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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة للك�شف عن م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية ،وعن طبيعة املناخ الأ�سري ال�سائد،
والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة الريموك ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )541طالب ًا وطالبة ،مت اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية الطبقية .وقام الباحثان من �أجل حتقيق هدف الدرا�سة بتطبيق مقيا�س الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية املقنن للبيئة الأردنية من قبل ال�شريفني وال�شريفني ( ،)2011ون�سخة خمت�صرة من
مقيا�س مو�س ومو�س ( ،)Moos & Moos, 1986املع ُّد للك�شف عن املناخ الأ�سري� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية لدى الطلبة كان متو�سط ًا ،و�أن �أعلى متو�سط للأبعاد على املقيا�س كان
لبعد الو�سوا�س القهري ،و�أقل متو�سط كان لبعد العداوة .يف حني كان م�ستوى املناخ الأ�سري مرتفع ًا ،وكان
�أعلى و�سط على الأبعاد بعد التنظيم ،و�أقل و�سط بعد التما�سك الأ�سري ،كما �أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطيه �سالبة بني املناخ الأ�سري من جهة ،والأعرا�ض النف�سية املر�ضية اخلا�صة بالأبعاد التالية :االكتئاب،
واحل�سا�سية التفاعلية ،والقلق ،والعدوانية ،ومل توجد �أية عالقة دالة �إح�صائي ًا يف بعد الو�سوا�س القهري
والأعرا�ض اجل�سمية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف بعد القلق تعزى
للجن�س ،وفروق يف بعد الو�سوا�س القهري ،واالكتئاب ،واحل�سا�سية التفاعلية ،والقلق تعزى مل�ستوى التح�صيل
الدرا�سي ،ومل توجد �أية فروق ذات داللة يف بقية الأبعاد تعزى ملتغريات الدرا�سة .كما �أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية ككل تعزى مل�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،ومل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لبقية املتغريات� .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اح�صائية
( )0.05 =αيف جميع م�ستويات جماالت املناخ الأ�سري تعزى للم�ستوى التعليمي للأب ،ومل توجد �أية فروق
يف جميع املجاالت تعزى لباقي املتغريات.
الكلمات املفتاحية :الأعرا�ض النف�سية املر�ضية ،الأعرا�ض املر�ضية ،املناخ الأ�سري ،اال�ضطرابات النف�سية،
طلبة جامعة الريموك.
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Abstract
The aim of this study is to reveal the level of psychological symptoms and their
relationship to family climate among the students of Yarmouk University. The study
sample consisted of (541) male and female students who were randomly selected.
To achieve the objective of the study, the researcher applied the psycho-pathological
scale that was standardized to the environment of Jordan by the Alshreffen and
Alshreffen (2011), and the Moss and Moss (1986) scale, prepared for the detection
of the family climate. The results of the study indicated that the level of psychopathological symptoms among the students was moderate and that the highest mean
for the dimensions was the obsessive-compulsive disorder and the lowest mean was
aggression. The level of the family climate was high and the highest mean of dimensions
was the organization and the lowest mean was the family cohesion. The results also
showed a negative correlation between family climate and the psycho-pathological
symptoms for the following dimensions: depression, interpersonal sensitivity, anxiety,
and aggression; there were no significant differences in the obsessive-compulsive
disorder and the physical symptoms. In addition, the results also revealed that there
were statistically significant differences in the dimension of anxiety due to sex as
well as differences in the obsessive-compulsive disorder, depression, interpersonal
sensitivity and anxiety due to the level of academic achievement and there were
no differences in the rest of the dimensions due to the variables of the study. The
results showed statistically significant differences as a whole in levels of the family
climate due to the level of the educational level of the father. Whereas, there were no
statistically significant differences in the rest of dimension.

Keywords: Psycho pathological symptoms, pathological symptoms, family climate, mental
disorders, Yarmouk University students.
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املقدمة:
يعي�ش الطالب اجلامعي يف مناخ نف�سي ال
يخلو من التوترات وال�ضغوطات ،والتي ت�سهم يف
زيادة معدالت الإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية،
واالنحرافات ال�سلوكية الناجتة عن االنفعاالت
املختلفة .ومع ا�ستمرار هذه ال�ضغوطات وزيادة
�شدتها تتحول �إىل �أعرا�ض ع�ضوية ت�صيب �أجهزة
اجل�سم املختلفة بدرجات متفاوته .ومما جتدر
الإ�شارة �إليه �أن العديد من الدرا�سات الطبية
والنف�سية �أكدت االرتفاع يف معدل الإ�صابة
باال�ضطرابات النف�سية يف ع�صرنا احلايل ،بل �أن
بع�ض التقارير ربطت الإ�صابة بهذه اال�ضطرابات
بتعقيدات هذا الع�صر ،ومظاهره ،وحجم الأثر
الذي ترتكه هذه التعقيدات على املناخ الأ�سري
واالجتماعي (.)Oltmanns & Emery, 2002
ويعد املناخ الأ�سري من �أبرز العوامل التي من
املمكن �أن ت�ؤثر يف حدوث اال�ضطرابات النف�سية
لدى الأبناء؛ ففي املناخ الأ�سري يت�شكل �سلوك
الأبناء ،ويتعلم الأبناء �ضمن هذا املناخ كيف
يعربون عن م�شاعرهم وكيف يتعاملون مع املواقف
احلياتية ال�ضاغطة وامل�شكالت التي يواجهونها يف
احلياة (.)Shek, 1989
ف�إذا تربى الطالب يف ظل مناخ �أ�سري �سوي
مت�سم بالت�سامح ،واال�ستقاللية ،وحتقيق م�ستوى
عال من االت�صال الفاعل بني �أع�ضاء الأ�سرة ،ف�إن
ٍ
ذلك ي�سهم �إىل حد كبري يف بناء �شخ�صية تت�سم
بقدر من االتزان ،والبعد عن التع�صب ،والثقة
http://journals.uob.edu.bh
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العالية بالنف�س ،والقدرة على �إقامة عالقات
اجتماعية ناجحة وحتمل امل�س�ؤولية ،وهذا قد
ينعك�س على م�ستوى ال�صحة النف�سية لدى الأبناء
م�ستقب ً
ال (& Scholte, Engels, Dekemp, Haraken,
.(Orerbeek, 2007
�أما املناخ الأ�سري غري ال�سوي ،فهو ي�ساهم يف
ظهور العديد من اال�ضطرابات النف�سية ،وي�ؤدي
�إىل انخفا�ض يف مفهوم تقدير الذات لدى الأبناء
وال�شعور بالعداوة ،وانخفا�ض القدرة على �ضبط
الذات ،وال�سلبية ،و�سوء التكيف االجتماعي مع
الآخرين( .كفايف.)2009 ،

