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املناخ األسري وعالقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب
)(دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية التربية –جامعة دنقال بالسودان

 مجذوب أحمد محمد أحمد قمر.د

The family atmosphere and Its Relationship with
the Mental Health And Feelings of Guilt Applied
study on a sample of students from the Faculty of
Education, University of Dongola – Sudan) )

Abstract:

مل ّخص
،هدفت هذه ال ِّدرا�سة �إىل التعرف �إىل املناخ الأ�رسي
 و ال�شعور بالذنب لدى طلبة جامعة،وعالقته بال�صحة النف�سية
 املنهج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة هو. كلية الرتبية،دنقال
) طالب وطالبات108(  بلغت عينة ال ِّدرا�سة،املنهج الو�صفي
 من جمتمع ال ِّدرا�سة البالغ، )2015 - 2014( للعام الدرا�سي
) طالبا وطالبة مت اختيارها عن طريق العينة الع�شوائية829(
 لتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحث مقيا�س املناخ،الطبقية
 تو�صلت ال ِّدرا�سة، و ال�شعور بالذنب، وال�صحة النف�سية،الأ�رسي
 �أن �أفراد عينة ال ِّدرا�سة: �أهمها،�إىل جمموعة من النتائج
، وال�صحة النف�سية،يتمتعون مب�ستوى عال من املناخ الأ�رسي
 ووجود عالقة ذات،و انخفا�ض م�ستوى ال�شعور بالذنب لديهم
 و ال�صحة النف�سية،داللة �إح�صائية موجبة بني املناخ الأ�رسي
، وال�صحة النف�سية وال�شعور بالذنب من جهة �أخرى،من جهة
و �أن املناخ الأ�رسي منبئ بال�صحة النف�سية لدى �أفراد عينة
 على �ضوء نتائج الدرا�سة واملناق�شة اقرتح،ً و�أخريا،الدرا�سة
.الباحث بع�ض التو�صيات
: ال�صحة النف�سية: املناخ الأ�رسي:الكلمات املفتاحية
.ال�شعور بالذنب

The aim of this study was to identify the family
atmosphere and its relationship to mental health
and the feelings of guilt at Dongola University
students at the faculty of Education. The descriptive
analytical method was used in this study. The
sample of this study comprised (208) male and
female students of (829) in the academic year
(2014- 2015) , chosen by the stratified random. To
achieve this goal, the researcher use measurements
Family atmosphere, mental health, and feelings
of guilt scale. The main results of this study are:
The study sample individuals have a high level
of Family atmosphere and mental health; also,
there was a high level of feelings guilt. There is
a significant statistical relationship between the
family atmosphere and mental health on one hand
and between mental health and feelings of guilt on
the other hand. The family atmosphere predictor of
mental health. Finally, in light of the study results
and discussion, the researcher suggested some
recommendations.
Key words: Family atmosphere, feelings of
guilt, mental Health
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مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

ُم ِّ
قدمة:
ُتعترب مرحلة ال�شباب نتاجا وامتدادا ملرحلة هامة
و�أ�سا�سية يف حياة الفرد ،وهي مرحلة الطفولة و�أن للأ�رسة دوراً
بارزاً يف تكوين �شخ�صية الفرد ،باعتبار � ّأن مرحلة الطفولة من
�أهم مراحل النمو يف حياة الإن�سان ،كما تتحدد م�ستقبلهم ومنوهم
اجل�سمي ،والعقلي ،والنف�سي ،واالجتماعي ،والوجداين ،ولكي
ي�سري ال�شاب يف الطريق ال�سليم البد من �إدراك الوالدين للطرق،
والأ�ساليب ال�صحيحة يف معاملة �أبنائهم ،فالتن�شئة االجتماعية
ال�سليمة و�سيله يتبعها الآباء لكي يبنوا يف طريق �أبنائهم القيم،
واملثل ،والأمناط ال�سلوكية التي جتعلهم يتوافقون يف حياتهم،
وي�سعدون يف عالقاتهم االجتماعية مع الآخرين ،وينجحون يف
�أعمالهم ويخططون مل�ستقبلهم و�آمالهم (الزهراين. )2009،
كما �أكّ د علماء التحليل النف�سي على �أهمية اخلربات
الأ�رسية الأوىل يف �سلوك الأبناء واجتاهاتهم ،والتي لها ت�أثري
هام يف منوهم النف�سي واالجتماعي ،وتكوين �شخ�صياتهم
وظيفي ًا ودينامياً ،فالأ�رسة ال�سعيدة ُتع ّد بيئة نف�سية �صحية
للنمو ال�سوي ،وت�ؤدي �إىل �سعادة الأبناء و�صحتهم النف�سيةّ � ،أما
الأ�رسة امل�ضطربة فتعد بيئة نف�سية �سيئة للنمو ،فهي تكون
مبثابة مرتع خ�صب لالنحرافات ال�سلوكية ،واال�ضطرابات
النف�سية ،واالجتماعية ،فطبيعة ما يخربه الطفل من عالقات
يف كنف �أ�رسته هي التي حتدد �إىل ح ٍد كبري ما �إذا كان �سينمو
منواً �سليم ًا �أم ال� ،إذ �إن �أ�سا�س ال�صحة النف�سية -كما يرى علماء
النف�س -قائم على االرتباط النف�سي وفق ًا ملا يخربه الطفل من
عالقة حميمة ودائمة مع �أفراد �أ�رسته� ،إذ يجد الطفل يف مثل هذه
العالقات الإ�شباع حلاجته النف�سية ،كما تكون هذه العالقة مليئة
باخلربات التي يكونها يف بداية حياته ،ثم ت�أخذ �أ�شك ًال عديدة
لها ت�أثريها الكبري يف عالقته مع �أفراد �أ�رسته ،ويف عالقته
امل�ستقبلية الآخرين (خليل. )2006،
ميكن القول �إن َ للأ�رسة ت�أثريا عميقا يف �سلوك الأبناء K
واجتاهاتهم ،ون�ضج انفعاالتهم ،ف�شخ�صيات الأبناء تتكون من
خالل اخلربات التي يعي�شونه،ا ومن خالل املناخ الأ�رسي الذي
ين�ش�أ من العالقات الأ�رسية التفاعلية .ويلعب املناخ الأ�رسي
دوراً مهم ًا يف تنمية قدرات الفرد� ،إذ يحقق املناخ املالئم �أهم
مطالب النمو النف�سي واالجتماعي ،لأن الفرد يف ظل هذا املناخ
يتعلم التفاعل االجتماعي ،وامل�شاركة يف احلياة اليومية ،لذلك
يتعلم اال�ستقالل ال�شخ�صي ،والفرد يف كل ذلك يت�أثر بالأ�رسة
(. )Lerner,2002
كما تعك�س �شخ�صية الفرد تكامله النف�سي واجل�سدي
واالجتماعي  ،حيث ت�ؤثر وتت�أثر عنا�رصها بع�ضها بع�ض،
فتحدد ال�شخ�صية طبيعة توافق الفرد ،وتعطي �صورة عن طريق
تفكريه وتعبريه عن انفعاالته ،ونظراً لذاته وللحياة ،فن�ستطيع
من خاللها فهم �سلوكه وتف�سري ُه ،والتنب�ؤ به ،حيث ي�ؤكد االجتاه
احلديث يف الطب على هذه النظرة ال�شمولية يف الت�شخي�ص،

والعالج ،ويهتم بت�أثري العوامل النف�سية واالجتماعية يف ن�ش�أة
املر�ض (ال�شوا�رشه و الدق�ش. )2014،
ي�شعر الإن�سان عادة ب�رضورة مراجعة نف�سه وحما�سبتها
عما قامت به من �سلوكات �أو عن �أحا�سي�س وم�شاعر ومعتقدات،
وي�صاحب هذه العملية �آالم ومعاناة �أو ر�ضا وارتياح كل ح�سب
ما �سبقه من عمل �أو �شعور ،حيث بد�أ علماء النف�س العام ،وعلماء
النف�س التطوري حديث ًا بتحويل اهتمامهم من درا�سة العواطف
الرئي�سة كالغ�ضب ،واحلزن ،واخلوف �إىل درا�سة العواطف
املركبة� ،أو عواطف الوعي بالذات  Self- Consciousكعاطفة
الذنب ،واخلزي ،واحلرج (ال�شب�ؤون. )2012،
لذا بد�أ علماء النف�س العام ،وعلماء النف�س التطوري حديث ًا
بتحويل اهتمامهم من درا�سة العواطف الرئي�سية :ال�سعادة،
واحلزن ،والغ�ضب ،واخلوف ،نحو درا�سة العواطف املركبة�،أو
االجتماعية� ،أو عواطف ال�شعور بالذات (Lewis, 1992; Emilia,
)Garattoni &Venturini, 2000
من�شطة
ومت ّثل م�شاعر الذنب ال�شعورية حاالت وجدانية ّ
ب�صورة كبرية ،تت�ضمن معاين ال �شعورية ،ويعود ذلك لكون
ال�شعور بالذنب يرتبط ال �شعوري ًا بالأخطاء الطفولية ،ولأن
تعر�ض
اخلربة ال�شعورية للذنب والكوابح الناجمة قد حتول دون ّ
الفرد للمخاوف العقابية الال�شعورية املرعبة واخليالية ،فالفرد
الذي يعاين من قلق النجاح قد ال يعي�ش بال�رضورة خربة الذنب
ال�شعورية ،لكنه غالب ًا ما يعجز �شعوري ًا عن �إدراك �أنه يعاقب
نف�سه من خالل �إف�ساد حماوالته للم�ضي قدم ًا لتحقيق النجاح،
�أو الإجناز الأكادميي� ،أو ال�شعور بال�سعادة (. )Miller,2003
ال�شعور بالذنب ينمو حينما ي�ضطرب االندماج بني
الأ�شخا�ص نتيجة لعدم التمييز بني ال�شكل ،والأر�ضية ،والالوعي،
والالتوا�صل ،يف حني يرى �ألبريت �إلي�س � Albert Ellisأن من �أ�سباب
�شعور الفرد بالذنب هو عدم قدرته على �أن يتخل�ص من �أفكار،
مثل :يجب وينبغي ويتحتم ،فهناك عالقة وا�ضحة بني الأفكار
الالعقالنية التي يرددها ،و�شعوره بالذنب (�سعفان. )1995،

مشكلة ِّ
الدراسة:
� ّإن حياة الطفل داخل الأ�رسة هي �أن يجد من ي�أخذه
بالعناية ،ومن يراعي ت�رصفاته ،وحتركاته حتى ي�صل �إىل
االندماج ،والتكيف مع حميطه االجتماعي ال ّذي يعي�ش فيه،
والأ�رسة هي التي تقوم بتعليم الطفل بع�ض املفاهيم الدينية،
والأخالقية لي�صبح قادراً على العي�ش يف البيئة االجتماعية،
الأمر الذي ميكنه من التعرف �إىل احلقائق االجتماعية ،والثقافية،
واالقت�صادية ،واملحيط الذي يوجد فيه ،ويرى الغزايل ()1969
"�أن ال�صبي �أمانه عند والديه ،وقلبه الطاهر جوهرة نف�سية
�ساذجة خالية من كل نق�ش و�صورة ،وهو قابل لكل ما ينق�ش،
عود اخلري ،وعلِّمه ،ن�ش�أ عليه ،و�سعد
ومائل �إىل كل ما يقال ،ف�إن ِّ
يف الدنيا والآخرة ،و�شاركه يف ثوابه كل معلم وم�ؤدب ،و�إن عود
على ال�رش ،و�أهمل �إهمال البهائم� ،شقي ،وهلك ،وكان وزراً يف
رقبة القائم عليه والوايل عنه" ،ومن هنا ف�إن املناخ �صاف ال
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يعنى �شيئ ًا يف ظل وجود �أ�رسة لديها اجتاهات �سلبية اجتاه
�أطفلها ،مما ينعك�س بال�سلب على منوهم االجتماعي واملعريف،
لذا ت�أتي هذه ال ِّدرا�سة لفح�ص ذلك الأثر الذي ترتكه الأ�رسة على
�أطفالها ،ومن هنا ميكننا حتديد م�شكلة البحث بال�س�ؤال الآتي:
"ما طبيعة العالقة االرتباطية بني املناخ الأ�رسي ،وال�صحة
النف�سية ،وال�شعور بالذنب لدى طلبة امل�ستوى الثاين كلية الرتبية
مروي –جامعة دنقال؟ "

