس كورونا.وايضا عند احلاالت املرضية منها مرض الوسواس القهري مببالغة الفرد يف
وساوسه ونظافته وتعقيمه مما تسبب له معاناة واملا نفسيا ؛ فيحتاج اىل رعاية
بلخري فايزة
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نفسية تلفت انتباه املهتمني من اخصائيني نفسيني ومعاجلني نفسيني ومرشدين
يف وضع برامج نفسية واجتماعية إلجياد عالج مناسب هلذا االضطراب.
.3مفهوم فريوس كورونا (كوفيد – :)19غالبا ما يستخدم املصطلحان
فريوس كورونا و كوفيد  ،19لإلشارة اىل نفس العدوى ،يف حني فريوسات
كورونا هي يف الواقع عائلة من الفريوسات  ،يسبب بعضها امراضا لإلنسان ،يف
حني ال يتسبب البعض االخر يف ذلك" ،والفريوس الذي يثري قلقا بالغا يف الوقت
 ،او فريوس كورونا املرتابط باملتالزمة التنفسية
احلالي يسمى 2
احلادة الشديدة نوع  ،2وال جيب اخللط ينه وبني فريوس مرض السارس الذي
هو الذي
2
كان اجلميع متخوفا منه عام  ،2003اذ ان فريوس
يتسبب يف مرض كوفيد  ،19هذا االخري هو االسم الذي اطلقته منظمة الصحة
العاملية يف  11فيفري  2020على املرض الذي يسببه كورونا ،ويكون عادة
مصحوبا باحلمى والعياء والسعال ،اضافة اىل املشاكل التنفسية اليت تؤدي اىل
الوفاة" ( .معزوز هشام واخرون ،2020 ،صفحة )80
فيعرف مرض كوفيد 19-على انه "مرض معد يسببه اخر فريوس مت
اكتشافه من سالسة فريوسات كورونا  .ومل يكن هناك اي علم بوجود هذا
الفريوس اجلديد ومرضه قبل بدء تفشيه يف مدينة ووهان الصينية يف كانون
االول /ديسمرب  . 2019وقد حتول كوفيد  19-االن اىل جائحة تؤثر على
العديد من بلدان العامل" (حيي بن العربي ،ربوح حممد ،2020 ،صفحة ،)161
كما انه فصيلة فريوسات واسعة االنتشار يُعرف أنها تسبب أمراضا ترتاوح من
نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد حدة ،مثل متالزمة الشرق األوسط
) ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم (السارس).
التنفسية (
) هو ساللة جديدة من الفريوس مل يسبق
وفريوس كورونا املستجد (
اكتشافها لدى البشر (منظمة الصحة العاملية)2019 ،
فاكتشف فريوس كورونا يف ديسمرب  2019يف مدينة "ووهان" بالصني ،
وصنفته منظمة الصحة العاملية يف  11مارس  2020على انه " جائحة" اذ
يستطيع الفريوس االنتشار بني البشر مباشرة مما سرع يف انتشاره  ،ويف منتصف
يناير ابلغت عدة دول يف اوروبا واسيا وامريكا الشمالية عن وصول الفريوس اىل
اراضيها  ،واعترب االوربيون هذا الوباء مثل اي وباء معروف ،ولن يصل اىل اوروبا ،
بلخري فايزة
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اال ان االحداث االخرية اثبتت العكس ،اذ بدأت تتصاعد االصابات بشكل كبري ،
حتى اعتربت منظمة الصحة العاملية اوروبا بؤرة للوباء( .عطاب يونس،2020 ،
صفحة )340
ان فريوس
.1.3اعراض مرض كوفيد :صرحت 2020
قد يظل موجودا على عدة اسطح لعدة ساعات  ،وقد يصل
كورونا 19
لعدة ايام  ،غري ان هذا الفريوس يصعب تشخيصه على البالستيك اال بعد 72
ساعة  ،وعلى الفوالذ املقاوم للصدأ او الكرتون اال بعد  48ساعة  ،ويرتاوح زمن
تشخيص اعراض العدوى خالل اليوم الواحد اىل اليوم الرابع عشر من االصابة ،
وهلذا  ،كان من الضرورة مبكان حفظ النفس من التعرض هلذا الفريوس ،
وذلك باتباع التدابري االحرتازية الالزمة (حممد ديروس سيمرب ،2020 ،صفحة
 ،)39اذ ميكن ملرض كوفيد  19-ان ينتقل عن طريق الرذاذ الذي ينتشر من
االنف او الفم عندما يسعل املصاب باملرض او يعطس ،وتتساقط هذه القطريات
على االشياء واالسطح ،وعند مالمستها من شخص اخر ثم ملس عينه او انفه او
فمه ،او اذا تنفس القطريات اليت خترج من املصاب مع سعاله او زفريه ،وميكن
حينها ان يصاب الشخص باملرض (عطاب يونس ،2020 ،صفحة  ، )340فتتمثل
االعراض االكثر شيوعا ملرض كوفيد  19-يف احلمى واالرهاق والسعال
اجلاف .وتشمل االعراض االخرى االقل شيوعا ولكن قد يصاب بها بعض املرضى
 :االالم واالوجاع  ،واحتقان االنف  ،والصداع  ،والتهاب امللتحمة  ،وامل احللق ،
واالسهال  ،وفقدان حاسة الذوق او الشم  ،وظهور طفح جلدي او تغري لون اصابع
اليدين او ا لقدمني .وعادة ما تكون هذه االعراض خفيفة وتبدا بشكل تدرجيي .