الأعرا�ض النف�سية املر�ضية:

()Psycho Pathological Symptoms

يرى العديد من الأطباء �أن الأمل الذي يعاين
منه الأفراد هو جمرد عالمة على املر�ض ،وقد
يكون الأمل النف�سي هو ال�شكوى الأ�سا�سية يف عدد
من اال�ضطرابات النف�سية ،كما �أنه قد ي�ؤدي
�إىل عدد من الأعرا�ض النف�سية (ال�شريفني
وال�شريفني)2012 ،؛ لذلك يركز الأطباء على
عملية الت�شخي�ص بو�صفها حماولة منظمة للتعرف
على �أبعاد ا�ضطراب ما ومظاهره ،وال�صورة التي
يبدو عليها ،واجلوانب التي تعرب عن اال�ضطراب،
وذلك للك�شف عن الأعرا�ض اخلا�صة بكل ا�ضطراب
بهدف ت�صنيفها ،وو�ضع اخلطة العالجية لها
(.)Oltmanns & Emery, 2002

وينظر للأعرا�ض ( )Symptomsب�أنها م�ؤ�شرات
تعرب ب�شكل مبا�شر� ،أو غري مبا�شر عن وجود

)Int. J. Res. Edu. Psy., 2, No. 2 (Oct. 2014

ا�ضطراب� ،أو خلل يف البناء النف�سي للفرد ،ففي
حال كانت الأعرا�ض مبا�شرة من املمكن مالحظتها
من قبل الآخرين مثل :ال�شكل اخلارجي للفرد،
وطبيعة تفاعله مع الآخرين ،ووجود بع�ض ال�سلوكيات
الطارئة والتي مل ي�سبق لهذا الفرد �أن قام بها .وقد
يعرب عن هذه الأعرا�ض ب�شكل غري مبا�شر ،فمن
ال�صعب الك�شف عنها �إال �إذا حتدث عنها الفرد
امل�صاب باال�ضطرابات النف�سية (.)Croft, 2000
وتع ّد الأعرا�ض املر�ضية منبه يعمل على تنبيه
الآخرين وحتديد ًا املخت�صني �إىل وجود خلل� ،أو
ا�ضطراب �أ�صاب الفرد ،وهي ت�ساعد ب�شكل مبا�شر
يف ت�شخي�ص حالة الفرد ،ومن ثم و�ضع اخلطط
العالجية الالزمة مبا يتوافق مع حالته الراهنة
( .)Kornbichler, 1998وقد مت يف هذه الدرا�سة
تناول بع�ض �أعرا�ض اال�ضطرابات النف�سية ،وفيما
يلي هذه اال�ضطرابات:

ا�ضطراب االكتئاب

()Depression Disorder

و ُيع ّرف االكتئاب ب�أنه حالة من احلزن ال�شديد
امل�ستمر نتيجة للظروف املحزنة الأليمة التي مر
واع للم�صدر
بها الفرد ،وقد يكون الفرد غري ٍ
احلقيقي حلزنه يف بع�ض الأحيان (ال�سامرائي،
 .)83 2007:ويرى كلينمان وجود (& Kleinman
 )Good, 1985ب�أن االكتئاب مر�ض �شائع ،غالب ًا ما
يكون حاد بت�أثريه على حياة الفرد ،و�أحيان ًا يكون
قاتل وذلك ب�إي�صال الفرد �إىل االنتحار.
وت�ؤكد الدرا�سات �أن ما ن�سبة ( )%80من
مر�ضى االكتئاب ال يتم التعرف عليهم �أو عالجهم
ويظلون يف حالة معاناة ل�سنوات طويلة ،و()%15
من احلاالت يذهبون للعالج لكنهم ال يعلمون �أي�ض ًا
�أن االكتئاب هو �سبب معاناتهم ،و( )%3فقط من
مر�ضى االكتئاب يذهبون لطلب العالج� ،أما بقية
مر�ضى االكتئاب وي�شكلون ما ن�سبته نحو  %2ف�إنهم
يقدمون على االنتحار (ال�شربيني.)2003 ،