أهمية ِّ
الدراسة:
تنبع �أهمية هذه ال ِّدرا�سة يف جانبها النظري والتطبيقي
حول فح�ص العالقة بني املناخ الأ�رسي ،وال�صحة النف�سية،
وال�شعور بالذنب يف نقاط عدة�،أهمها:
♦ ♦�أهمية املو�ضوع نف�سهُ :يع ّد ك ٌل من املناخ الأ�رسي
ال�شعور بالذنب من �أخطر مظاهر ال�صحة النف�سية
ال�سيئ ،و ُّ
التي ميكن �أن تهدد الأمن النف�سي للإن�سان ،وبالتايل تعوقه عن
التكيف النف�سي ال�سليم.
♦ ♦�أهمية املرحلة العمرية التي يدر�سها البحث :فاالهتمام
مبرحلة ال�شباب دالة ح�ضارية ،وم�ؤ�رش مهم يدلّ على تقدم �أي
جمتمع ،واهتمامه بالتخطيط مل�ستقبلٍ نا�ضج لأبنائه ،و�شعورهم
بالذنب يعوق عملية ال�صحة النف�سية ،وتوافقهم النف�سي ال�سوي.
♦ ♦عدم وجود درا�سات �سابقة (�سودانية ،عربية ح�سب
معلومات الباحث ت�صدت ملتغريات ال ِّدرا�سة معاً ،فمعظم
الدرا�سات ال�سابقة ركزت حول مرحلة املراهقة ،والطفولة،
و�أغفلت املراحل العمرية الأخرى ،كمرحلة ال�شباب.
♦ ♦ت�ساعد نتائج ال ِّدرا�سة املر�شد النف�سي يف كلية الرتبية
"مروي" مبعرفة درجة �إ�سهام املناخ الأ�رسي يف التنب�ؤ بال�صحة
النف�سية ،وو�ضع الربامج الإر�شادية على �أثرها.

أهداف ِّ
الدراسة:
على وجه التحديد حاولت هذه ال ِّدرا�سة معرفة الآتي:
● ●التحقق من درجة املناخ الأ�رسي ال�سائد لدى عينة
ال ِّدرا�سة.
● ●الك�شف عن م�ستوى ال�صحة النف�سية لدى �أفراد عينة
ال ِّدرا�سة.
● ●معرفة درجة ال�شعور بالذنب لدى طلبة كلية الرتبية
مروي.
● ●معرفة طبيعة العالقة االرتباطية بني املناخ الأ�رسي،
وال�صحة النف�سية ،وال�شعور بالذنب لدى طلبة كلية الرتبية مروي.
● ●معرفة درجة �إ�سهام املناخ الأ�رسي يف التنب�ؤ مب�ستوى
ال�صحة النف�سية لدى �أفراد عينة ال ِّدرا�سة

أسئلة ِّ
الدراسة:
● ●ما م�ستوى املناخ الأ�رسي ال�سائد لدى طلبة كلية
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الترّ بية مروي؟
● ●ما م�ستوى ال�صحة ال ّنف�سية لدى �أفراد عينة ال ِّدرا�سة؟
ال�شعور بالذنب ال�سائد بني طلبة كلية الرتبية
● ●ما درجة ّ
–جامعة دنقال؟
● ●هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني املناخ
الأ�رسي ،وال�صحة النف�سية لأفراد عينة ال ِّدرا�سة؟
● ●ما طبيعة العالقة االرتباطية بني املناخ الأ�رسي،
ودرجة ال�شعور بالذنب؟
ال�صحة
● ●هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني ّ
النف�سية ،وال�شعور بالذنب؟
● ●ما املتغريات التي تتنب�أ بال�صحة النف�سية؟

حدود ِّ
الدراسة:
● ●حدود ب�رشية :مت �إجراء هذه ال ِّدرا�سة على عينة من طلبة
كلية الرتبية مروي –جامعة دنقال يف العام (. )2015 - 2014
● ●حدود مكانية :عينة م�سحوبة من ال�سودان :الوالية
ال�شمالية -جامعة دنقال – كلية الرتبية مروي.
● ●حدود زمانية :ا�ستغرق تطبيق البحث � 4أ�سابيع يف
الفرتة الواقعة  4 /16 - 3 /12من عام .2015

مصطلحات ِّ
الدراسة:
◄◄املناخ الأ�رسي� :إنه اجلو الذي ينمو فيه الطفل ،وتت�شكل
من خالله املالمح الأوىل لل�شخ�صية ،وهو م�صدر الإ�شباع
حلاجاته ،وا�ستثمار طاقاته ،وتنميتها ،ويف �سياقه يتعر�ض
الطفل لعملية التن�شئة االجتماعية وفق ًا لأ�ساليب معينة ،وي�شعر
بردود الأفعال املبا�رشة جتاه حماوالته الأوىل للتجريب،
وتكوين �شخ�صية م�ستقلة لها طابعها ،و�أهدافها اخلا�صة (حافظ
و�آخرون . )1997 ،ويقا�س �إجرائياً ،بالدرجة التي يح�صل عليها
الطالب على مقيا�س املناخ الأ�رسي ،حيث ترتاوح الدرجة الكلية
للمقيا�س ما بني ( )99 33-درجة مبتو�سط نظري قدره ()66
فتدل الدرجة العلية (�أكرب من � )66إىل متتع الطلبة مب�ستوى عال
من املناخ الأ�رسي ،و�أقل منها باالنخفا�ض.
◄◄ال�صحة النف�سية :حالة التكيف ،والتوافق ،واالنت�صار
على الظروف ،واملواقف يعي�شها ال�شخ�ص يف �سالم حقيقي
مع نف�سه ،وبيئته والعامل من حوله (بطر�س� . )2008،إجرائياً:
الدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف مقيا�س ال�صحة النف�سية،
حيث ترتاوح الدرجة الكلية للمقيا�س ما بني ( )96 - 32درجة
مبتو�سط نظري قدره ( )64فتدل الدرجة العلية (�أكرب من )64
�إىل متتع الطلبة مب�ستوى عال من ال�صحة النف�سية و�أقل نها
باالنخفا�ض.
◄◄ال�شعور بالذنب :هو �أمل نف�سي داخلي ي�شعر به الفرد
داخلياً� ،أي حوار داخلي بينه وبني ذاته ،وبلغة التحليل النف�سي
هو حوار بني الأنا والأنا الأعلى على �أنه خمطئ� ،أو ارتكب ذنوب ًا
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و�آثاماً ،و�أحيان ًا تكون هذه امل�شاعر وهمية ،ومبالغا فيها ال
ترتبط بخط�أ وا�ضح �أو واقعي .وينظر الفرد �أحيان ًا �إىل �أخطائه
ك�أنها ال تغتفر ،ويتوهم �أن املحيطني به يعلمونها جيداً .مما
ي�ؤدي �إىل حتقري الذات ،واال�شمئزاز منها .و�أحيان ًا �أخرى يقل
ال�شعور بالذنب �إىل درجة عدم املباالة ،وعدم حتمل امل�س�ؤولية،
ويرتبط ال�شعور بالذنب �إما ب�أخطا ٍء تتعلق باملحيطني بالفرد،
و�إما ب�أخطا ٍء نحو ذاته وحياته اخلا�صة (باظة  )2002و يقا�س
�إجرائي ًا من خالل �إجابات املفحو�ص على مقيا�س ال�شعور
بالذنب .وترتاوح الدرجة الكلية ما بني ( )90 - 30مبتو�سط
نظري قدره ( )60فتدل الدرجة العلية (�أكرب من � )60إىل ال�شعور
بالذنب متتع الطلبة و�أقل منها باالنخفا�ض.

اإلطار النظري
يتناول الباحث يف هذا اجلزء من ال ِّدرا�سة خمت�رصا من
الت�صورات النظرية ملفاهيم ال ِّدرا�سة ،حيث �سيتم الرتكيز على
املناخ الأ�رسي ،ثم ينتقل للحديث عن ال�صحة النف�سية ،وال�شعور
بالذنب.
و�أخريا ً الدرا�سات ال�سابقة وهي على النحو الآتي:
1 .1املناخ الأ�رسي:
مل تزل الأ�رسة منذ فجر التاريخ مثابة لأفرادها و�أمناً،
ي�أوي �إليها ال�شارد ،وي�أن�س بها اخلائف ،ت�ضوع بني جنبيها
م�شاعر الود واحلنان ،وت�ضخ الدفء يف �أو�صال بنيها ،فهي
وحدة البناء الأوىل ،وحم�ضن الرتبية املبكرة ومهدها ،ف�إذا
حلت املودة بني �أفرادها حلت بينهم ال�سكينةّ � ،أما �إذا �سادها
اجلو العكر فحلت الن ّدبة حمل التكامل ،وال�رصاع بدل احلوار،
حيث �أكد العديد من علماء النف�س واالجتماع والأنرثبولوجيا
والدرا�سات ال�سيكولوجية على �أهمية الأ�رسة ،والتفاعل الأ�رسي
يف حياة الأبناء� ،إذ تعترب الأ�رسة هي �أول من يتلقى الطفل
وين�شئه ،كما �أنها الو�سيط الرتبوي الذي يقوم بنقل الرتاث
االجتماعي والثقايف من املجتمع �إىل الأبناء ،وت�ستمر يف حياة
الأبناء لي�س يف مرحلة الطفولة فقط ،بل ميتد �أثرها طوال حياته،
فهي كجماعة اجتماعية ،ونظام اجتماعي فهي م�صدر الأخالق،
والدعامة الأوىل ل�ضبط ال�سلوك ،والإطار الذي يتلقى فيه النا�س
�أول درو�س احلياة االجتماعية ،ومن خاللها يكت�سب �أفرادها
الإح�سا�س بالأمان الذاتي واملجتمعي ،ومع ذلك قد حتدث العديد
من امل�شكالت داخل الأ�رسة ،الأمر الذي ي�ؤثر �سلب ًا على الزوج،
والزوجة ،والأبناء نتيجة انهيار ن�سق الأ�رسة كن�سق اجتماعي
يحافظ على الداخلني يف هذا الن�سق (قمر. )2010 ،
ُيعترب املناخ الأ�رسي ذلك الوعاء الذي يحتوي الأ�رسة
وبناء على ذلك القالب تتحدد
بقالبها ال�سوي �أو امل�ضطرب،
ً
ال�سلوكات  ،وتتبلور امل�شاعر ،وترتجم املعرفة �إىل واقع ملمو�س.
وي�أتي التوافق النف�سي ليوازن بني الأفراد والبيئة التي يعي�شون
فيها على �أ�سا�س �سوي ،كما هو اجلو الذي ي�سود الأ�رسة طبق ًا
لنوعية �شبكة العالقات الإن�سانية ،واالجتماعية التي تربط
بني �أفراد الأ�رسة ،وعلى ر�أ�س هذه العالقات طبيعة العالقات