ويصاب بعض الناس بالعدوى دون ان يشعروا اال بأعراض خفيفة جدا( .حيي بن
العربي ،ربوح حممد ،2020 ،صفحة )161
خلف فريوس كورونا العديد من االعراض اجلسمية هلا مضاعفات
خطرية على صحة الفرد واحملطني به بسبب سرعة انتقال العدوى اليت قد تؤدي
يف بعض االحيان اىل فقدان احلياة ؛ مما جتعله يأخذ مجيع االحتياطات الالزمة
ملواجهة هذا الفريوس والتقليل من انتشاره كارتداء القناع الواقي واجراءات
التباعد االجتماعي  ،وااللتزام باحلجر الصحي ،بالتزامه يف املنزل مع الغاء
الزيارات والرحالت ،فلم يعد الفرد ميضي وقتا يف املطاعم ،وأماكن التسوق أو
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الرتفيه ،و اغالق دور العبادات اليت كانت كل هذه االماكن متنفسا لتخفيف
صراعاته وضغوطاته النفسية مما انعكس سلبا على روتينه اليومي وسلوكه من
خالل عملية احلجر الصحي اليت تقلل من خطر االصابة بهذا الفريوس الغري
املرئي اال انها قد افرزت بعض االثار النفسية كالعزلة " .فغالبا ما ثبت ان
احلجر  ،وفقدان الروتني املعتاد  ،واخنفاض االتصال االجتماعي مع االخرين
يسبب امللل واالحباط والشعور بالعزلة عن بقية العامل  ،وهو امر مؤمل لتفاقم
مشاعر االحباط بسبب عدم القدرة على املشاركة يف االنشطة اليومية املعتادة ،
مثل التسوق للضروريات االساسية او املشاركة يف انشطة الشبكات االجتماعية
عرب اهلاتف او االنرتنت"( .ميني برقوق ،كمال روزوق  ،2020 ،صفحة )221
.4نشاة احلجر الصحي :يف عهد اإلسالم وضع النيب حممد صلى اهلل عليه
وسلم احلجر الصحي لعدم انتشار األوبئة املدمرة حيث قال صلى اهلل عليه
وسلم ":إذا مسعتم بالطاعون يف أرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال
خترجوا منها" (رواه البخاري يف باب ما يذكر يف الطاعون) ،فتارخييا استعملت
هذه الطريقة يف نطاق واسع يف ايطاليا يف القرن الرابع عشر عن طريق عزل
السفن القادمة من املناطق املصابة بالطاعون ملدة اربعني يوما قبل انزال ركابها.
باإلجنليزية (باإليطالية
ومن هنا اشتقت كلمة
تعين  .)40عموما تعترب هذه املدة جد كافية لتحضني
معظم امليكروبات مما يسمح باكتشاف اعراض املرض عند االشخاص املصابني
ميدانيا ختتلف مدة احلجر حسب مدة حضانة امليكروب يف اجلسم غري انها تقل
عادة عن االربعني يوما  ،على سبيل املثال فقد قدرت مدة احلجر بالنسبة ملرض
سارس بأربعة عشر يوما باعتبار ان مدة حضانة امليكروب ترتاوح عموما ما بني
اثنتا عشرة اىل اربعة عشر يوما ,كما استعملت نفس املدة للحجر بالنسبة ملرض
كوفيد ( .19لونيس حممد ،2020 ،صفحة )84
فطبق احلجر الصحي بصورة مؤسسية ألول مرة على املستوى الدولي يف
القرن الرابع عشر امليالدي ،وذلك بعد تفشي الطاعون الدبلي او املوت االسود يف
واروبا  .وقد تسبب هذا الطاعون يف وفاة ما يقدر بنحو  20مليونا من الناس يف
الفرتة من عام  1347حتى  . 1352وهلذا  ،مت تأسيس اول مركز للحجر الصحي
 ،وهي احدى املدن يف مشال ايطاليا  ،واطلق على هذا املركز
يف مدين
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 .ومن ثم اخذ نظام احلجر الصحي يشتهر بأوروبا
اسم
ومت تطبيقه ملدة  400عاما ،وذلك بعد االعتماد الكامل على لوائح احلجر
الصحي اليت صاغتها سلطات البندقية يف عام  ،1448ومن املدن الدول االوربية
يف عام  ،1526ومرسيليا يف نفس العام،
اليت طبقت هذا النظام جنوه