ا�ضطراب القلق

()Disorder   Anxiety

هناك نوعان من القلق ،هما :القلق ال�سوي
العادي ،والقلق الع�صابي املر�ضي ،والنوع الأول
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ميكن �أن يتعر�ض له معظم النا�س �إن مل يكن
جميعهم ،دون �أن يرتك �آثار �سلبية كبرية يف
تفكريهم و�سلوكهم ،بل على العك�س من ذلك ،ف�إنه
ميكن �أن يكون حافز ًا لهم �إىل مزيد من الإجناز
والإبداع .لكن النوع الثاين ي�ؤدي يف الغالب �إىل
عجز بالغ لدى الفرد الذي ي�سبب له الإرهاق
النف�سي واجل�سدي ،وبالتايل ي�صبح القلق م�شكلة
تعيق الفرد يف حتقيق �أهدافه ،والقيام ب�أعباء
احلياة وم�س�ؤولياتها الطبيعية (�شيهان1988 ،؛
الطيب.)1994 ،
يف حني يرى �سرحان والتكريتي وحبا�شنة
( )2004ب�أن القلق حالة مر�ضية غري طبيعية
ت�ؤثر على التوازن النف�سي للإن�سان ،ويظهر من
خاللها جمموعة من الأعرا�ض النف�سية واجل�سدية
وال�سلوكية بال �سبب� ،أو �أن ال�سبب يكون ب�سيط ًا ،وال
يتطلب درجة القلق الظاهرة� ،أو �أنه مع زوال ال�سبب
تبقى الأعرا�ض ظاهرة ،وي�صبح الإن�سان غري قادر
على التعامل مع املواقف التي ت�سبب له القلق.

ا�ضطراب �أعرا�ض التج�سد
)Disorder

(Somatization

تعني �أعرا�ض التج�سد حتول ال�صراعات
النف�سية �إىل �أعرا�ض ج�سدية (ال�شريفني
وال�شريفني .)2011 ،حيث مييل ال�شخ�ص �إىل
ت�ضخيم �أي �إح�سا�س ج�سدي ي�ست�شعره ،وخ�صو�ص ًا
تلك الأحا�سي�س الناجمة عن عدم ثبات اجلهاز
الع�صبي نتيجة االنفعاالت العنيفة ،التي ترتاوح
بني ذكريات احلدث ال�صادم ،وخياالت تكراره،
وجمموعة خماوف توقع الأ�سو�أ (النابل�سي.)2001 ،
ومن الأ�سباب امل�ؤديه لظهور ا�ضطراب
التج�سد ،كما �أ�شار �إليها عبدالرحمن ()2000
هي :اال�ستعداد البيولوجي فعلى �سبيل املثال ف�إن
الن�ساء اللواتي عانني من هذا اال�ضطراب لديهن
�أقارب من الدرجة الأوىل يعانون من اال�ضطراب،
وخا�صة من ال�سيدات؛ كالأم والأخت ،و�أي�ض ًا هناك
�أ�سباب نف�سية اجتماعية؛ ك�إ�ساءة املعاملة يف
الطفولة ،وت�شكيل خربات طفولة م�شبعة بالإح�سا�س
بالأمل واملناخ الأ�سري غري ال�سوي .وتزيد الأمرا�ض
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اخلطرية بني �أع�ضاء الأ�سرة من خماطر تطور
هذا اال�ضطراب يف الر�شد ،كما �أن الن�ساء اللواتي
ي�صنب بهذا اال�ضطراب من املمكن �أنهن قد
تعر�ضن للإيذاء اجل�سدي واجلن�سي يف طفولتهن.

ا�ضطراب الو�سوا�س القهري:

()Disorder  Obsessive-Compulsive

هو ا�ضطراب نف�سي يت�صف بوجود �أفكار،
ملحة مل يتلقاها من
وخواطر ،ودوافع �أو �صور ّ
اخلارج ،بل هي موجودة يف تفكريه ،وجتعله
مت�ضايق ًا منها ،فيحاول رف�ضها� ،أو مقاومتها
و�إهمالها ،ولكنها تعاوده من جديد (�سرحان،
 .)2008ويرى باول ( )2005ب�أنه عاد ًة ما يكون
ال�ضطرابات الو�ساو�س القهرية جانبان ،هما :ظهور
�أفكار ب�شكل متكرر تطر�أ على ذهن الفرد على غري
رغبته على الرغم من كل حماوالته للتخل�ص منها،
وعاد ًُة ما تكون تلك الأفكار م�صحوبة ب�أفعال �أو
�سلوكيات تتكرر من وقت لآخر ،يكون الهدف منها
التقليل من معدل القلق ،وذلك على الرغم من �أن
ال�شخ�ص يعرف �أنها �سخيفة ،ويحاول مقاومتها.
ويرى �سعفان (� )1998أن هناك معايري ًا حتدد
ال�سواء والال�سواء يف الو�ساو�س والأفعال القهرية
وهي :تكرار حدوث الأعرا�ض يف �أغلب الأيام وملدة
�أ�سبوعني على الأقل ،و�أن تكون هذه الأعرا�ض
م�صدر ًا للإزعاج مع الن�شاطات الأخرى العادية
لل�شخ�ص .واعرتاف املري�ض بهذه الأعرا�ض �سواء
ب�أفكاره �أو �أفعاله.