بني الوالدين ،ثم طبيعة عالقات كل منهما بكل فرد من �أفراد
الأ�رسة الآخرين ،وتوقعاته منه ،وفهمه اللتزاماته نحوه ،وما
ي�ساهم يف حتديد املناخ الأ�رسي �أي�ضا نوعية ال�رصاعات التي
قد تن�ش�أ بني كل فرد و�آخر من الأ�رسة واحتمال اتخاذ الفرد من
الآخرين و�سائل حتقيق غايته ،و�أن يتخذه ككب�ش فداء ،وتعد
الأ�رسة العمود الفقري يف ت�شكيل املالمح الرئي�سة والأ�سا�سية
للفرد ،وما �سيكون عليه م�ستقبالً؛ فلكي يكون ه�ؤالء الأفراد
مبتكرين ،يجب �أن تتفهم �أ�رسهم حاجاتهم وتفردهم عن غريهم،
و�أن تكون لهم عالقات جيدة معهم؛ ف�أ�رسة املبتكر املتما�سكة؛
ي�ستفيد منها الفرد ،وت�شجع اهتماماته ،ومتنحه حرية التعبري،
وتت�شكل �شخ�صيته من خالل �أ�ساليب التن�شئة ،واجتاهات
الوالدين التي يتبعاها مع �أوالدهم؛ لذلك قد يكون املناخ الأ�رسي
حمبط ًا لتنمية قدرات الطفل,وا�ستعداداتهم� ،أو م�شجع ًا ومعززاً لها
(احلويجي1431،هـ) .
من امل�ؤ�رشات الهامة على �صحة املناخ الأ�رسي ،كما
�أوردها حافظ و�آخرون ( )1997الآتي:
 العالقات الأ�رسية ودرجة التما�سك الأ�رسي.
 النمو ال�شخ�صي الذي يتيحه جو الأ�رسة لأفرادها.
 درجة االن�ضباط والتنظيم داخل الأ�رسة.
 مدى �إ�شباع الأ�رسة حلاجات �أع�ضائها.
 �أ�ساليب تن�شئة الأبناء.
2 .2ال�صحة النف�سية:
ُيع ّد مفهوم ال�صحة النف�سية من املفاهيم الرمزية� ،أو
االفرتا�ضية كونه ال ي�شري �إىل �شيء كمي �أو كل جم�سد ،و�إمنا ي�شري
�إىل ال�سلوك مبا فيه من اجتاهات ،وعواطف ،وتفكري .كما �أنه
مفهوم ثقايف ،ون�سبي بطبيعته ،وهو يتغري بتغري ما يجد علينا
من معلومات عن احلياة ،وما ينبغي �أن تكون عليه ،كما �أنه يتغري
مبا نك�شف عن �أنف�سنا و�سلوكنا ،وما نحب �أن ن�صل �إليه بحياتنا.
وقد ينطلق حتديد مفهوم ال�صحة النف�سية من �إحدى نظريتني:
�إحداهما :املر�ض النف�سي� ،أو التي ترتبط بغياب �أعرا�ض املر�ض
النف�سي� ،أو �سوء التكيف �سواء منها ما هو ي�سري �أو خطري ،وهذه
الأعرا�ض تتدرج يف خط مت�صل من امل�شكالت اليومية الب�سيطة
�إىل م�شاعر النق�ص �أو الذنب �إىل اال�ضطرابات ال�سيكو�سوماتية
والأمرا�ض الع�صبية ،وكذلك الأمرا�ض الذهنية� ،إذ �إن الفرد يكون
ب�صحة نف�سية �إذا كان خالي ًا من كل هذه الأمرا�ض ،والأخرى
نظرة �إيجابية تعني �أن ال�صحة النف�سية هي التكيف والتال�ؤم
مع متطلبات احلياة ،لذلك عرفت منظمة ال�صحة العاملية ال�صحة
النف�سية ب�صفة عامة ب�أنها توافق الأفراد مع �أنف�سهم ،ومع العامل
عموماً ،مع حد �أق�صى من النجاح والر�ضا وال�سعادة وال�سلوك
االجتماعي ال�سليم ،والقدرة على مواجهة حقائق احلياة وقبولها
(ال�شمري. )2013،
ال�صحة النف�سية تنظيم مت�سق بني عوامل التكوين العقلي،
وعوامل التكوين االنفعايل للفرد� ،إذ ي�سهم هذا التنظيم يف حتديد
ا�ستجابات الفرد الدالة على اتزانه االنفعايل  Kوتوافقه ال�شخ�صي،
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واالجتماعي ،وحتقيق ذاته� .إن الربط بني اجلانب العقلي ،وما
يت�ضمنه من عوامل كالذكاء ،والقدرة على التفكري االبتكاري،
والتح�صيل املعريف من جهة ،واجلانب االنفعايل للفرد نف�سه
وما يت�ضمنه هذا اجلانب من عوامل اجتماعية وانفعالية ،ميوله
اجتاهاته وما يتمتع به من قيم �شخ�صية و اجتماعية من جهة
�أخرى ،ي�ستدعي ظهور ا�ستجابات تدل على �سعى الفرد لأن
يحقق ذاته ،ويرفع من درجة توافقه ال�شخ�صي واالجتماعي.
فالفرد الذي يتمتع بهذه اخل�صائ�ص هو الذي يت�صف بال�صحة
النف�سية ال�سليمة ،وذلك من خالل ما ي�ستدل عليه من �سلوكه
(اخلالدي. )2000،
ال�صحة النف�سية تكوين فر�ضي ال ميكن مالحظتها مالحظة
مبا�رشة ،يف حني ميكن اال�ستدالل على وجودها عن طريق بع�ض
اخل�صائ�ص ال�سلوكية التي ميكن مالحظتها مالحظة علمية
ومو�ضوعية ،وقيا�سها با�ستخدام �أدوات علمية كاالختبارات،
واملقايي�س النف�سية .كما تعتمد ال�صحة النف�سية على ال�سلوك
ال�سوي ،و�أن اخل�صائ�ص املرغوب فيها لها تعك�س الأداء الوظيفي
الفعال؛ وهو عبارة عن �سلوكات تعرب عن متا�سك ال�شخ�صية،
وتكاملها ،واتزانها يف مواجهة خمتلف ال�ضغوط احلياتية،
وحتمل امل�س�ؤوليات االجتماعية ،وال�سيطرة على الظروف البيئية
قدر اال�ستطاعة ،والتوافق معها .لهذه اخل�صائ�ص املرغوب
فيها �أهميتها يف ت�سطري �أهداف �إجرائية عملية على حد قول
(ال�رشقاوي. )1983،
كما �أنها حالة من التوافق التام �أو التكامل بني الوظائف
النف�سية املختلفة ،مع القدرة على مواجهة الأزمات النف�سية
العادية التي تطر�أ عادة على الإن�سان ،ومع الإح�سا�س الإيجابي
بال�سعادة والكفاية ،وهناك ثالثة مظاهر �أ�سا�سية حتدد
ال�سلوك ال�سوي ،تتمثل يف التوافق التام بني الوظائف النف�سية
املختلفة ،واملقدرة على مواجهة الأزمات النف�سية العادية،
والإح�سا�س الإيجابي بال�سعادة والكفاية ،و �أن ال�صحة النف�سية
ت�أخذ باحل�سبان املبادئ الإن�سانية واالجتماعية ،و�أن ال�سعادة
والكفاية تتحقق عند مراعاة �صالح املجتمع والآخرين ،و�أن
الأهداف الفردية ت�ستوجب حتقيق الأهداف االجتماعية والعك�س
�صحيح (القو�صي . )1975،وهي يف ال ِّدرا�سة الراهنة تتحدد
باملو�ضوعات الآتية وفق ًا للمقيا�س ال�صحة النف�سية.
 االتزان االنفعايل :وهو �أن يت�صف الفرد مب�ستوى
منا�سب من الثبات االنفعايل� ،أو اال�ستقرار النف�سي ،ولديه القدرة
على �ضبط النف�س.
 التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي :وهو �أن يت�صف الفرد
بدرجة منا�سبة من التوافق -النف�سي ،وميتلك درجة منا�سبة من
املرونة يف تعامله مع الآخرين ،وناجح �إىل ح ٍد كبري يف �إقامة
عالقات اجتماعية فعالة معهم.
 حتقيق الذات :وهو �أن يت�صف باالجتاه الواقعي نحو
نف�سه مدرك ًا لإمكاناته وتقبله لذاته ،ويتعامل مع الآخرين �أو مع
املواقف على هذا الأ�سا�س ،ف�ض ًال عن متركزه حول امل�شاكل التي
ت�صادفه بد ًال من متركزه حول نف�سه.
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�إن املحكات الثالثة التي ا�ستنبطت من تعريف اخلالدي،
والتي يعد كل منها حمك ًا �أ�سا�سيا للتعبري عن م�ستوى ال�صحة
النف�سية للفرد عندما يحقق درجة منا�سبة فيه ،وعندما تتوافر
هذه املحكات جمتمعة يكون الفرد قد متتع مب�ستوى مرتفع من
ال�صحة النف�سية ن�سبة �إىل غريه من الأفراد ،واىل مرحلة منوه،
واىل معايري املجتمع الذي يعي�ش فيه وثقافته (اخلالدي.)2000،
3 .3ال�شعور بالذنب:
�إن خلق الإن�سان منذ"�آدم عليه ال�سالحمتى يومنا هذا مل
ون{
تكن �إال لغر�ض العبادة } َو َما خَ َلق ُْت جْ ِ
ْ�س �إِ اَّل ِل َي ْع ُب ُد ِ
النَّ  َو ْ إِ
الن َ
الذاريات ( )56وهذه العبادة تتطلب من الإن�سان الكثري من
اجلهد ،ومواجهة ال�صعاب ،وتقلبات احلياة مما يجعل الإن�سان
يعي�ش يف حرية و�شعور بالذنب عندما يبعد عن هذا الطريق،
ولكن الإن�سان يحاول جاهداً �أن يلبي نداء ربه مما يجعله يكابد
هذه احلياة ،ويعي�ش معرتكها بني خوف و�أمن و�سعادة وقلق،
فمنذ �أن خلق اهلل الإن�سان وهو ي�سعى �إىل الو�صول �إىل ال�سعادة
احلقيقية ،والبعد عما ي�سبب له امل�شاكل وم�شاعر الذنب ،و�ضمن
�سعي الإن�سان للو�صول �إىل الراحة النف�سية و الوجدانية ،تعرت�ضه
العقبات وامل�شاكل املختلفة؛ التي ت�ؤثر عليه ،وت�سبب له حالة من
ال�شعور بالذنب ،وعدم االرتياح ،ويزداد هذا ال�شعور كلما تعقدت
و�سائل احلياة املختلفة ،وبخا�صة هذا التطور و التقدم املادي
الهائل وال�رسيع احلا�صل يف جمتمعنا اليوم .ولذلك يحاول
الإن�سان التغلب على العقبات �أو العوائق ،ولكنه يواجه بتغريات
خارجة عن نطاقه ،فيتعني عليه تخطيها والتغلب عليها؛
ملحاولة �إ�شباع حاجاته ،و�إر�ضاء دوافعه وتخفيف توتراته
(احلجار ور�ضوان. )2005،
و ُيع ّد ال�شعور بالذنب واحداً من هذه اال�ضطرابات التي
ترتبط بالعقاب الذي يكون م�صدره الوالدين يف مرحمة الطفولة،
�سواء �أكان هذا العقاب مادي ًا �أم نف�سي ًا ،كاحلرمان من العطف ،ثم
يتوىل ال�ضمري بعد ذلك هذه املهمة وهو �أ�شد ق�سوة من الوالدين،
فهو ال يت�ساهل �إذا �أخط�أ الفرد ،وي�سمى عقاب ال�ضمري ب (ال�شعور
بالذنب) الذي ي�ؤدي يف احلاالت العنيفة ال�شاذة �إىل االنتحار
(رجح. )1964،
لقد كان فرويد ( )Freudمن الأوائل الذين حتدثوا عن
ال�شعور بالذنب ،والذي يعزيه �إىل ال�رصاع بني الأنا والأنا الأعلى،
فالأنا الأعلى يقاوم ك ًال من الهو والأنا مع ًا ويحاول �أن يعطل
مبد�أ اللذة ومبد�أ الواقع ،في�شعر الأنا بالذنب ويحاول التخل�ص
من نقد الأنا الأعلى له يف �صورة �أمرا�ض ع�صابية قهرية ال يظهر
فيها �أي �إح�سا�س بالذنب (ال�شب�ؤون. )2011،
هناك بع�ض النظريات التي تف�رس ال�شعور بالذنب وهي:
 نظرية التحليل النف�سي :ترى �أن الفرد ي�شعر بالذنب
عند قيامه ب�سلوك ال ير�ضى عنه الوالدان ،والذي ي�ؤنب عليه
الطفل ،ويجعله ي�شعر بالذنب نتيجة قيامه بعمل خاطئ (Hjelle
 . )&Ziegler,1997,P27- 28فالذنب هو حالة خرق غري واعية
للقيم ،وعندما يدرك الفرد م�ستوى الوعي ب�أن دوافعه ،ورغباته
تناق�ض القيم ،والتقاليد االجتماعية ال�سائدة يف جمتمعه ف�إذا
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ي�سبب ال�شعور بالذنب (. )O'conner1997
 النظرية الوجودية  :Existentialism theoryترى �أن
ال�شعور بالذنب هو ظاهرة من ظواهر الأمل النف�سي ،التي ميكن
مقارنتها بالأمل اجل�سدي ,ويعرب عن وجود خط�أ يف ال�سلوك �،أو
هو نظام حتذير بوجود ما ي�ستدعي الت�صحيح يف الذات ،وين�ش�أ
ال�شعور بالذنب نتيجة قيام الفرد ب�أعمال تقلل من قيمة احلياة
ونوعيتها بالن�سبة �إليه وللآخرين� ،أو تقلل من احتماالت احلياة.
وعليه فال�شعور بالذنب ميثل �شكال راقيا من الوجود اخللقي
ي�ستدعي قيام الفرد بالتعوي�ض عن الإ�ساءة ،وحماولة احلياة
وفق املثاليات) جوارد لندزمن. )1988,
4 .4ال ِّدرا�سات ال�سابقة:
هدفت درا�سة ال�شمري (� )2001إىل معرفة العالقة بني
ال�شعور بالذنب و ببع�ض املتغريات لدى طلبة اجلامعة.هدفت
ال ِّدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني ال�شعور بالذنب و املتغريات)
اجلن�س ,التخ�ص�ص الدرا�سي علمي� -أدبي ،العمل :يعمل ال يعمل
ال�سكن مع العائلة -ق�سم داخلي) تكونت عينة ال ِّدرا�سة من ()350
طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعة.اعتمدت ال ِّدرا�سة مقيا�س ال�شعور
بالذنب وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل النتائج الآتية :تبني �أن م�ستوى
ال�شعور بالذنب لدى طلبة اجلامعة �أعلى من املتو�سط الفر�ضي
للمقيا�س.ووجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني ال�شعور
بالذنب واجلن�س ول�صالح الذكور ,كما توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا
بني ال�شعور بالذنب والتخ�ص�ص ول�صالح التخ�ص�صات الإن�سانية.
�أجرى �ساند �سرتوم ( )Sundstrom,2004درا�سة عن
ال�شعور بالذنب ،واخلجل الداخلي ،حيث هدفت الدرا�سة �إىل التمييز
بني ال�شعور بالذنب ،واخلجل الداخلي ،حيث �أ�سهب الباحث يف
�إي�ضاح املفاهيم اخلا�صة ،وذلك من خالل تعريف كل من اخلجل
الداخلي وال�شعور بالذنب ،وماهية الأ�سباب الكامنة وراء ذلك.
وخل�ص الباحث �إىل �أن ال�شعور بالذنب يعترب مبثابة نظرة �سلبية
�إىل بع�ض ال�سلوكات بعيداً عن الذات ،بينما اخلجل الداخلي يرتكز
�أكرث على جودة النف�س؛ مبعنى �أنه �شيء غري مرغوب فيه�.أما
ال�شعور بالذنب فهو مبثابة تف�سري للأفعال التي يقوم بها
الإن�سان.وخل�ص الباحث بالنهاية �إىل التو�صية بدار�سة
ت�أثري الر�أي العام على الأ�شخا�ص الذين لديهم م�شاعر الذنب �أو
اخلجل.
قام احلجار و ر�ضوان ( : )2005بدرا�سة هدفت �إىل معرفة
مدى ال�شعور بالذنب لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ،وعالقته
مب�ستوى االلتزام الديني لديهم ،هدفت ال ِّدرا�سة �إىل التعرف �إىل
مدى ال�شعور بالذنب لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ،وعالقته
مب�ستوى االلتزام الديني لديهم� ،إ�ضافة �إىل ت�أثري بع�ض املتغريات
على مدى ال�شعور بالذنب لدى طلبة اجلامعة ،وبلغت عينة
ال ِّدرا�سة ( )727طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدم الباحثان ا�ستبانتني، :
الأوىل لقيا�س ال�شعور بالذنب لدى الطلبة ،واالختبار ،والثانية
لقيا�س مدى االلتزام الديني لديهم.وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل نتائج
عدة ،وكان من �أهمها� :أن م�ستوى ال�شعور بالذنب لدى الطلبة
كان ( )% 73.31كما بينت ال ِّدرا�سة وجود فروق ذات داللة