واجنلرتا عام  ،1585وإسكتلندا عام  ، 1564وفرنسا عام( .1683حممد ديروس
سيمرب ،2020 ،صفحة )48
.1.4مفهوم احلجر الصحي :تعددت التعاريف حوله منها تعريف كاميس
"هو وضع االشخاص املصابني  ،او احليوانات  ،او
دوون2010
النباتات اللذين تأكدت اصابتهم بالعدوى يف االماكن اخلاصة  ،واخضاعهم
للمراقبة الصارمة فرتة معينة منعا للعدوى من االنتشار بشكل واسع"( (-حممد
ديروس سيمرب،2020 ،ص ،)47كما انه "اجراء خيضع له االشخاص اللذين
تعرضوا ملرض معد ،وهذا اذا اصيبوا باملرض او مل يصابوا به"( .عبد الكريم
ملياني ،مصطفى جمادي ،2020 ،صفحة )205
 .2.4الفرق بني العزل الصحي و احلجر الصحي :هناك فرق بينهما يتمثل
فيما يلي
العزل :ان العزل عبارة عن اسرتاتيجية يلجا اليها لعزل املصابني مبرضمعد عن االشخاص االصحاء حبيث يقيد العزل من حرية املرضى للمساعدة يف
عدم انتشار مرض معني  ،وميكن رعاية االشخاص املعزولني يف منازهلم او
املستشفى او منشئات الرعاية الصحية املخصصة (امال كزيز ،2020 ،صفحة
 ،)33كما انه عندما يلزم الشخص املصاب باحلمى او السعال او غري ذلك من
اعراض مرض كوفيد  19بيته وميتنع عن الذهاب اىل العمل او املدرسة او
االماكن العامة  .وهذا العزل ميكن ان حيدث بشكل طوعي او يستند اىل توصية
من مقدم الرعاية الصحية (حيي بن العربي ،ربوح حممد ،2020 ،صفحة ،)162
فالعزل الصحي هو اجراء اكثر فصال لألفراد الذين يعانون من مرض معد ،
واللذين قد ينقلونه بسهولة للمحيطني  .ويف العزل يتم ابقاء هؤالء االفراد
منفصلني عن االخرين عادة داخل منشاة للرعاية الصحية  ،ويكون لدى الشخص
املعزول غرفته اخلاصة  ،ويتخذ القائمون على الرعاية الصحية احتياطات معينة
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للتعامل معه ،مثل ارتداء مالبس واقية (عبد الكريم ملياني ،مصطفى جمادي،
 ،2020صفحة )205
بينما احلجر الصحي هو تقييد االنشطة وعزل االشخاص غري املرضى هم
انفسهم ولكنهم رمبا تعرضوا لإلصابة بعدوى كوفيد  .19-واهلدف هو منع
انتشار املرض يف الوقت الذي ال تكاد اي اعراض على الشخص  ،اما العزل فيعين
عزل االشخاص املرضى الذين تظهر عليهم اعراض كوفيد  19-وميكنهم نقل
عدواه  ،ملنع انتشار املرض (حيي بن العربي ،ربوح حممد ،2020 ،صفحة .)163
ويتم اللجوء اىل احلجر الصحي لعزل وتقييد حرية االشخاص الذين حيتمل
تعرضهم ملرض معد ولكن ال تظهر عليهم االعراض لنرى هل اصيبوا باملرض ام ال
وقد يكون هؤالء االشخاص معدين وقد ال يكونون كذلك( .امال كزيز،2020 ،
صفحة )33
وعليه خيتلف كل من احلجر الصحي عن العزل الصحي يف وجود
االصابة مبرض  ،فالعزل هو اجراءا اكثر فصال للفرد الذي يعاني من مرض
معد وخطري وظهرت اعراضه بشكل واضح منها فريوس كورونا واليت تتطلب
اجراءات صحية ورعاية صحية خاصة بالبقاء يف غرفة خاصة وابتعاده ،وقطع
عالقاته واتصاله باألخرين جتنبا خلطر العدوى ،كما يتطلب احتياطات معينة
للتعامل معه ،مثل ارتداء مالبس واقية ،بينما احلجر الصحي يتم فيها حتديد
نشاط االشخاص االصحاء الذين حيتمل اصابتهم بهذا املرض املعد ملنع انتشار
املرض والتقليل من خماطر انتقال العدوى اىل االخرين ،فقيام الفرد بإجراءات
احلجر الصحي او العزل الصحي من شانها تقلل من خماطر انتقال العدوى اىل
االخرين السيما ان هذا الفريوس غري مرئي وال تظهر اعراضه اال بعد  14يوم.