ا�ضطراب احل�سا�سية التفاعلية:

() Disorder Interpersonal Sensitivity

وهي �أن ي�ستجيب ال�شخ�ص ب�شكل مبالغ به ،و�أن
ي�شعر ب�أنه �أُوذي انفعالي ًا ب�سهولة ،وهناك ا�ستجابات
مبالغ بها الجتاهات الآخرين وم�شاعرهم (�شفري
وميلمان .)2008 ،وتو�صف احل�سا�سية التفاعلية
بني الأ�شخا�ص على �أنها عدم كفاءة� ،أو عدم قدرة
�شخ�صية ،وفهم خاطئ متكرر احلدوث ل�سلوك
الآخرين (& Harb, Heimberg, Fresco, Schneier,
.)Liebowitz, 2002
http://journals.uob.edu.bh

وتع ّرف �أي�ض ًا ب�أنها �أعرا�ض مر�ضية خا�صة
بق�صور يف امل�شاعر ،و�إح�سا�س بالنق�ص والتوقعات
ال�سلبية عند االت�صال بالآخرين )ال�شريفني
وال�شريفني .)2011 ،ويرى املطارنة ( )2006ب�أنها
احل�سا�سية العامة ،واحلذر من ردود فعل الآخرين،
واالهتمام الزائد مبا يقوله الآخرون ،واخلوف
من نقد الآخرين .وتعود �أ�سباب هذا اال�ضطراب
لأمناط التن�شئة الأ�سرية التي ال ت�شجع ،وال تعزز
التفاعالت البين�شخ�صية بني �أطفالها والآخرين
(عبدالرحمن.)2000 ،

ا�ضطراب العدوانية

() Disorder Hostility

تعني العدوانية الدفاع عن احلقوق ال�شخ�صية،
والتعبري عن الأفكار وامل�شاعر والآراء ب�أ�سلوب يكون
يف الغالب غري مالئم ،ويت�ضمن التعدي على حقوق
الآخرين �أو على الذات (باول .)2005 ،ويكون على
�شكل احتقار للذات ،وكراهية الذات ،واالنتحار،
واملازو�شية .وينظر �أفريل ( )Averil, 1982للعدوانية
على �أنها ا�ستجابة للغ�ضب واملق�صود منها �إيقاع
الآمل �أو الأذى للآخرين ،وهي طريقة للتعبري عن
الغ�ضب �أحيان ًا.
تتخذ العدوانية �أ�شكا ًال خمتلفة ومن �أبرزها:
ال�شكل اجل�سدي وت�شمل جميع ال�سلوكيات التي
متار�س با�ستخدام احلركة اجل�سدية يف االعتداء على
الآخرين� ،أو الأ�شياء؛ كال�ضرب ،والركل ،و�شد ال�شعر،
والع�ض ،والتك�سري�....إلخ ،وال�شكل اللفظي وتتوقف
عند حدود الكالم؛ كال�شتم ،وال�سخرية ،والتهديد...
�إلخ .وال�شكل الرمزي وي�شمل الت�صرف ب�شكل يعرب
عن احتقار الآخرين ،وتوجيه الإهانة �إليهم� ،أو
االمتناع عن النظر �إىل الأفراد ،وتوجيه االنتباه �إىل
�أداة تلحق بهم الأذى (.)Shannon et al, 2006

املنــاخ الأ�سري

( ) Family Climate

يلعب املناخ الأ�سري دور ًا هام ًا يف احلياة
النف�سية لكل فرد ،ويف منو �شخ�صيته ،ويبقى
الإح�سا�س باملناخ الأ�سري عام ًال م�ؤثر ًا يف تنمية
عالقة �إيجابية بني الفرد واملحيطني به ،وقد
ينعك�س على قدرة الفرد على تكوين �أ�سرة تت�سم
باملناخ الأ�سري ال�سوي حيث احلب واملودة ،والتي
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تع ّد من احلاجات النف�سية واالجتماعية الهامة،
عالوة على �أنها ركيزة من ركائز متا�سك الأ�سرة