�إح�صائية بني الطلبة يف م�ستوى ال�شعور بالذنب تعزى ملتغري
اجلن�س ل�صالح الإناث.
�أجرى خليل ( )2006درا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة
بني املناخ الأ�رسي وال�صحة النف�سية للأبناء ،وهدفت ال ِّدرا�سة
�إىل قيا�س املناخ الأ�رسي وال�صحة النف�سية لدى طالب اجلامعة
امل�ستن�رصية ،ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س املناخ الأ�رسي من
�إعدادها ،ومقيا�س ال�صحة النف�سية �أي�ض ًا من �إعدادها بلغ حجم
عينة ال ِّدرا�سة ( )250طالب ًا وطالبة ،تو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل �أن �أفراد
عينة البحث يتمتعون بدرجة جيدة من ال�صحة النف�سية ،ومناخ
�أ�رسي مرتفع ،ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني
املناخ الأ�رسي وال�صحة النف�سية.
هدفت درا�سة ال�صديق (� )2008إىل معرفة م�ستوى ال�صحة
النف�سية يف مرحلة التقاعد ،وعالقتها ببع�ض املتغريات
ال�سيكولوجية ،وهدفت ال ِّدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى ال�صحة
النف�سية يف مرحلة التقاعد لدى الذكور والإناث ،وتكونت عينة
ال ِّدرا�سة من ( )245مفحو�ص ًا بوالية اجلزيرة.وتو�صلت ال ِّدرا�سة
�إىل جمموعة من النتائج �أهمها :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الذكور والإناث يف مرحلة التقاعد.
�أجرى ال�شب�ؤون ( : )2011هدفت �إىل معرفة العالقة بني
ال�شعور بالذنب و بال�شعور باخلزي عند املراهقني ،يهدف البحث
�إىل الك�شف عن العالقة بني ال�شعور بالذنب ،وال�شعور باخلزي لدى
املراهقني من تالميذ ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف مدار�س مدينة
دم�شق الر�سمية ،كما يهدف �إىل معرفة الفروق بني املراهقني
يف ال�شعور بالذنب ،وال�شعور باخلزي تبع ًا ملتغري اجلن�س (ذكور
و�إناث) .وقد تكونت عينة البحث من ( )655تلميذاً وتلميذة من
تالميذ ال�صف التا�سع الأ�سا�سي موزعني �إىل ( )303من الذكور
و ( )352من الإناث مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية طبقية من
مدار�س مدينة دم�شق الر�سمية.وطُ بق عليهم اختبار ال�شعور
بالذنب ،وال�شعور باخلزي لدى املراهقني من �إعداد الباحثة ،بعد
�أن قامت الباحثة بتطبيقهما على عينة ا�ستطالعية ،وت�أكدت من
�صدقهما وثباتهما.وقد �أ�شارت نتائج البحث �إىل :تبني وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف ال�شعور
بالذنب ل�صالح الإناث.
� ّأما درا�سة �سليمان ( )2013فكان الهدف منها معرفة
العالقة بني ال�شعور بالذنب وال�صحة النف�سية لدى طلبة جامعة
بغداد ،هدفت ال ِّدرا�سة �إىل بناء مقيا�س ال�شعور بالذنب و ال�صحة
النف�سية لدى طلبة جامعة بغداد.ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س
ال�شعور بالذنب وال�صحة النف�سية من �إعدادها ،بلغ حجم عينة
ال ِّدرا�سة ( )200طالب وطالبة مت اختيارهم ع�شوائي ًا من الكميات
ذات االخت�صا�صات) العلمية والإن�سانية) يف جامعة بغداد.
وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل فاعلية مقيا�س ال�صحة النف�سية وال�شعور
بالذنب يف القيا�س ،وا�ستخراج النتائج بطرق �إح�صائية متعددة.
و�أن ال�شعور بالذنب لدى الطلبة كان منخف�ضاً ،و�أن الطلبة يعانون
من �سوء توافق يف ال�صحة النف�سية ،ووجود عالقة عك�سية بني
ال�شعور بالذنب وال�صحة النف�سية.
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د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

هدفت درا�سة قمر ( )2015درا�سة ال�شعور بالذنب لدى طلبة
اجلامعات ال�سودانية جامعة دنقال منوذجاً ،وعالقته ببع�ض
املتغريات ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )600طالب وطالبة وجدت
الدرا�سة م�ستوى عاليا من �شعور بالذنب لدى الطلبة ،وعالقة
�سالبة بني ال�شعور بالذنب والتح�صيل الدرا�سي ،كما وجدت
الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف ال�شعور بالذنب ُتعزى
ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الذكور.
تناولت الدرا�سات ال�سابقة ال�صحة النف�سية ،واملناخ
الأ�رسي ،وال�شعور بالذات مع متغريات متعددة بطرق متباينة،
مثل درا�سة �سليمان ( )2013و ال�شب�ؤون ( ، )2011ال�صديق
( ، )2008فبالتايل اختلفت الدرا�سات ال�سابقة من حيث
عيناتها ،و�أدواتها ،وحدودها الزمانية واملكانية ،كذلك يالحظ
يف الدرا�سات ال�سابقة تباين ًا يف نتائجها ،و� ّأن الدرا�سة احلالية
تتفق مع الدرا�سات ال�سابقة باهتمامها باملتغريات التي
تناولتها ،وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من ال ِّدرا�سات ال�سابقة
يف �إطارها النظري ،وبع�ض �إجراءاتها امليدانية وبخا�صة يف
اختيار �أداة الدرا�سة ،ويف مناق�شة نتائجها ،وتتفرد الدرا�سة
احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها تجُ رى على عينة جديدة
مل جتر عليها درا�سة من قبل من جهة (على حد علم الباحث)
وتناولها متغريات (ال�صحة النف�سية ،املناخ الأ�رسي ،ال�شعور
بالذنب) حيث مل يت�سن للباحث احل�صول على درا�سة جمعت بني
هذه املتغريات على حد علمه ,مما يجعلها خمتلفة عن �سابقتها.