واليت ختتلف اعراضه من فرد ألخر واليت قد تؤدي يف بعض االحيان اىل فقدان
احبائه واصدقائه مما جتعله يشعر باخلوف والقلق والذعر يف حالة االصابة به او
عدم االصابة به  ،وحتد من حريته ومن القيام باألنشطة املعتادة .
فيؤدي فقدان السلوكات اليومية املعتادة وتقليل االتصال البشري اىل
الشعور بامللل واالحباط والقلق .لذلك من املهم احلفاظ على ايقاع يومي على
الرغم من كل شيء  ،لتنظيم روتني جديد يف املنزل .يف غياب االقارب واالصال
بهم ،يلعب دمج جمموعة دعم دورا مشابها .حيث الحظ الباحثون ان االشخاص
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غري القادرين على تنشيط شبكتهم االتصالية هم اكثر قلقا اثناء احلجر
الصحي ويف حمنة على املدى الطويل (ميني برقوق ،كمال روزوق ،2020 ،
صفحة .)219
تسبب فريوس كورونا اخلطري يف اثارة القلق واخلوف بالنسبة للشخص
غري املصاب به بالتزامه باحلجر املنزلي او الصحي وخروجه اال للضروريات
كشراء املستلزمات الغذائية او الدوائية السيما يف االشهر االوىل من الوباء بعد
فرض اجلزائر ،والعديد من دول العامل حجر جزئي او كلي .وايضا عند
االشخاص الذين حيتمل تعرضهم لإلصابة بهذا الفريوس او حتى املصابني به
مما تؤثر على حالتهم النفسية وتعرضهم اىل بعض االضطرابات النفسية منها
الوسواس القهري بسيطرة وساوس وشكوك واملبالغة يف التعقيم والنظافة ،
وخماوف العدوى خاصة عند االشخاص الذين مل تتأكد اصابتهم به بعد يف
ظل تهويل وسائل االعالم  ،و مواقع التواصل االجتماعي مبا تنشره من اخبار
حول زيادة يف عدد االصابات والوفيات مما تؤثر سلبا على احلالة النفسية للفرد ،
"فالتعرض املكثف بشكل يومي لكم هائل من االخبار واملوضوعات السلبية  ،وكل
ما خيص الوباء العاملي من عدد االصابات والوفيات وطرق العدوى واعرا ض
انتشاره  ،يتسبب بالتوهم باملرض واالحياء باإلعياء ويصاب الشخص بالوسواس ،
وهو االفراط يف الشي  ،مثل انتشار وسواس النظافة الذي قد يدفع لغسل اليدين
عشرات املرات يف فرتة قصرية  ،وتعقيم كل شيء باملعمقات بشكل مبالغ فيه،
والتطهري بأدوات مضرة تسبب كوارث" (ميهوب يوسف ،ميهوب علي،2020 ،
صفحة ، )135كما خلق هذا الفريوس بعض املشكالت النفسية خاصة عند
بعض احلاالت املرضية كاالكتئاب والوسواس القهري قبل الوباء مما زاد من
حجم معاناتهم وشكواهم من اعراض املرض من جهة  ،وخوفهم من االصابة
بفريوس كورونا (كوفيد  )19-من جهة اخرى.
 .5مفهوم اضطراب الوساوس القهري  :يتكون االضطراب من كلمتني
فالوساوس عرفت يف مصطلح الطب النفسي "كأفكار ،او دوافع  ،او صور ملحة
ومتكررة دوريا ،يعاني منها االنسان يف وقت من االوقات خالل االنزعاج او
االضطراب بطريقة تطفلية وغري مناسبة  ،وينتج عنها ضيق ملحوظ كما ان
االفكار او الدوافع او الصور ليست جمرد هموم مفرطة حيال مشاكل احلياة
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احلقيقية" (لي باير  ،2010 ،صفحة ،)25كما يعرفها انتوني واخرون
الوساوس على "انه افكار مثابرة او مستمرة  ،واندفاعات  ،وختيالت حتدث
بصورة متكررة وخترب على انها اقحامية وغري مناسبة ،وينتج عنها االحساس
باالسى" (السيد كامل الشربيين ،2014 ،صفحة  .)155ايضا هي فكرة سخيفة
أو يف غري حملها تقتحم بشكل عنيف و متكرر يف التفكري يف املوضوع .فاخلوف
من الوسخ أو التلوث أو املرض هي الوساوس األكثر شيوعا
172 173

2010

بينما يعرف امحد عبد اخلالق( )2002القهر على "انه سلوك حركي او
عقلي يتخذ شكال متكررا  ،ويف معظم احلاالت يشعر الفرد بانه مدفوع اىل تنفيذ
الفعل القهري  ،وذلك حتى خيفض او مينع الضيق او الكرب الذي يصاحب
الوسواس  ،او حتى مينع حادثا معينا مفزعا او موقفا مروعا" (السيد كامل
الشربيين ،2014 ،صفحة .)155وهو ايضا فعل ال ميكن أن مينع الشخص نفسه
من تنفيذه الذي يشعر أنه ملزم بأدائه  ،عادة ضد ارادته  .فالفعل هو نشاط أو
2005
عقلي  ،مبعنى  ،يتألف من حركة أو الفكر
 ،19فاضطراب الوساوس القهري هو "فكرة متسلطة وسلوك اجباري  ،يظهر
بتكرار وقوة لدى املريض ويالزمه  ،ويفرض نفسه عليه ،وال يستطيع مقاومته
رغم وعي املريض لغرابته وسخفه وعدم فائدته  ،ويشعر بالقلق والتوتر اذا قاوم ما
توسوس به نفسه ،ويشعر بإحلاح داخلي للقيام به"( .نوير بنت سليمان،2017 ،
صفحة )152
وعليه انطالقا مما سبق ميكن تعريف الوسواس القهري على انه اضطراب
نفسي يتميز بسيطرة افكار متكررة ملحة غري منطقية يدرك املريض غرابتها  ،اال
انه ال يستطيع مقاومتها فيقوم بأفعال قهرية لتخفيف من قلق سيطرة تلك
االفكار الوسواسية .