(.)Rozon, 2006

ويرى بوين (� )Bowen, 1978أن اال�ضطرابات
التي قد يعاين منها الأفراد م�ستقب ًال ماهي �إال
انعكا�س لطبيعة املناخ الأ�سري الذي عا�ش فيه
الفرد .و�أ�ضاف �شفيق ( )2009ب�أن املناخ الأ�سري
هو اجلو الذي ي�ستقي منه الطفل ما ي�سود من
ثقافة ،ومن قيم وعادات واجتاهات اجتماعية،
ويكون لديه فكرة ال�صواب واخلط�أ ،ويعرف ما
عليه من واجبات وما له من حقوق؛ وكقاعدة
عامة فاجلو الأ�سري الذي ي�شبع حاجات الطفل
الأ�سا�سية ،والذي يتميز بتجاوب عاطفي بني
�أفراده يعد عام ًال هام ًا يف �سعادة الطفل� ،أما
اجلو امل�ضطرب فيعد مرتع ًا خ�صب ًا لالنحرافات
االجتماعية والأعرا�ض املر�ضية النف�سية.
يف حني يعرفه الباحثان :ب�أنه املحيط الذي
ين�ش�أ الفرد بداخله منذ الوالدة ،ويكون امل�س�ؤول
الأول يف ت�شكيل �شخ�صيته ،وذلك من خالل
التفاعالت القائمة بينه وبني �أفراد �أ�سرته.
ف�إذا ا�ستطاع الوالدان �أن يعمال على �إ�شباع
حاجات ابنائهم ،و�أن ي�ستجيبا لها بطريقة منا�سبة
ويف الوقت املنا�سب� ،سي�ساعد ذلك على تنمية
ال�شعور املتزايد بامل�س�ؤولية لدى الأفراد ،وامل�ساهمة
يف توفري بيئة نف�سية تت�سم باال�ستقرار االنفعايل
حيث ت�شري الدرا�سات �إىل �أن الأفراد الذين ينتمون
�إىل �أ�سر ي�سودها املناخ الأ�سري ال�سوي �أكرث ثبات ًا
من الناحية االنفعالية ،و�أكرث جناح ًا يف عالقاتهم
االجتماعية ،و�أكرث مي ًال �إىل حب املناف�سة ،و�أكرث
مراعاة حلقوق الآخرين وم�شاعرهم ،و�أكرث قدرة
على التفكري املنطقي (.)Gorman, 1998
وي�ؤثر املناخ الأ�سري غري ال�سوي على الأفراد
من الناحية الع�ضوية/اجل�سمية؛ �إذ �أ�شارت نتائج
الدرا�سات �إىل �أن حرمان الطفل من احلب ي�ؤدي
�إىل �سوء حالته النف�سية ،م�ؤدي ًا ذلك �إىل �أثر �سلبي
على منوه اجل�سدي (اجلبايل .)2005 ،ويتفق
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علماء النف�س على �أن اخلربات امل�ؤملة يف الطفولة
تكت�سب من مواقف يدرك فيها الطفل عدم تقبل
والديه �أو نبذهما له ،مما ي�شعره بعدم الطم�أنينة،
ومن ثم ظهور الأعرا�ض املر�ضية النف�سية (مو�سى،
.)1978
ومما تقدم ،يت�ضح ب�أن الأبناء قد يعانون من
العديد من اال�ضطرابات النف�سية التي تختلف
بعمقها و�شدتها نتيجة املناخ الأ�سري غري ال�سوي؛
فال�صراعات وامل�شاكل التي حتدث يف املناخ
الأ�سري غري ال�سوي ميكن �أن تكون حمزنة وم�ؤثرة
لدى الأبناء ،وهذا احلزن قد يكون له الأثر يف ظهور
�أعرا�ض نف�سية؛ مثل :القلق ،واالحباط و�ضطرابات
النوم� ،أو اال�ضطرابات اجلن�سية ،وعليه فاملناخ
الأ�سري ميكن �أن يدعم �أو ُي�ضعف ال�صحة النف�سية
لدى الأبناء (.)Segal, Qualls & Smyer, 2011
وبهذا ال�صدد فقد قام كل من زميوره ورينهلم
( )Zemore & Rinholm, 1989بدرا�سة بحثت
العالقة بني امليول االكتئابية والعناية واحلماية،
التي يتلقاها الأبناء من والديهم �أثناء مرحلة
الطفولة ،تكونت العينة من ( )46طالب ًا جامعي ًا
من طلبة جامعات �أمريكا �أعمارهم من ()21-17
�سنة ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك عالقة
ارتباطية موجبة بني االكتئاب والرف�ض واحلماية
الزائدة ،و�أن االكتئاب لدى الإناث مرتبط باحلماية
الزائدة من قبل الأم ،حيث �إن االكتئاب مرتبط
لدى الذكور بالرف�ض والإهمال والت�سلط الأبوي.
�أما جمريي ( )Ghamari, 2012فقد قام بدرا�سة
هدفت �إىل حتديد العالقة بني الدور العائلي
واالكتئاب والقلق بني طالب اجلامعات يف �إيران،
فتكونت عينة الدرا�سة من ( )140طالب ًا وطالبة
و(� )25أ�سرة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية بني انعدام
دور العائلة واالكتئاب ،بحيث كلما كان هناك دور
�أ�سري �إيجابي رافقت ذلك م�ستويات منخف�ضة من
االكتئاب ،يف حني �أن انعدام الدور �أو الدور ال�سلبي
للعائلة ي�ضاعف من فر�صة الإ�صابة باالكتئاب لدى
الطلبة.
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و�أجرى كل من روجرز وميدنا وفنز وتوري�س
وبرينل (Rodriguez, Medina, Fuentes, 2012
 ),Torres & Bernalدرا�سة هدفت �إىل معرفة
مدى ت�أثري �أحداث احلياة ال�ضاغطة على الإ�صابة
باالكتئاب لدى طلبة جامعة بورتوريكو (Puerto
 )Ricoيف جمهورية الدومنيكان التابعة للواليات
املتحدة ،تكونت الدرا�سة من ( )2163طالب ًا
وطالبة� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ()%9
من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم اكتئاب يرتاوح
بني املتو�سط �إىل احلاد ،و�أن هناك ثالثة �ضغوط
حياتية ت�ؤثر على الإناث �أكرث من الذكور وهذه
ال�ضغوط هي :تغري مكان ال�سكن ،بناء عالقات
جديدة ،واملر�ض.
وقام رت�شر ورت�شر و�إي�سمان (Eisemann, 1996
 )& Richter, Richterبدرا�سة هدفت �إىل معرفة
درجة العالقة بني مر�ضى االكتئاب (Depressive
 )Inpatientsواملناخ الأ�سري العاطفي و�سلوك
الوالدين الرتبوي ،فتكونت عينة الدرا�سة من 151
م�صاب ًا باال�ضطراب من جامعة طب الأمرا�ض
العقلية ( )University of Psychiatryيف �أملانيا.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك دالالت
�إح�صائية على وجود عالقات بني املناخ الأ�سري
العاطفي و�سلوك الوالدين الرتبوي والإ�صابة
باال�ضطراب وخا�صة لدى الذكور� ،أما لدى الإناث
فقد وجدت عالقات ذات داللة �إح�صائية بني
الإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية والرف�ض الوالدي.
ويف درا�سة تارلز وبوك ()Taris & Bok, 1997
والتي هدفت �إىل معرفة ت�أثريات معاملة الوالدين
يف احلالة النف�سية لل�شباب ،تكونت العينة من
(� )642شاب ًا هولندي ًا� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة
�أن املحبة ورعاية الوالدين من �أ�ساليب التنب�ؤ
بانخفا�ض م�ستويات االكتئاب لدى االبناء� .أما
عودة ( )2002فقد �أجرت درا�سة �سعت للوقوف
على طبيعة العالقة القائمة بني متغريات املناخ
النف�سي االجتماعي ال�سائد داخل الأ�سرة وكل
من الطم�أنينة االنفعالية وقوة الأنا لدى طالبات
اجلامعة الإ�سالمية بغزة .فتكونت عينة الدرا�سة
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من ( )416طالبة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود عالقة طردية بني املناخ النف�سي االجتماعي
والطم�أنينة االنفعالية لدى الطالبات ،ووجدت
عالقة طردية بني املناخ النف�سي االجتماعي وقوة
الأنا� ،إ�ضافة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى الأداء على مقيا�س املناخ النف�سي