منهجيّة ِّ
الدراسة وإجراءاتها:
يتناول هذه اجلزء من ال ِّدرا�سة اخلطوات الإجرائية التي
متت يف اجلانب امليداين من هذه ال ِّدرا�سة من حيث ،منهجية
ال ِّدرا�سة ،وجمتمع ال ِّدرا�سة ،والعينة التي طبقت عليها ال ِّدرا�سة،
وكذلك الأدوات امل�ستخدمة يف ال ِّدرا�سة ،واملعاجلة الإح�صائية
التي ا�ستخدمت يف حتليل البيانات الختبار �صدق الأدوات
وثباتها ،والتو�صل �إىل النتائج النهائية للدرا�سة على النحو
الآتي:
1 .1منهج ال ِّدرا�سة :لقد عمد الباحث يف هذه ال ِّدرا�سة �إىل
اتباع املنهج الو�صفي التحليلي.
2 .2جمتمع ال ِّدرا�سة :يتكون جمتمع ال ِّدرا�سة من طلبة كلية
الرتبية جامعة دنقال والبالغ عددهم ( )829طالبا وطالبة يف
امل�ستويات الأربعة.
3 .3عينة ال ِّدرا�سة:
 العينة اال�ستطالعية :ملعرفة اخل�صائ�ص القيا�سية
للمقيا�س يف �صورته املعدلة بعد التحكيم يف جمتمع ال ِّدرا�سة،

قام الباحث بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية حجمها ()40
مفحو�ص ًا ( )20طالبا و ( )20طالبة من طلبة كلية الرتبية،
بهدف الت�أكد من �صدق املقيا�س وثباته.
 العينة الفعلية :مت اختيار عينة ال ِّدرا�سة عن طريق العينة
الع�شوائية الطبقية من طلبة جامعة دنقال كلية الرتبية ،حيث بلغ
حجم عينة ال ِّدرا�سة ( )208طالب وطالبات من كل التخ�ص�صات
من جمتمع ال ِّدرا�سة الأ�صلي الذي يبلغ ( )829طالب ًا وطالبة
منهم ( )100طالب )108( ،طالبات للعام الدرا�سي - 2014
.2015
�4 .4أدوات ال ِّدرا�سة:
◄◄�أوالً :مقيا�س املناخ الأ�رسي:
بعد اطالع الباحث على عدد من املقايي�س يف هذا ال�صدد
وجد �أن مقيا�س (خليل )2006،من �أن�سب املقايي�س متا�شي ًا مع
عينة ال ِّدرا�سة ،وقرب مفرداته من الطابع الثقايف ،واالجتماعي
للبيئة ال�سودانية ،حيث طبق هذا املقيا�س على ال�رشيحة العمرية
نف�سها التي ي�ستهدف الباحث قيا�سها ،وهي فئة طلبة اجلامعة،
حيث قام الباحث بتعديل بع�ض العبارات حتى تتنا�سب مع
البيئة االجتماعية ال�سودانية ،قام اخلليل ( )2006بتطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية تبلغ ( )40طالب ًا وطالبة
فتكونت اال�ستمارة يف �صورتها الأ�صلية من ( )34حتت خيارات
ثالثة (دائماً� ،أحيان ًا �أبداً) ويتم ت�صحيح االختبار ( =3دائم ًا
و�=2أحيان ًا و�=1أبداً) وهذا هو لعبارات املوجبة والعك�س
للعبارات ال�سالبة ،مت ح�ساب ال�صدق عن طريق ال�صدق الظاهري
والقوة التميزية جلميع الفقرات� ،أما ح�ساب ثبات االختبار فقد
ا�ستخدم الباحث طريقة �إعادة االختبار فبلغ (. )0.87
�Ú Úصدق املقيا�س وثباته يف ال ِّدرا�سة احلالية:
�1 .1صدق املقيا�س :ا�ستخدم الباحث م�ؤ�رشين للداللة على
�صدق املقيا�س على النحو الآتي:
 ال�صدق الظاهري (�صدق املحكمني) قام الباحث
بعر�ضه على عدد ( )9من الأ�ساتذة واخلرباء يف علم النف�س
والرتبية يف بع�ض اجلامعات ال�سودانية ،وكليات جامعة دنقال،
لفح�ص عبارات املقايي�س ،و�أبدوا �آراءهم على كل عبارة ،وقد
اتفق املحكمون على �إجراء بع�ض التعديالت حتى يتما�شى مع
البيئة ال�سودانية.
 ال�صدق البناء التكويني :ومت ح�سابه عن طريق معامل
االرتباط اخلطي الب�سيط لبري�سون بني كل فقرة والدرجة الكلية
واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.
جدول ()1

يوضح معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لمقياس المناخ األسري

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

1

*0.383

8

**0.506

15

*0.395

22

**0.759

29

**0.437

2

**0.554

9

**0.619

16

**0.527

23

**0.477

30

**0.424
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البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

3

*0.386

10

**0.530

17

**0.555

24

**0.535

31

**0.437

4

**0.552

11

**0.464

18

**0.466

25

*0.388

32

**0.424

5

**0.536

12

**0.670

19

*0.331

26

*0.335

33

**0.464

6

**0.535

13

**0.613

20

**0.608

27

*0.332

34

*0.373

7

*0.377

14

**0.674

21

**0.614

28

0.285

**دال عند مستوى الداللة ()0.01
*دال عند مستوى الداللة ()0.05

 �صدق البناء التكويني :وذلك بح�ساب معامل ارتباط
بري�سون بني كل فقرة من فقرات املقيا�س ،والدرجة الكلية للأداة
ككل ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك الإجراء.

يت�ضح من اجلدول (� )1أن جميع الفقرات حققت داللة
الإح�صائية ،يف حني مل حتقق الفقرة التالية الداللة الإح�صائية
( )28وبالتايل مت حذفها،فتكون اال�ستبانة يف �صورتها النهائية
مكونة من ( )33عبارة.
2 .2ثبات املقيا�س  :Reliabilityا�ستخدم الباحث م�ؤ�رشين
لت�أكد من ثبات املقيا�س وهي على النحو الآتي:
 طريقة التجزئة الن�صفية :وذلك بح�ساب معامل
االرتباط بني العبارات الفردية ،والعبارات الزوجية با�ستخدام
قانون االرتباط اخلام لبري�سون (خريي )1970،حيث بلغ
معامل االرتباط ( )**0.867عند م�ستوى الداللة ( )0.01ومتت
معاجلته مبعادلة (�سبريمان براون) فبلغ ( )0.929وهو معامل
ارتباط قوي ومقبول ،وميكن االعتماد عليه.
 االت�ساق الداخلي" :كرونباخ �ألفا" Cronbach's Alpha
فبلغ معامل ثبات الدرجة الكلية (. )0.899
◄◄ثانياً :مقيا�س ال�صحة النف�سية
هو من �إعداد خليل ( )2006يتكون يف �صورته الأ�صلية
من ( )33عبارة �إزاء كل فقرة ثالث خيارات هي (دائماً� ،أحياناً،
�أبداً) وهي ت�أخذ الدرجات التالية على التوايل (، )1 - 2 - 3
ويتكون املقيا�س من ثالثة حماور هي (االتزان االنفعايل،
التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي ،وحتقيق الذات) .مت تطبيق
املقيا�س من قبل معده على عينة ع�شوائية ا�ستطالعية بلغت ()40
طالبا وطالبة ،ومت ح�ساب ال�صدق عن طريق ال�صدق الظاهري
والقوة التميزية جلميع الفقرات� ،أما ح�ساب ثبات االختبار فقد
ا�ستخدمت الباحثة طريقة �إعادة االختبار فبلغ (. )0.89
�Ú Úصدق وثبات مقيا�س ال�صحة النف�سية:
�1 .1صدق املقيا�س :ا�ستخدم الباحث م�ؤ�رشين للداللة على
�صدق املقيا�س على النحو الآتي:
ال�صدق الظاهري�" :صدق املحكمني" قام الباحث
  ّ
بعر�ضه على الأ�ساتذة �أنف�سهم الذين حكموا املقيا�س ال�سابق
لفح�ص عبارات املقايي�س ،و�أبدوا �آراءهم على كل عبارة ،وقد
اتفق املحكمون على �إجراء بع�ض التعديالت حتى يتما�شى مع
البيئة ال�سودانية.

جدول ()2
يوضح معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية

التوافق ال�شخ�صي
واالجتماعي

حتقيق الذات

االتزان االنفعايل

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1

**0.565

3

**0.419

4

**0.734

2

**0.685

9

**0.508

7

**0.564

5

**0.491

13

**0.410

8

0.271

6

**0.549

14

**0.552

12

**0.427

10

**0.596

20

**0.547

15

**0.507

11

**0.561

21

**0.529

17

*0.318

16

**0.465

24

**0.488

19

*0.383

18

**0.515

26

**0.586

22

*0.328

25

**0.634

27

**0.590

23

*0.338

31

*0.395

29

**0.696

28

*0.374

32

*0.330

30

*0.364

33

**0.506
**دال عند مستوى الداللة ()0.01
*دال عند مستوى الداللة ()0.05

يت�ضح من اجلدول (� )2أن جميع الفقرات حققت داللة
�إح�صائية  ،يف حني مل حتقق الفقرة التالية الداللة الإح�صائية
( )8وبالتايل مت حذفها فتكون اال�ستبانة يف �صورتها النهائية
مكونة من ( )32عبارة يف �صورته النهائية وفيما يلي اجلدول
( )3يو�ضح ارتباط املقايي�س الفرعية مع الدرجة الكلية.
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املناخ األسري وعالقته بالصحة النفسية والشعور بالذنب
(دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية التربية –جامعة دنقال بالسودان)

د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

يف �صورته الأ�صلية من ( )30عبارة موزعة �إىل �أربعة �أبعاد،
حيث �أعطى لكل فقرة ,وزنا مدرجا وفق �سلم متدرج ثالثي
(دائماً� ،أحياناً،نادراً) لقيا�س م�ستوى ال�شعور بالذنب لدى طلبة
اجلامعة ،مت ح�ساب �صدق املقيا�س عن طريق ال�صدق العاملي،
و�صدق االت�ساق الداخلي على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()100
طالب وطالبة ،تراوحت معامالت االرتباط ما بني ()0.924
و ( )0.303مت ح�ساب الثبات عن طريق التجزئة الن�صفية فقد
بلغ ( )0.920وطريقة كرونباخ �ألفا فكانت ( )0.974يف البيئة
الفل�سطينية بعد االطالع الباحث على جمموعة من املقايي�س ،فقد
اختار الباحث هذه املقيا�س لقرب فقراته ومتا�شيها مع البيئة
ال�سودانية.
�Ú Úصدق وثبات املقيا�س:
�1 .1صدق املقيا�س :ا�ستخدم الباحث م�ؤ�رشين للداللة على
�صدق املقيا�س،هما:
ال�صدق الظاهري (�صدق املحكمني)  :قام الباحث
  ّ
بعر�ضه على الأ�ساتذة ال�سابقني �أنف�سهم  ،و�أبدوا �آراءهم على كل
عبارة ،وقد اتفق املحكمون على �إجراء بع�ض التعديالت حتى
يتما�شى مع البيئة ال�سودانية.
 ال�صدق التكويني :الذي �أفرزه ح�ساب معامل ارتباط
بري�سون بني درجة كل فقرة ،والدرجة الكلية للمقيا�س واجلدول
( )5يو�ضح ذلك:

جدول ()3
يوضح مصفوفة ارتباط المقاييس الفرعية مع الدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية

الأداة ككل

التوافق
ال�شخ�صي

حتقيق
الذات

االتزان
االنفعايل

1

**0.888

**0.788

**0.706

التوافق ال�شخ�صي

**0.888

1

**0.654

**0.462

حتقيق الذات

**0.788

**0.654

1

0.221

االتزان االنفعايل

**0.706

**0.462

0.221

1

الأداة ككل

**عند مستوى الداللة ()0.01

يالحظ الباحث من اجلدول (� )3أن االرتباط بني الدرجة
الكلية وبعد التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي بلغت ()**0.888
عند م�ستوى الداللة ( )0.01ومع بعد حتقيق الذات ()**0.788
عند م�ستوى الداللة ( ، )0.01ومع بعد االتزان االنفعايل
( )**0.706عند م�ستوى الداللة ( )0.01مما ي�شري �إىل �أن �أداة
القيا�س تتمتع بدرجة عالية من ال�صدق لقيا�س ما و�ضعت من
�أجله.
2 .2ثبات مقيا�س  :Reliabilityا�ستخدم الباحث م�ؤ�رشين
للت�أكد من ثبات املقيا�س،كالآتي:
 التجزئة الن�صفية وذلك بح�ساب معامل ارتباط
بري�سون ( ، )Pearson Correlationحيث بلغ معامل االرتباط
( )**0.936عند م�ستوى الداللة ( ، )0.01ومتت معاجلته
مبعادلة �سبريمان –براون ( )Spearman- Brownفبلغ ()0.967
وهو معامل ارتباط قوي ومقبول.
 طريقة االت�ساق الداخلي( :كرونباخ �ألفا) حيث بلغ
معامل ثبات الدرجة الكلية ( )0.707واجلدول ( )4يو�ضح ثبات
املقايي�س الفرعية ملقيا�س ال�صحة النف�سية والدرجة الكلية عن
طريق التجزئة الن�صفية ومعادلة كرونباخ �ألفا.