.1.5اشكال الوسواس القهري :ختتلف اشكاله منها:
ا  -االفكار الوساوسية اليت تعاود احلدوث للفرد بإصرار واحلاح ويف الغالب
ما تكون غري سارة بل افكار مزعجة.
ب  -افعال قهرية او قسرية او استحواذية جيد الفرد نفسه مساقا اىل تكرار
بعض االفعال او خليط من االفكار الوساوسية مع االفعال االستحواذية او
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القهرية كاعتقاد الفرد انه حيمل جراثيم املرض ،مع امليل القهري لغسل اليد
باستمرار.
ت  -وساوس اخلوف من اشياء خاصة تنتاب املصاب باالضطراب التسلطي
احيانا وساوس شديدة قوامها ان خيشى اشياء خاصة ،وال حيب ان يلمسها او
يقربها او يراها رؤية العني  ،فمثال اذا رأى سكينا احل ان يرفعها من امامه على
الفور  ،ألنه يشعر انه مضطر الن يصيب به احد احلاضرين او يعمد اىل االنتحار
بها( .عماد عزات طنينه ،2017 ،صفحة )13
 .2.5املالمح الرئيسية للمضطربني باضطراب الوساوس القهري :رصدت
العديد من الدراسات اهم مالمح املضطربني بالوسواس القهري يف السمات او
املالمح االتية :
- 1التجنب :ونقصد به ان الكثري من املضطربني باضطراب الوسواس
القهري غالبا ما يأخذ سلوكهم سلوك التجنب املعروف يف حاالت الفوبيا ،كما
يتعلق ايضا التجنب باملنبهات ،او القيام بالسلوك الذي يتضمن امكانية اطالق
الوسواس او االفعال القهرية.
 - 2اخلوف من الكوارث :اذ يذكر معظم االشخاص الذين يعانون من
اضطراب الوساوس القهرية خشيتهم من امكانية التعرض لكوارث سوف حتدث
اذا هم اهملوا القيام بسلوكهم القهري .مثال غسل اليد بطريقة قهرية ملنع
وقوع حادثة ما.
- 3املقاومة :اعتربت مقاومة الوساوس واالفعال القهرية خاصية حمورية يف
عصاب الوسواس القهري  ،واذا كان بعض االشخاص حياولون املقاومة وستمرون
فيها فان البعض االخر من املرضى يعتقدون بانه ال توجد لديهم من االساس
مقاومة قوية  ،ويبدو االمر وكأنهم قد توقفوا عن املقاومة واستسلموا متاما
للواقع.
- 4السعي للحصول على تأكيدات :يلجا كثري من مرضى الوساوس
القهري للسعي الدائم للحصول على تأكيدات من افراد االسرة (التأكد من
اغالق صنابري املياه مثال) وعندما حيصل املريض على التأكيدات اليت يطلبها
من االخرين او يقوم هو بها) يشعر بالتحسن اال انه بعد فرتة يتكرر طلب
التأكيدات.
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- 5املقاطعة :عندما ينخرط مرضى الوساوس القهري يف سلوكهم القهري
فانهم يشعرون باحلاجة اىل القيام به مبنتهى الدقة او بدون مقاطعة ،واذا حدثت
املقاطعة (اي حدث ما جيعله يتوقف عن القيام بسلوكه القهري) فانه يبدا من
جديد.