االجتماعي بني طالبات الأق�سام العلمية وطالبات
الأق�سام الأدبية ل�صالح طالبات الأق�سام العلمية.
ويف �ضوء ما �سبق ميكن الإ�شارة �إىل �أن املناخ
الأ�سري ي�شكل املظلة الأ�سا�سية التي تنمو وتتطور
وتت�شكل يف ظلها خمتلف جوانب ال�شخ�صية
للأفراد ،وقد يعمل املناخ الأ�سري ب�شكل فاعل يف
امل�ساعدة على التكيف النف�سي للأفراد ،وبهذا فقد
ينتج �أفراد ًا �أ�سوياء يتحملون م�صاعب احلياة �أو
�أفراد ًا م�ضطربني ال يعون ما يفعلون.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
هدفت هذه الدرا�سة للك�شف عن م�ستوى
الأعرا�ض النف�سية املر�ضية واملناخ الأ�سري ال�سائد،
والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة الريموك ،حيث
انبثقت م�شكلة الدرا�سة عن زيادة ن�سبة الطلبة
املراجعني لطلب اخلدمات الإر�شادية حلل بع�ض
امل�شكالت ال�سلوكية التي يعانون منها ،و�أن هناك
تغريات طر�أت على م�شاكل الطلبة من حيث ال�شدة
والنوع ،ومن املمكن للأعرا�ض املر�ضية التي تظهر
على الطلبة كما ت�شري العديد من الدرا�سات �أن
تعيق التكيف النف�سي للطالب يف البيئة اجلامعية
والتقدم يف املجاالت احلياتية املختلفة ،وقد تلعب
الأ�سرة ممثلة باملناخ الأ�سري الذي يعي�ش يف ظله
الطالب دور ًا حموري ًا يف ن�شوء هذه الأعرا�ض
وبالتايل الإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية املختلفة.
لذا ت�أتي هذه الدرا�سة بغر�ض التعرف على
م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية واملناخ
الأ�سري ال�سائد ،والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة
الريموك ،والتي يعتقد الباحثان ب�أن الك�شف عنها
قد يعزز �إمكانية و�ضع الربامج الإر�شادية التي من
املمكن �أن ت�سهم بدرجة كبرية يف حتقيق اجلامعات
لر�سالتها التي �أعدت من �أجلها وبالتايل حت�سني
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م�ستوى ال�صحة النف�سية لدى الطلبة ،وم�ساعدة
اجلامعات على حتقيق دورها الذي �أن�شئت من
�أجله وهو بناء ال�شخ�صية املتكاملة واملتوازنة
للطالب اجلامعي.
وبالتحديد �ست�سعى هذه الدرا�سة �إىل الإجابة
عن الت�سا�ؤالت الآتية:
 .1ما م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية لدى
طلبة جامعة الريموك؟
 .2ما م�ستوى املناخ الأ�سري لدى طلبة جامعة
الريموك؟
 .3هل توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى
الأعرا�ض النف�سية املر�ضية وم�ستوى املناخ
الأ�سري لدى طلبة جامعة الريموك؟
 .4هل يختلف م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
لدى طلبة جامعة الريموك باختالف :اجلن�س،
وامل�ستوى التعليمي للأب ،وم�ستوى التح�صيل
الدرا�سي؟
�أهمية الدرا�سة:
ت�ستمد �أي درا�سة �أهميتها� ،سواء النظرية �أو
التطبيقية ،من مدى �أهمية املو�ضوع �أو الظاهرة التي
تتناولها .وتكمن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف
توفري �إطار نظري حول املناخ الأ�سري والأعرا�ض
النف�سية املر�ضية ،مبني ًا على �أ�سا�س البحث العلمي
والدرا�سة املو�ضوعية ،و�إمكانية اال�ستفاده منه من
قبل املهتمني والباحثني والقائمني على العملية
الإر�شادية وبرامج الإر�شاد الأ�سري� .إ�ضافة �إىل �أن
الدرا�سة تقدم بيانات كمية ومعلومات كيفية حول
طبيعة العالقات بني الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
واملناخ الأ�سري .كما �أن من �ش�أن هذه الدرا�سة �أن
تفتح الباب �أمام بحوث م�ستقبلية تهتم بت�أثري املناخ
الأ�سري على حياة الطلبة اجلامعيني و�أثرها يف
حدوث اال�ضطرابات النف�سية ،مما ي�ساعدهم يف
الو�صول �إىل ا�ستنتاجات جديدة عن كيفية الو�صول
ملناخ �أ�سري �سوي و�شخ�صية �سوية ومالئم ،بحيث
ميكن الإفادة منها يف حتديد الأولويات وبناء
اخلطط والربامج الإر�شادية.
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�أما من الناحية التطبيقية (العملية) ،فجاءت
هذه الدرا�سة لتلفت نظر املربيني واملر�شدين
النف�سيني وامل�شتغلني بالعالج الأ�سري مبدى �أهمية
املناخ الأ�سري ال�سوي ،والنتائج ال�سلبية للمناخ
الأ�سري غري ال�سوي يف ت�شكيل �شخ�صية الأفراد
وحدوث اال�ضطرابات النف�سية ،وبالتايل �إمكانية
بناء برامج �إر�شادية ميكن �أن ت�سهم يف حتقيق
املناخ الأ�سري ال�سوي لدى الأ�سر عن طريق
التعرف على العوامل امل�ؤثرة به.
حمددات الدرا�سة:
 اقت�صرت عينة الدرا�سة على عينة من طلبةالبكالوريو�س يف جامعة الريموك والدار�سني
خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي
2013 /2012م.
 الأداتان امل�ستخدمتان يف هذه الدرا�سة هما:مقيا�س الأعرا�ض النف�سية املر�ضية ،ومقيا�س
املناخ الأ�سري ،واللذان مت ا�ستخدامهما من
قبل الباحثني؛ لذا ف�إن �إمكانية تعميم النتائج
تتحدد مبدى �صدق هاتني الأداتني وثباتهما.
 املفاهيم وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذهالدرا�سة حمددة بالتعريفات الإجرائية؛
وبالتايل ف�إن �إمكانية تعميم النتائج تتحدد يف
�ضوء هذه التعريفات.
التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:
املناخ الأ�سري )Family Climate( :هو ذلك
الطابع العام للحياة الأ�سرية ،يتمثل بـ :توفر
الأمان ،والت�ضحية ،والتعاون ،وو�ضوح الأدوار،
وحتديد امل�س�ؤوليات ،و�أ�شكال ال�ضبط ،ونظام
احلياة ،وكذلك �أ�سلوب �إ�شباع احلاجات الإن�سانية،
وطبيعة العالقات الأ�سرية (خليل .)2000 ،ويع ّرف
�إجرائي ًا بالدرا�سة احلالية يف �ضوء الدرجة التي
ح�صل عليها الطالب على املقيا�س امل�ستخدم يف
هذه الدرا�سة ،واملت�ضمن املجاالت الآتية :جمال
التما�سك الأ�سري ،جمال التوجه نحو الإجناز،
جمال اجلانب الفكري  -الأخالقي ،جمال
التنظيم.
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الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
 :)Pathological Symptomsهي عبارة عن
جمموعات متنوعة من املتغريات املر�ضية التي
تظهر يف �صورة اال�ضطرابات النف�سية والع�صبية
وال�سلوكية (بطر�س .)132 :2008 ،ويعرف
�إجرائيا بالدرا�سة احلالية يف �ضوء الدرجة التي
ح�صل عليها الطالب على املقيا�س امل�ستخدم يف
هذه الدرا�سة ،واملت�ضمن الأبعاد الآتية :الأعرا�ض
اجل�سمية ،الو�سوا�س القهري ،االكتئاب ،احل�سا�سية
التفاعلية ،القلق ،العدوانية.
الطريقة والإجراءات:
جمتمع الدرا�سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة
البكالوريو�س يف جامعة الريموك واملنتظمني