جدول ()5
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات لمقياس مع الدرجة الكلية لمقياس الشعور
بالذنب

االجتماعي
الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

3

**0.621

1

**0.523

2

*0.379

10

**0.543

5

**0.648

4

**0.469

13

**0.544

12

*0.365

6

**0.464

11

**0.522

22

**0.447

14

**0.483

7

**0.472

15

**0.469

25

**0.557

19

*0.369

قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة ومعادلة كرونباخ ألفا لمقاييس الفرعية

التوافق
الأبعاد
ال�شخ�صي
واالجتماعي

حتقيق
الذات

االتزان
االنفعايل

التجزئة الن�صفية

**0.906

**0.822

**0.775

**0.936

معاجلة �سبريمان
–برون

0.9510

0.9030

0.8730

0.9670

معادلة كرونباخ �ألفا

0.3620

0.6320

0.7910

0.7070

الثبات

الأ�رسي

االرتباط

جدول ()4

الأداة ككل

ال�شخ�صي

الأكادميي

8

**0.453

16

**0.551

28

**0.540

21

*0.391

9

**0.591

17

**0.430

30

**0.404

27

*0.355

20

**0.496

18

**0.455

23

**0.563

26

**0.466

24

**0.636

29

**0.520

يالحظ الباحث من اجلدول (� )4أن جميع معامالت الثبات
على الأداة ككل اكرب من ( )0.7070وهذا ي�شري �إىل متتع املقيا�س
بدرجة جيدة جداً من الثبات يف جمتمع ال ِّدرا�سة احلايل.
◄◄مقيا�س ال�شعور بالذنب:
من �إعداد احلجار و ر�ضوان ( )2005يتكون املقيا�س

**دال عند مستوى الداللة ()0.01
*دال عند مستوى الداللة ()0.05

يت�ضح من اجلدول (� )5أن جميع الفقرات موجبة الإ�شارة
وعند م�ستوى الداللة ( 0.01و )0.05لذا اعتمد الباحث املقيا�س
كما هو مكون من ( )30عبارة يف �صورته النهائية ،وفيما
284

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

يلي اجلدول ( )6يو�ضح م�صفوفة ارتباط املقايي�س الفرعية مع
ال ّدرجة الكلية.

ا�ستخدمت الو�سائل الإح�صائية الآتية لتحقيق �أهداف
البحث:
  معامل ارتباط بري�سو ن �Pearson correlation coef

جدول ()6

ficient

مصفوفة ارتباط بيرسون بين المقاييس الفرعية والدرجة الكلية لألداة ككل

الأداة ككل

االجتماعي

ال�شخ�صي

الأ�رسي

الأكادميي

الأداة ككل

1

**0.804

**0.740

**0.671

**0.730

االجتماعي

**0.804

1

**0.413

**0.518

**0.482

ال�شخ�صي

**0.740

**0.413

1

**0.423

**0.412

الأ�رسي

**0.671

**0.518

**0.423

1

0.214

الأكادميي

**0.730

**0.482

**0.412

0.214

1

م�ستقلتني(T- Test Two In�(.

 االختبار التائي لعينتني
)dependent sample
 معادلة الفاكرونباخ ()Cronbach – Alpha formula
 معادالت االنحدار واالرتباط املتعدد.

عرض نتائج ِّ
الدراسة ومناقشتها
يف هذا اجلزء �سوف يعر�ض الباحث �أ�سئلة الدرا�سة،
والتحقق من �صحتها من خالل التحليل الإح�صائي ،ومن ثم
التعليق عليها ،ومناق�شتها يف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة.
◄◄عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الأول:
ن�ص ال�س�ؤال الأول على" :ما م�ستوى املناخ الأ�رسي ال�سائد
التبية مروي؟ " ولتحقق من ذلك قام الباحث
لدى طلبة كلية رّ
بح�ساب اختبار (ت) ملجموعة واحدة ملعرفة الدرجة التي ي�سود
بها املناخ الأ�رسي لدى عينة ال ِّدرا�سة واجلدول ( )8يبني ذلك.

**دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.01

يالحظ الباحث من اجلدول (� )6أن جميع معامالت
االرتباط للمقايي�س الفرعية موجبة الإ�شارة ،ودالة �إح�صائياً،
مما يدل على �أن املقيا�س �صادق لقيا�س ال�سمة املراد قيا�سها.
2 .2ثبات مقيا�س :Reliability
 طريقة التجزئة الن�صفية :حيث بلغ معامل االرتباط
( )**0.766عند م�ستوى الداللة ( ، )0.01ومتت معاجلته
مبعادلة (�سبريمان براون) فبلغ ( )0.868وهو معامل ارتباط
قوي ومقبول.
 معادلة كرونباخ �ألفا :فبلغ معامل ثبات الدرجة الكلية
( )0.728واجلدول ( )7يو�ضح ثبات املقايي�س الفرعية والدرجة
الكلية للأداة ككل.

جدول ()8
اختبار (ت) لمجموعة واحدة لمعرفة مستوى المناخ السائد لدى الطلبة كلية التربية

العينة
ال ِّدرا�سة
208

يالحظ من اجلدول (� )8أن املتو�سط احل�سابي ()74.14
� ،أكرب من املتو�سط النظري ( )66عند انحراف معياري قدره
( )12.21درجة ،وبلغت القيمة التائية ( )87.58درجة ،بدرجة
حرية ( )207درجة ،وم�ستوى داللة ( )0.00وهو �أ�صغر من
( )0.05مما ي�شري �إىل �أن درجة املناخ ال�سائد لدى طلبة كلية
الرتبية "مروي" تتميز باالرتفاع ،وميكن تف�سري هذه النتيجة
�إىل العالقات الإيجابية ف�ض ًال عن طبيعة احلياة النف�سية
واالجتماعية والدينية التي ت�سود بني �أفراد عينة ال ِّدرا�سة ،مما
�أدى �إىل �أن تتمتع عينة البحث مبناخ �أ�رسي مرتفع.وعلى �ضوء
ذلك ميكن التنب�ؤ ب�أن �أ�ساليب املعاملة الوالدية ال�سائدة لدى عينة
ال ِّدرا�سة كانت �إيجابية ،ولعبت دوراً فاعال يف ارتفاع املناخ
الأ�رسي ،واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة خليل ( )2006التي
�أ�شارت �إىل �أن م�ستوى املناخ الأ�رسي لدى عينة ال ِّدرا�سة يتميز
باالرتفاع.
◄◄عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الثاين:
ن�ص ال�س�ؤال الثاين على" :ما م�ستوى ال�صحة النّف�سية
لدى �أفراد عينة ال ِّدرا�سة؟ " وللتحقق من ذلك مت ح�ساب اختبار
(ت) ملجموعة واحدة ملعرفة م�ستوى ال�صحة النف�سية لدى عينة
ال ِّدرا�سة واجلدول ( )9يبني ذلك.

معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية و كرونباخ ألفا بين المقاييس الفرعية واألداة
ككل

الأبعاد
الثبات
التجزئة
**0.839
الن�صفية
معاجلة
0.913
�سبريمان
–برون
معادلة
0.613
كرونباخ
�ألفا

االجتماعي

ال�شخ�صي

لأ�رسي

الأكادميي

**0.824

**0.634

**0.688

**0.766

0.903

0.7760

0.815

0.868

0.672

0.677

0.694

0.728

74.14

66

12.21

87.58

207

 0.000مرتفعة

*دال عند مستوى الداللة (. )0.05

جدول ()7

الأداة ككل

املتو�سط الو�سط االنحراف قيمة (ت) درجة م�ستوى
احل�سابي الفر�ضي املعياري املح�سوبة احلرية الداللة

التقي ّيم

يالحظ الباحث من اجلدول (� )7أن جميع معامالت الثبات
�أكرب من ( )0.60جلميع الأبعاد والدرجة الكلية ،وهذا ي�شري �إىل
متتع الأبعاد بدرجات ممتازة من الثبات يف جمتمع ال ِّدرا�سة
احلايل ،من خالل �إجراءات ال ِّدرا�سة ال�سابقة يظهر �أن املقيا�س له
درجتا �صدق وثبات ت�ؤيدان ا�ستخدامه يف جمتمع ال ِّدرا�سة احلايل
لقيا�س.
5 .5الأ�ساليب الإح�صائية:
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د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

جدول ()9
اختبار (ت) لمجموعة واحدة لمعرفة مستوى الصحة النفسية

املتو�سط
احل�سابي

الو�سط
الفر�ضي

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)
املح�سوبة

التوافق ال�شخ�صي

27.17

24

6.65

58.91

حتقيق الذات

25.66

20

4.04

91.51

االتزان االنفعايل

26.88

20

4.88

79.43

79.71

64

9.34

123.02

املجاالت

الأداة ككل

عينة
ال ِّدرا�سة

درجة
احلرية

م�ستوى
الداللة

التقي ّيم
متو�سط

207

0.00

208

متو�سط
متو�سط
مرتفع

*دال عند مستوى الداللة (. )0.05

يالحظ من اجلدول (� )9أن املتو�سط احل�سابي على الدرجة
الكلية ( )79.71درجة ،كان �أكرب من املتو�سط النظري ()64
وبلغت القيمة ال ّتائية ( )123.02درجة ،بدرجة حرية ()207
درجة ،عند م�ستوى الداللة ( ، )0.00مما ي�شري �إىل �أن م�ستوى
ال�صحة النف�سية لدى �أفراد عينة ال ِّدرا�سة جاء بدرجة مرتفعة
على الدرجة الكلية ،بينما جاء بدرجة متو�سطة يف �أبعاد ال�صحة
النف�سية ،جاءت هذه النتيجة م�ؤيدة لنتيجة ال�س�ؤال الأول ،و ُيعزى
ذلك �إىل �أ�ساليب املعاملة الوالدية اجليدة وامل�ستخدمة يف الأ�رسة،
مبعنى �إذا كان املناخ الأ�رسي ال�سائد يف الأ�رسة يتميز مب�ستوى
مرتفع مقبول �أدى ذلك �إىل متتع �أفراد الأ�رسة مب�ستوى عال من
ال�صحة النف�سية ،كما �أن االن�سجام النف�سي يف العائلة والتفاعل
الإيجابي بني الأفراد ،ي�ساعدهم يف و�ضع �أ�س�س متينة ل�صحتهم

النف�سية تتفق هذه النتيجة مع درا�سة خليل (، )2006التي
�أ�شارت �إىل �أن م�ستوى ال�صحة النف�سية لدى عينة ال ِّدرا�سة يتميز
بدرجة جيدة.واختلفت مع درا�سة ال�صديق ( )2008التي وجدت
م�ستوى منحف�ضا لدى �أفراد عينة ال ِّدرا�سة.و مع درا�سة�،سليمان
( )2012التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة يعانون �سوء توافق يف
ال�صحة النف�سية.
ال�س�ؤال الثالث:
◄◄عر�ض نتيجة ّ
ن�ص ال�س�ؤال الثالث على" :ما درجة ال�شّ عور بالذنب ال�سائد
بني طلبة كلية الرتبية –جامعة دنقال؟ " مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة اختبار (ت) بني �أبعاد
ال�شعور بالذنب والأداة ككل واجلدول ( )10يو�ضح ذلك الإجراء.