- 6تأمل االفكار  :يعد تأمل االفكار احد املظاهر االساسية املميزة الضطراب
الوسواس القهري  ،اذ يظل الشخص يف حالة (طرح) اسئلة على انفسهم(طرح)
احتماالت و(انشغال دائم ومستمر) بالتفكري يف موضوعات فلسفية مثل :هل
هناك حياة بعد املوت؟  ....وغريها من التساؤالت (حممد حسن غامن،2006 ،
الصفحات )79- 78
فعلى الرغم من تباين االشكال السريرية للمرض  ،تستجيب األعراض
القهرية للوسواس إىل تصنيف أربعة عوامل .اجملموعات األوىل وساوس حول
املواضيع العدوانية واجلنسية والدينية أو اجلسدية وقهر التحقق .الثانية
تتوافق مع وساوس التماثل والنظام والدقة أو حتى تلك اليت يقال عنها 'األفكار
السحرية' ،اليت تنطوي على فكرة سوء احلظ اليت ميكن أن تصيب أقارب
الشخص ،فضال عن السلوك القهري للنظام والتخزين والعد .الثالثة تتضمن
وساوس التلوث واألوساخ والتلطيخ ،والغسل والتنظيف  .يف االخري الرابعة ،
تتكون من وساوس /قهرية ترتكز على اجلمع /تراكم
2

2007

ان استمرار جائحة كورونا الكثر من سنة خاصة يف ظل عودة ارتفاع
عدد االصابات والوفيات يف خمتلف العامل منها اجلزائر ما امساها البعض
مبوجة ثانية من فريوس كورونا  ،بالرغم من وجود لقاح اال ان هناك خماوف من
مضاعفاته يف حالة توفره زاد من حجم املعاناة النفسية لدى الفرد خاصة لدى
الفئات اليت كانت تعاني من امراض نفسية قبل الوباء كالوسواس القهري
،فتزيد لديهم الوسواس والطقوس القسرية بسبب اخلوف من العدوى  .وهذا
انه خالل جائحة
مابينته دراسة دافيد واخرون 2020
"كوفيد  ،"19-كانت هناك زيادة كبرية يف شدة الوساوس والقهر يف حاالت
البالغني مع الوسواس القهري ). (Yasar Tanir and all, 2020, p. 1
ومن املالحظ أن اضطراب الوسواس القسري املرتتب عن تفشي جائحة كورونا
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غالبا ما يتخذ منطني  ،وهما وسواس النظافة ،ووسواس التجنب واحليطة
واخلوف (جيهان حممد بكري ،2021 ،صفحة  ، )612السيما اذا خضع للحجر
الصحي الذي يعترب من االجراءات الوقائية يقوم به يف حالة الشك على انه
مصاب بفريوس كورونا اىل غاية التأكد من عدم اصابته واليت ترتاوح مدته
اربعة عشر يوم  ،مما قد تزيد من وساوسه بسيطرة االفكار السلبية حول االصابة
بهذا الفريوس اخلطري املتميز بسرعة انتشاره  ،فتجعله حبيس هواجسه خاصة
اخلوف من املوت به  ،او خماوف نقل العدوي اىل االخرين خاصة املقربني،
لتتجسد يف طقوس التنظيف ،فيبالغ يف التعقيم والتطهري وتكرار الغسل ،فيقوم
بتنظيف كل عضو من اعضاء جسمه السيما اليدين والوجه لساعات طويلة
خوفا من نقل العدوى  ،وكل دقيقة علما انه مل يقم مبالمسة أي شيء جديد او
ملوث  ،وتعقيم كل شيء االغذية وااللبسة اليت يقتانها بشكل مبالغ فيه خوفا
من البكترييا والفريوسات السيما ان هذا الفريوس قاتل وناقل للعدوى  ،وجتنب
االحتكام باآلخرين ومالمستهم ظنا منهم انه سينقلون له العدوى واملرض مما
جتعله حبيس منزله ،ضف اىل ذلك سلوك التكديس وختزين األقنعة والصابون
واملطهرات خوفا من نفاذها وعدم وجودها يف السوق مستقبال  ،كما تصل به
الدرجة احيانا اىل ان جيرب احمليطني به على اتباع هذه الطقوس املبالغ فيها .
"فاألشخاص الذين يعانون اخلوف من التلوث ينتهي بهم األمر إىل مطالبة
أسرهم باتباع طقوس إزالة التلوث قبل دخول املنزل" (Martin Bouvard,
)"2006, p. 1
ولعل من بني االسباب اليت تؤدي بالفرد املصاب بالوسواس القهري اىل
تفاقم االعراض اثناء احلجر الصحي هو قلقه على صحته وخوفه من انتقال
عدوى الفريوس اليه وبالتالي االصابة به  ،كما ان زيادة الطلب على غسل
اليدين واحلفاظ على نظافتها للوقاية من هذا الفريوس قد تتحول اىل منط
طقوسي خاصة بعد خضوعه للحجر الصحي ،و يف ظل تشدد االسرة يف اختاذ
التدابري الوقائية الصارمة السيما ما تعلق بالنظافة مما تزيد من وساوسه.