(Psycho

بالدوام الر�سمي للف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي  ،2013 /2012والبالغ عددهم
( )30285طالب ًا وطالبة منهم ( )12652طالب ًا
و( )17633طالبة ،موزعني على ( )12كلية،
وذلك ح�سب �إح�صائيات دائرة القبول والت�سجيل
يف جامعة الريموك.
عينة الدرا�سة:
ً
مت اختيار ( )541طالبا وطالبة من طلبة
جامعة الريموك ،منهم ( )168طالب ًا و() 373
طالبة مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطبقية،
واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق
متغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم ( :)1التكرارات والن�سب املئوية وفق متغريات الدرا�سة
اجلن�س
امل�ستوى التعليمي للأب

م�ستوى التح�صيل الدرا�سي

الفئات
ذكر
�أنثى
ثانوية عامة فما دون
دبلوم
بكالوريو�س +درا�سا عليا
مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز
املجموع

التكرار
168
373
251
90
200
81
242
175
43
541

الن�سبة
%31.1
%68.9
%46.4
%16.6
%37.0
%15.0
%44.7
%32.3
%7.9
%100

�أداتا الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س الأعرا�ض النف�سية
لتحقيق �أهداف الدرا�سة واملتمثلة مبعرفة �صورة
كل من الأعرا�ض النف�سية املر�ضية واملناخ الأ�سري ،املر�ضية الذي قننه للبيئة الأردنية ال�شريفني
والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة الريموك .ا�ستخدم وال�شريفني ( ،)2011حيث قام الباحثان من التحقق
من �صدق املقيا�س وثباته ،وذلك على النحو الآتي:
الباحثان يف الدرا�سة احلالية �أداتني هما:

�أوال :مقيا�س الأعرا�ض النف�سية املر�ضية.
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دالالت �صدق املقيا�س وثباته ب�صورته
الأ�صلية:

دالالت ال�صدق:

للتعرف على دالالت ال�صدق املنطقي مت التحقق
منه اعتماد ًا على التحليل النظري من خالل
حتديد ال�سمة املرغوب قيا�سها وهي الأعرا�ض
املر�ضية ومكوناتها (�أبعادها) ،ومن خالل �صياغة
الفقرات وحتكيمها� .أما التعرف على �صدق البناء
العاملي للمقيا�س ،وقد �أفرز التحليل ت�سعة عوامل،
وهو متطابق متام ًا مع االفرتا�ض النظري الذي
بنيت على �أ�سا�سه فقرات املقيا�س ،ومع احلقائق
الإكلينيكية ،مما ي�ؤكد حتقق ال�صدق الظاهري
الذي ُبنيت على �أ�سا�سه فقرات املقيا�س ،و�أن هذه
العوامل قد زادت قيمة اجلذر الكامن لها عن واحد،
وف�سرت ما ن�سبته  %78من التباين كما مت ح�ساب
معامل االرتباط بري�سون بني الدرجات املتحققة
على الأداة ككل و�أبعادها ومعامالت ارتباط الأبعاد
بع�ضها بع�ض ًا وعلى ال�صورة النهائية للقائمة،
والتي �أفرزتها نتائج التحليل العاملي ( 84فقرة).
على اعتبار �أن كل بعد من هذه الأبعاد يقي�س بعدا ً
من �أبعاد املقيا�س.
وبهدف التعرف على ال�صدق التمييزي
( )Differential Validityمت ح�ساب الأو�ساط
احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينتي الدرا�سة:
الأ�سوياء وغري الأ�سوياء من الذكور والإناث.