جدول ()10
اختبار (ت) لمجموعة واحدة لمعرفة درجة الشعور بالذنب لدى أفراد عينة ِّ
الدراسة

املجاالت

املتو�سط
احل�سابي

الو�سط
الفر�ضي

االنحراف
املعياري

قيمة (ت)
املح�سوبة

االجتماعي

25.93

18

2.67

140.23

مرتفع

ال�شخ�صي

22.88

18

4.99

66.12

متو�سط

الأ�رسي

12.73

12

3.77

48.69

الأكادميي

13.80

12

3.28

60.69

متو�سط

الأداة ككل

75.33

60

8.01

135.66

مرتفع

درجة احلرية

207

عينة
ال ِّدرا�سة

208

م�ستوى
الداللة

0.00

التقي ّيم

متو�سط

*دال عند مستوى الداللة (. )0.05

من اجلدول ( )10جند م�ستوى ال�شعور بالذنب لدى طلبة
جامعة دنقال كلية الرتبية "مروي" جاء بدرجة مرتفعة حيث
كان املتو�سط احل�سابي �أكرب من املتو�سط النظري ،وميكن تف�سري
على النحو الآتي:
 ال�شعور بالذنب االجتماعي ،بالنظر �إىل اجلدول ()12
جنده جاء بدرجة مرتفعة ،و ُيعزى ذلك �إىل مقاومة وا�ستنكار
عر�ض كل ما يتعار�ض مع القيم الدينية ،واالجتماعية ،والقواعد
الأخالقية� ،أو االنتهاك لها ،ب�صورة ق�صديه �أو غري ق�صديه من
قبلهم� ،أو من قبل الآخرين ،مما ي�شعرهم بال�شعور بالذنب يف
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التق�صري نحوها.
 ال�شعور بالذنب ال�شخ�صي :جاء بدرجة متو�سطة ،و ُيعزى
ذلك �إىل �أن ال�شعور بالذنب ال�شخ�صي ال يدركه الفرد ب�صوره �أكرب
من ال�شعور بالذنب االجتماعي نحو الآخرين.
 ال�شعور بالذنب اجتاه الأ�رسة� :أي�ض ًا جاء بدرجة
متو�سطة وقريبة جداً من املتو�سط الفر�ضي ،مما ي�ؤيد نتيجة
ال�س�ؤال الأول والثاين ،ورمبا يعود �إىل �شعور الطالب بتق�صري
اجتاه �أ�رسته يف ظل هذه الظروف االقت�صادية ال�ضاغطة.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

ال�شعور بالذنب الأكادميي :جاء �أي�ض ًا بدرجة متو�سطة،
  ُّ
و ُيعزى �إىل خيبة �أمل الطالب يف حتقيق ما يتمناه ،و�شعوره
بالتق�صري يف �أدائه التعليمي.
 الأداة ككل :جاء بدرجة مرتفعة على الأداة ككل،
نظراً �إىل املجتمع الذي ي�شهد تغريات ،و تطورات اقت�صادية و
اجتماعية ،فمن املتوقع �أن تنعك�س �آثاره بال �شك على الطالب يف
كلية الرتبية "مروي" ،مما ت�شعرهم بال�شعور بالذنب نحو بع�ض
املو�ضوعات الأ�رسية ،وال�شخ�صية ،واالجتماعية ،والرتبوية،
ت�ؤيد ال ِّدرا�سة نتيجة ال�شمري ( )2001التي �أو�ضحت �أن م�ستوى
عال من ال�شعور بالذنب لدى طلبة اجلامعة ،ونتيجة احلجار و
ر�ضوان ( )2005التي بينت �أن م�ستوى ال�شعور بالذنب لدى

الطلبة كان مرتفعاً ،وكذلك مع درا�سة قمر ( )2015التي وجدت
م�ستوى عاليا من ال�شعور بالذنب لدى الطلبة ،وتتعار�ض مع
نتيجة �سليمان (2012م) التي وجدت م�ستوى ال�شعور بالذنب
لدى عينة ال ِّدرا�سة يتميز باالنخفا�ض.
◄◄عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الرابع:
الرابع على" :هل هناك عالقة ذات داللة
ن�ص ال�س�ؤال ّ
�إح�صائية بني املناخ الأ�رسي وال�صحة النف�سية لأفراد عينة
ال ِّدرا�سة؟ " قام البحث بح�ساب معامل االرتباط اخلطي الب�سيط
لبري�سون ( )Pearson Correlationبني �أبعاد ال�صحة النف�سية
ودرجتها الكلية مع درجة املناخ الأ�رسي واجلدول ( )11يو�ضح
ذلك الإجراء.

جدول ()11
معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المناخ األسري والصحة النفسية

املناخ الأ�رسي

التوافق ال�شخ�صي
واالجتماعي

حتقيق الذات

االتزان
االنفعايل

�أداة ال�صحة النف�سية
ككل

ارتباط املناخ الأ�رسي مع متغري ال�صحة
النف�سية

1

**0.182

**0.248

**0.180

**0.330

التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي

**0.182

1

0.011- -

0.059

**0.738

حتقيق الذات

**0.248

0.011- -

1

0.009- -

**0.420

االتزان االنفعايل

**0.180

0.059

0.009- -

1

**0.560

**0.330

**0.738

**0.420

**0.560

1

املناخ الأ�رسي

�أداة ال�صحة النف�سية ككل
**دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.01

يالحظ من اجلدول (� )11أن املناخ الأ�رسي ارتبط مع
التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي بقيمة قدرها ( )**0.182ومع
حتقيق الذات ( )**0.248ومع االتزان االنفعايل ()**0.180
ومع الدرجة الكلية لل�صحة النف�سية ( ، )**0.330وجميعها
موجبة الإ�شارة وعند م�ستوى الداللة (. )0.01مما ي�شري �إىل وجود
عالقة ذات داللة �إح�صائية طردية موجبة الإ�شارة عند م�ستوى
وال�صحة النف�سية لدى طلبة
الداللة ( )0.01بني املناخ الأ�رسي ّ
كلية الترّ بية "مروي" ،وتف�رس هذه النتيجة �أنه كلما كان املناخ
الأ�رسي جيدا  ،وتتوافر فيه كل عوامل احلب ،والتفاهم ،وو�ضوح
الأدوار ي�سوده التعاون ،ف�ض ًال عن �إ�شباع حاجات الأبناء ب�شكل

معتدل ي�ؤدي �إىل �سالمة الأبناء نف�سياً ،ويحقق لديهم كل مقومات
ال�صحة النف�سية ال�سليمة.اتفقت ال ِّدرا�سة مع درا�سة خليل ()2006
التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني
املناخ الأ�رسي ،وال�صحة النف�سية لدى عينة ال ِّدرا�سة.
◄◄عر�ض نتيجة ال�س�ؤال اخلام�س:
ن�ص ال�س�ؤال اخلام�س على" :ما طبيعة العالقة االرتباطية
بني املناخ الأ�رسي ودرجة ال�شعور بالذنب؟ " قام الباحث
بح�ساب معامل االرتباط بني �أبعاد ال�شعور بالذنب ،والدرجة
الكلية للأداة ككل ودرجة املناخ الأ�رسي واجلدول ( )12ي�شري
�إىل ذلك.

جدول ()12
يوضح معامل ارتباط لبيرسون لمعرفة العالقة بين المناخ األسري ودرجة الشعور بالذنب

املناخ الأ�رسي

االجتماعي

ال�شخ�صي

الأ�رسي

الأكادميي

الأداة ككل

ارتباط املناخ مع ال�شعور

1

**0.184

**0.203

**0.228

**0.181

**0.369

االجتماعي

**0.184

1

0.054

0.075- -

**0.222

**0.422

ال�شخ�صي

**0.203

0.054

1

0.057

0.106

**0.711

الأ�رسي

**0.228

0.075- -

0.057

1

0.092- -

**0.444

الأكادميي

**0.181

**0.222

0.106

0.092- -

1

**0.506

املناخ الأ�رسي
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د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

ارتباط املناخ مع ال�شعور

املناخ الأ�رسي

االجتماعي

ال�شخ�صي

الأ�رسي

الأكادميي

الأداة ككل

الأداة ككل

**0.369

**0.422

**0.711

**0.444

**0.506

1

**دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.01

يالحظ من اجلدول (� )12أن املناخ الأ�رسي ارتبط مع
ال�شعور بالذنب االجتماعي بقيمة ارتباطية ( )**0.184ومع
ال�شعور بالذنب ال�شخ�صي ( )**0.203ومع ال�شعور بالذنب
اجتاه الأ�رسة ( )**0.228ومع الأكادميي ( )**0.181والأداة
ككل ( ، )**0.369جميعها موجة الإ�شارة وعند م�ستوى الداللة
( ، )0.01وهذا ي�شري �إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية
بني املناخ الأ�رسي و جميع �أبعاد ال�شعور بالذنب والدرجة الكلية
لدى طلبة جامعة دنقال -كلية الرتبية "مروي" ،وتف�رس هذه
النتيجة على �أن كلما زاد البغ�ض والكراهية بني �أفراد الأ�رسة
وا�ستخدمت الأ�ساليب غري ال�سوية يف تن�شئة �أبنائها زادت درجة
ال�شعور بالذنب لديهم ،مل ي�سنت للباحث احل�صول على درا�سة
بينت ذلك فتكون هي ال ِّدرا�سة الأوىل التي بينت العالقة بني
املناخ الأ�رسي ،وال�شعور بالذنب يف حد علمه.
◄◄عر�ض نتيجة ال�س�ؤال ال�ساد�س:
ن�ص ال�س�ؤال ال�ساد�س على" :هل هناك عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني ال�صّ حة النف�سية وال�شعور بالذنب؟ " قام الباحث
بح�ساب معامل االرتباط لبري�سون كما هو مبني يف اجلدول
(. )13
جدول ()13
يوضح معامل ارتباط لبيرسون لمعرفة العالقة بين المناخ والصحة النفسية