بسبب السلوكيات اخلاطئة يف تعاملها مع الوباء كالتحدث الكثري عنه وبشكل
سليب واملبالغة احيانا يف التعقيم و تنظيف اشياء ال تستحق ذلك (جدران
البيت ،االغذية وحتى االلبسة ) ،واملراقبة املستمرة اذا مت اتباع هذه التدابري
بلخري فايزة
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الصحية مما تزرع املخاوف وتزيد من هواجس انتقال العدوى عند الفرد املصاب
بالوسواس القهري.
فمع انتشار فريوس كورونا زاد التشدد على النصائح املتعلقة بالنظافة
والتعقيم من غسيل االيدي اىل تطهري االسطح وارتداء الكمامات .املعروف ان
كال منا يفعل افضل ما ميكنه  ،العتماد روتني معني ،لتمضية الوقت اثناء
العزل ،لكن عندما يتسم هذا الروتني بأفكار غري عقالنية  ،وافعال متكررة ،
ويظهر على انه هاجس ال ميكن كبته سواء تعلق االمر بالنظافة او بالنظام او
بإجياد التماثل يف كل شيء نفعله او مبخاوف غري عقالنية من التلوث  ،فحينها
يصبح االمر غري طبيعي  ،ويتطلب تداخل االطباء النفسانيني  .ويف احلالة
االخرية ،اي النظافة املفرطة  ،الناجتة عن اخلوف من االصابة بفريوس"كورونا "
املستجد  ،ميكن لألشخاص املصابني باضطراب الوسواس القهري ،ان يغسلوا
ايدهم ،وبشكل مهووس لساعات (ميهوب يوسف ،ميهوب علي ،2020 ،صفحة
،)135كما ان لوسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي دور يف زرع القلق
واملخاوف حول انتقال العدوى من خالل التهويل حول فريوس كورونا
كإمكانية أن يبقى نشطا على خمتلف اجلماد و السطوح  ،وانه يغري من
تركيبته وتضخيمه على انه اسوء وباء مرت به البشرية مما تزيد من وساوس
الفرد املصاب بالوسواس القهري حول التلوث  ،وامكانية انتقال العدوى اليه .
فشهدت جائحة كورونا (كوفيد  )19-دعوات واسعة النطاق لزيادة
املسؤولية عن الفرد للحفاظ على امن الذات واآلخرين وزيادة سلوك التنظيف ،
فضال عن الغموض فيما يتعلق بنطاق وتأثري املرض ،فمن املعقول أن نتوقع أن
األفراد املصابني بالوسواس القهري قد يكونون يف خطر كبري بشكل خاص
للعواقب الصحية العقلية السلبية خالل اجلائحة (Eric A.Storch et al,
)2020, p. 2
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خامتة:
يعترب فريوس كورونا (كوفيد  )19-من اخطر الفريوسات فتكا بصحة
الفرد  ،حبيث اصبح يهدد حياته االجتماعية ،ففرض احلجر املنزلي خاصة يف
االشهر االوىل من الوباء بهدف التقليل من انتشار هذا الفريوس واالصابة به ،اال
انه قد حدت من حريته واستقالليته ببقائه يف املنزل مما نتج عنه العديد من
االثار النفسية كالشعور بالعزلة وحالة الرعب والذعر خوفا من اإلصابة بسبب
ما يتميز به من سرعة انتشاره  ،ونقله للعدوى مما قد تودي حبياته يف بعض
االحيان  ،او اىل فقدان املقربني منه ،او قد يتعداها اىل االصابة ببعض
االضطرابات النفسية كاالكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والتوهم املرضي.