االجتماعي

ال�شخ�صي

الأ�رسي

الأكادميي

الأداة ككل
ال�شعور
بالذنب

التوافق
االجتماعي

0.035- -

*0.157

**0.360

0.037- -

**0.240

حتقيق الذات

**0.389

**0.247

0.007- -

*0.168

**0.349

0.122

0.121

**0.179

0.038- -

**0.185

**0.207

**0.282

**0.347

0.026

**0.419

�أبعاد مقا�س
ال�صحة النف�سية

االتزان
االنفعايل
الأداة ككل
ال�صحة النف�سية

�أبعاد مقيا�س ال�شعور بالذنب

**دال عند مستوى الداللة ()0.01
*دال عند مستوى الداللة ()0.05

من اجلدول ( )13يتبني الآتي:
 ارتبط بعد ال�صحة النف�سية "التوافق ال�شخ�صي
واالجتماعي" مع ال�شعور بالذنب ال�شخ�صي والأ�رسي والدرجة
الكلية ملقيا�س ال�شعور بالذنب ،يف حني �أنه ال توجد عالقة بني
التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي مع ال�شعور بالذنب االجتماعي
والأكادميي ،و ُيعزى الباحث وجود عالقة �إىل ما يتعر�ض
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�إليه الطالب من حياة �ضاغطة يف حتقيق رغباته ال�شخ�صية،
والأ�رسية� ،أما غياب العالقة (يف بعد ال�شعور بالذنب االجتماعي
والأكادميي) ُيعزى �إىل �أن التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي
مع الآخرين يف كلية الرتبية مروي وبخا�صة يف املراجعات
اجلماعية رمبا كان له الأثر يف غياب ال�شعور بالذنب.
 بعد ال�صحة النف�سية"حتقيق الذات" ارتبط مع ال�شعور
بالذنب االجتماعي ،وال�شخ�صي ،والأكادميي ،والدرجة الكلية
ملقيا�س ال�شعور بالذنب ،ومل يرتبط مع ال�شعور بالذنب اجتاه
الأ�رسة ،تبدو هذه النتيجة منطقية حلد ما ،فعندما يرجع الإن�سان
�إىل نف�سه يظهر هذا ال�شعور وهو �سوي ،ما مل يتعد ذلك� ،أما غياب
العالقة بينه وبني ال�شعور بالذنب اجتاه الأ�رسةُ ،يعزى �إىل �أن
الإن�سان عندما يرجع �إىل نف�سه ،ويحا�سبها قد يغيب اجلانب
الأ�رسي.
 ارتباط الدرجة الكلية (الأداة ككل) ملقيا�س ال�صحة
النف�سية مع جميع �أبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س ال�شعور بالذنب.
 ارتباط الدرجة الكلية ملقيا�س ال�شعور بالذنب مع
جميع �أبعاد ال�صحة النف�سية ودرجتها الكلية.
ميكن تف�سري هذه النتيجة على �أنه كلما زادت ال�صحة
النف�سية لدى الفرد يف عينة ال ِّدرا�سة زاد �شعوره بالذنب نحوه ،
فكلما متتع الفرد بال�صحة النف�سية يف جماالت احلياة (الأ�رسية-
االجتماعية – الأكادميية –االنفعالية –الذاتية) �شعر بالذنب
وتق�صري يف بع�ض اجلوانب ،ومن عالمات ال�صحة النف�سية حتمل
امل�س�ؤولية ،ف�إذا مل ي�شعر الإن�سان بالذنب والتق�صري وت�أنيب
�ضمري ال ي�ستطيع النجاح يف احلياة يف املجاالت كافة وبخا�صة
االجتماعية والنف�سية منها( ،ما مل يح�صل حالة املر�ض النف�سي)
� ،أما �إذا قل ال�شعور بالذنب في�صبح الإن�سان بال دوافع ،وبالتايل
مل يتمتع بال�صحة النف�سية من وجهة نظر الباحث ،اختلفت
ال ِّدرا�سة مع درا�سة �سليمان (2012م) التي بينت عالقة وجود
عك�سية بني ال�صحة النف�سية وال�شعور بالذنب.
◄◄عر�ض نتيجة ال�س�ؤال ال�سابع:
ن�ص ال�س�ؤال ال�سابع على" :ما املتغريات التي تتنب�أ
بال�صحة النف�سية؟ " قام البحث بح�ساب معامالت االنحدار
املتعدد واالرتباط املتعدد ملعرفة درجة �أ�سهام املناخ الأ�رسي
ال�صحة النف�سية كما يف اجلداول (. )16 ،15 ،14
يف حتقيق ّ
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جدول ()14
يوضح معامالت االنحدار لمعرفة درجة اسهام المناخ األسري في الصحة النفسية.

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

االنحدار

3849.22

3

1283.07

الباقي

27010.46

204

132.40

املجموع

30859.67

207

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

0.000 9.691

التقي ّيم

منبئ

*عند مستوى الداللة ()0.05

يالحظ من اجلدول (� )14أن جمموع املربعات بلغ
( )3849.22عند درجة حرية ( )207 /3عند م�ستوى الداللة
( )0.00مما ي�شري �إىل �أن املناخ الأ�رسي منبئ بال�صحة النف�سية،
وملعرفة درجة �أ�سهام املناخ الأ�رسي يف ال�صحة النف�سية لدى
�أفراد عينة ال ِّدرا�سة مت ح�ساب معامالت االرتباط املتعدد كما يف
اجلدول (. )15
يوضح معامالت االرتباط المتعدد والخطأ المعياري لمعرفة درجة إسهام المناخ األسري في
الصحة النفسية لدى طلبة كلية التربية "مروي"

االرتباط بني
جميع الأبعاد

تربيع االرتباط

ن�سبة الإ�سهام

اخلط�أ املعياري
للتّقديرات

0.353a

0.125

0.112

11.50670

من اجلدول ( )15يالحظ �أن املناخ الأ�رسي ي�سهم بن�سبة
( )% 0.112يف ال�صحة النف�سية ،وملعرفة درجة �إ�سهام املناخ
الأ�رسي يف كل متغري من متغريات ال�صحة النف�سية على حدة
ا�ستخرجت معامالت االنحدار والدرجة الكلية للثابت واجلدول
( )16يو�ضح ذلك.
جدول ()16
معامالت االرتباط المتعدد لمعرفة درجة مساهمة المناخ األسري في كل بعد من أبعاد
الصحة النفسية.

النموذج الثابت

ت�شري نتائج اجلداول (� )16 ،15 ،14إىل �أن املناخ الأ�رسي
منبئ مب�ستوى ال�صحة النف�سية لدى �أفراد عينة ال ِّدرا�سة ،مبعنى
كلما توفر املناخ الأ�رسي الذي ت�سوده املحبة والدميقراطية
�سهام ذلك يف ارتفاع م�ستوى ال�صحة النف�سية لدى �أفراد عينة
ال ِّدرا�سة وت�أتي هذه النتيجة متما�شية مع نتيجة ال�س�ؤال الأول،
وميكن �إرجاع ذلك �إىل �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية ال�سوية التي
ال�سابقة (الطفولة
ت�ستخدمها الأ�رسة مع �أبنائها يف املراحل َّ
املراهقة) مما ولدت لديهم ال�شعور بالثقة بالنف�س ،و�ساعدت
على حت�سني م�ستوى ال�صحة النف�سية لديهم ،وت�ؤيد هذه
النتيجة نظرية �إرك�سون التي ترى �أن �أ�سا�س ثقة ال�صغري بنف�سه
وبالعامل من حوله تنبع من منوه يف �سنة الأوىل ،وتتوقف �إىل
ح ّد كبري على نوع عالقته ب�أمه يف املرحلة املبكرة من عمره
(قمر. )2010،

التوصيات:

جدول ()15

االرتباط غري
املمعري

بدرجة جيدة جداً.

االرتباط
املمعري

قيمة
(ت)

م�ستوى
التقييم
املعنوية

4.62

0.00

منبئ

0.01

منبئ
منبئ
منبئ

بيتا

اخلط�أ

الثابت

34.45

7.46

بيتا

التوافق ال�شخ�صي

0.32

0.12

0.17

2.66

حتقيق الذات

0.77

0.20

0.25

3.83

0.00

االتزان االنفعايل

0.43

0.16

0.17

2.62

0.01

*عند مستوى الداللة ()0.05

يالحظ من اجلدول (� )16أن الثابت بلغ ( )34.449بدرجة
خط�أ ( )7.46وكانت قيمة (ت) ( )4.620عند م�ستوى الداللة
( )0.00املناخ الأ�رسي ي�سهم يف جميع �أبعاد ال�صحة النف�سية

على �ضوء نتائج ال ِّدرا�سة يو�صي الباحث بالآتي:
1 .1االهتمام بالعالقات الإن�سانية داخل كلية الرتبية
مروي من خالل تكثيف الأن�شطة االجتماعية التي ت�ساعد على
تكيف الطلبة ،وحتد من درجة �شعورهم بالذنب.
�2 .2رضورة تقدمي الدعم املادي واملعنوي للمر�شد النف�سي
بكلية الرتبية مروي ،حتى ي�ستطيع م�ساعد الطلبة الذين هم
بحاجة �إىل ا�ست�شارة نف�سية ومتابعتهم.
3 .3الإفادة من نتائج ال ِّدرا�سة يف عملية الإر�شاد النف�سي
واالجتماعي داخل الكلية ب�صفة خا�صة واجلامعة ب�صفة عامة.

املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر العربية
1 .1باظة� ،آمال عبد ال�سميع مليجي ( . )2002اختبار ال�شعور
بالذنب ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة ،م�رص.
2 .2بطر�س ،حافظ ( . )2008التكيف وال�صحة النف�سية ،عمان:
امل�سرية ملن�رش والتوزيع،ط.1
3 .3جوارد� ،سدين ولندزمن ،تيد ( . )1988ال�شخ�صية ال�سليمة،
ترجمة حمد ديل الكربويل وموفق احلمداين ،مطبعة جامعة
بغداد.
4 .4الزهراين ،على (� . )2009إدراك القبول الرف�ض الوالدي
وعالقته مب�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة املتو�سطة
مبحافظة جدة،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم
القرى ،ال�سعودية.
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د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

5 .5حافظ ،نبيل عبد الفتاح و �سليمان ،عبد الرحمن �سيد و �شند،
�سمرية �إبراهيم ( . )1997مقدمة يف علم النف�س االجتماعي،
القاهرة :مكتبة زهراء ال�رشق.

باخلزي عند املراهقني درا�سة ميدانية لدى تالميذ ال�صف
التا�سع من التعليم الأ�سا�سي يف مدار�س مدينة دم�شق
الر�سمية ،جملة جامعة دم�شق ،املجلد .65 .27 .27

6 .6احلجار ،ب�شري �إبراهيم و ر�ضوان ،عبد الكرمي �سعيد ()2005
 :مدى ال�شعور بالذنب لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية وعالقته
مب�ستوى االلتزام الديني لديهم ،م�ؤمتر الدعوة الإ�سالمية
ومتغريات الع�رص ،اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،كلية �أ�صول
الدين.662 - 647 ،

1616ال�شب�ؤون ،دانيا ( . )2012ال�شعور بالذنب وعالقته مبتغريي
القلق والثقة بالنف�س ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة
دم�شق ،كلية الرتبية�،سوريا.

7 .7احلويجي ،خليل بن �إبراهيم (1431ه)  .املناخ الأ�رسي
وعالقته بقدرات التفكري االبتكاري لدى طالب املرحلة
الثانوية مبدينتي الريا�ض والهفوف ،ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
ال�سعودية.
�8 .8سليمان ،ندى رحيم ( . )2013ال�شعور بالذنب وعالقته
بال�صحة النف�سية لدى طالب جامعة بغداد ،جملة البحوث
الرتبوية والنف�سية،العدد.191 - 165 .36
�9 .9سعفان ،حممد �أحمد حممد �إبراهيم ( . )1995فاعلية العالج
العقالين االنفعايل يف خف�ض م�ستوى ال�شعور بالذنب ،جملة
كلية الرتبية ،العدد ( ، )19اجلزء الثاين،جامعة عني �شم�س،
القاهرة.266 - 237 .
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