واليت تكون اكثر معاناة واملا عند االشخاص املصابني بهذه االضطرابات قبل
الوباء منها الوسواس القهري السيما اذا خضع للحجر الصحي الذي يعترب من
االجراءات الوقائية يقوم به يف حالة الشك على انه مصاب بفريوس كورونا مما
قد تزيد من وساوسه بسيطرة االفكار السلبية حول االصابة به لتتجسد يف
طقوس التنظيف كظهور وساوس حول النظافة واملبالغة يف التعقيم كطقوس
غسل االيدي واملالبس ،وتطهري االسطح وجدران البيت لساعات طويلة خوفا من
انتقال العدوى اليه واالصابة به  ،وتكديس االقنعة واملطهرات خوفا من نفاذها
بسبب قلقه على املستقبل حول استمرار هذا الفريوس الغامض املتحور يف
تركيبته وساللته  ،ويف سرعة انتشاره ومضاعفاته اخلطرية على صحته
كالعجز عن التنفس اليت قد تؤدي اىل وفاته  ،فتزيد من االمه النفسية مما
يتطلب وجود دعم نفسي إلزالة خماوفه و وساوسه حول االصابة به  ،واحلفاظ
على صحته اجلسمية والنفسية دون تدهورها اليت اصبحت من الضروريات
املهمة له ملا هلا من اثار على سلوكه .ويبقى وعي الفرد خبطورة هذا الفريوس ،
واختاذه تدابري وقائية كاحلفاظ على التباعد االجتماعي  ،وارتداء القناع
الواقي ،وغسل يديه باملاء والصابون دون مبالغة فيه حلماية نفسه واحمليطني به،
واالهتمام بصحته الغذائية .وإلزالة وساوسه من خماوف العدوى او االصابة به
من خالل اسلوب االسرتخاء العضلي بإرخاء عضالت جسمه اثناء سيطرة االفكار
الوسواسية عليه للتخلص من القلق الشديد الذي يرافق سيطرة االفكار
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الوسواسية وتعديل املعتقدات السلبية كاملوت به ونقل العدوى عن طريق اعادة
البناء املعريف اىل ان تتأكد عدم اصابته بهذا الفريوس.
قائمة املراجع
- 1السيد كامل الشربيين( ،)2014الصحة النفسية للعاديني وذوي االحتياجات اخلاصة،
ط ،1دار العلم واالميان ،مصر.،
(دراسة
- 2امال كزيز( ،)2020ثقافة احلجر الصحي يف ظل وباء كورونا 19
ميدانية على عينة من اخلاضعني للحجر الصحي يف فندق مزفران (العاصمة) ،جملة
االكادميية للبحوث يف العلوم االجتماعية  ،اجمللد  ،1العدد.2
 - 3جيهان حممد بكري ()2021االضطرابات النفسية املرتتبة على التباعد اجلسدي إثر
جائحة كورونا وعالقتها بالعوامل اخلمسة الكربى للشخصية لدى طالب اجلامعة،
اجمللة الرتبوية ،ج ،2العدد( ،)86جامعة سوهاج ،مصر.
- 4دومي كنزة( ، )2020االثار النفسية املرتتبة على احلجر الصحي على الصحة النفسية
للطفل واألسرة وسبل جتنبها ،جملة دراسات يف سيكولوجية اإلحنراف  ،اجمللد ،5العدد.1
- 5حيي بن العربي ،ربوح حممد(  ، )2020جائحة كورونا (كوفيد ...)19الرياضة املنزلية
اكثر من ضرورة  ،جملة املنظومة الرياضية ،اجمللد  ،7العدد.2
- 6ميني برقوق ،كمال رورزق( ،)2020تداعيات احلجر الصحي على الصحة النفسية ،
جملة التمكني االجتماعي ،اجمللد  ،2العدد.2
- 7لونيس حممد ( ،)2020اهمية احلجر الصحي والتباعد االجتماعي يف الوقاية من
االمراض املعدية ،جملة التمكني  ،اجمللد  ،2العدد ،2ص.84
- 8لي باير( ،)2010الوساوس القهري (عالجه السلوكي والدوائي) ،ترمجة حممد عيد
خلودي ،منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق ،سوريا.
- 9نوير بنت سليمان( ،)2017مدى انتشار اضطراب الوسواس القهري املتعلق بالنظافة عند
الذكور مبحافظة العال يف اململكة العربية السعودية ،جملة البحث العلمي يف الرتبية،
العدد.18
 - 10حممد ديروس سيمرب( ،)2020عواصف االوبئة القاتلة ...من الطاعون اىل فريوس
(دراسة موضوعية يف فقه احلديث والتاريخ)،دار الكتب العلمية ،
كورونا 19
بريوت لبنان.
 - 11حممد حسن غامن( ،)2006االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية( الوبائيات -
التعريف -حمكات التشخيص -االسباب -العالج -املال واملسار)،ط ،1مكتبة االجنلو
املصرية ،مصر.
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 ميهوب يوسف ،ميهوب علي( ،)2020الصحة البسيكولوجية للعامل وتأثريها على بيئةالعمل يف ظل انعكاسات كوفيد  ،19جملة قانون العمل والتشغيل  ،عدد خاص ،تأثري
فريوس كورونا على عالقات العمل
 معزوز هشام واخرون( ،)2020واقع التعليم اجلامعي عن بعد عرب االنرتنت يف ظلجائحة كورونا(دراسة ميدانية على عينة من الطلبة باجلامعات اجلزائرية) ،جملة مدارت
سياسية ،اجمللد  ،3العدد ،3عدد خاص.
 عبد الكريم ملياني( ،)2020مصطفى جمادي ،اسرتاتيجيات مواجهة الضغوطالنفسية للحجر الصحي النتشار فريوس كوفيد  19-لدى عينة من اساتذة التعليم
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