دالالت ثبات االت�ساق الداخلي:

قام ال�شريفني وال�شريفني ( )2011بتقدير ثبات
االت�ساق الداخلي للدرجات الكلية للمقيا�س ب�صورته
النهائية ( )84فقرة ،وللأبعاد الت�سعة با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا ،وبا�ستخدام كل �أفراد الدرا�سة
البالغ عددهم ( )712فرد ًا ،وقد كانت قيم �ألفا
كما يلي :الأعرا�ض اجل�سمية ( ،)0.83والو�سوا�س
القهري ( ،)0.81واحل�سا�سية التفاعلية (،)0.84
واالكتئاب ( ،)0.85والقلق ( ،)0.83والعداوة
( ،)0.83وقلق اخلوف ( ،)0.75والبارانويا
( ،)0.81والذهان (.)0.83وللمقيا�س الكلي
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بجميع فقراته ( )0.90وت�شري قيمة �ألفا للعالمة
الكلية �إىل �أن هناك درجة عالية من التجان�س
الداخلي .وقيم �ألفا للأبعاد(الأعرا�ض) الفرعية
�أقل منها للعالمة الكلية.
كما قام ال�شريفني وال�شريفني ( )2011تقدير
ثبات الإعادة ب�إعادة تطبيق مقيا�س القائمة املعدلة
للأعرا�ض على عينة تتكون من ( )40فرد ًا من
�أفراد عينة الأ�سوياء ،وبعد م�ضي حوايل �أ�سبوعني
على التطبيق الأول متت �إعادة التطبيق مرة �أخرى.
ثم ح�سبت قيم معامل ارتباط بري�سون بني درجات
العينة يف مرتي التطبيق فكانت كما يلي :الأعرا�ض
اجل�سمية ( ،)0.85والو�سوا�س القهري (،)0.84
واحل�سا�سية التفاعلية ( ،)0.81واالكتئاب (،)0.83
والقلق ( ،)0.81والعدوانية ( ،)0.84وقلق اخلوف
( ،)0.84والبارانويا ( ،)0.80والذهان (،)0.82
والعالمة الكلية ( ،)0.89وتع ّد هذه القيم مقبولة،
وعليه ف�إن مقيا�س القائمة املعدلة للأعرا�ض و�أبعاده
يتمتع بدرجة مقبولة من اال�ستقرار مع مرور الزمن،
ويعد ذلك م�ؤ�شر ًا على دالالت الثبات.
�صدق وثبات مقيا�س الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية يف الدرا�سة احلالية:

ال�صدق الظاهري:

للت�أكد من مالئمة املقيا�س ومنا�سبة فقراته
لتحقيق هدف الدرا�سة ،مت التحقق من ال�صدق
الظاهري للمقيا�س ،وذلك من خالل عر�ض
املقيا�س ب�صورته الأولية ( )84فقرة ،على جلنة من
املحكمني مكون من ( )10حمكمني ،وذلك للحكم
على مدى �صالحية الفقرات لأغرا�ض الدرا�سة،
ويف �ضوء �آراء املحكمني واقرتاحاتهم تكون املقيا�س
من ( )56فقرة ،موزعة على �ست جماالت.

م�ؤ�شرات �صدق البناء:

بهدف التحقق من �صدق البناء مت تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة ،بلغ عدد �أفرادها ( )45طالب ًا وطالبة،
حيث مت ح�ساب معامل االرتباط بني الدرجات على
الفقرة والدرجات على املجال ،وكذلك معامالت
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االرتباط بني الدرجات على الفقرة والدرجات
على املقيا�س ككل ،وقد بلغت قيم معامالت ارتباط
الفقرات باملجاالت التي تنتمي �إليها بني (-0.18
 ،)0.79كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني
الفقرات واملقيا�س ككل بني (،)0.76-0.15
وقد اعتمد معيار ًا لقبول الفقرة ب�أن ال يقل معامل
ارتباطها باملجال الذي تنتمي �إليه واملقيا�س ككل
عن( ،)0.30وبنا ًء على هذا املعيار ويف �ضوء هذه
القيم فقد مت حذف �ست فقرات وهي (،7 ،2 ،1
 ،)55 ،50 ،32وبالتايل تكون مقيا�س الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية ب�صورته النهائية من ()50
فقرة موزعة على �ستة جماالت هي :الأعرا�ض
اجل�سمية وتقي�سه الفقرات من ( ،)7-1الو�سوا�س
القهري وتقي�سه الفقرات من ( ،)15-8االكتئاب
وتقي�سه الفقرات من( ،)27-16احل�سا�سية
التفاعلية وتقي�سه الفقرات من ( ،)35-28القلق
وتقي�سه الفقرات من ( ،)45-36العدوانية وتقي�سه
الفقرات من (.)50-46
وح�سبت �أي�ضا قيم معامالت االرتباط البينية
ملجاالت مقيا�س الأعرا�ض النف�سية املر�ضية،
وقيم املجاالت باملقيا�س ككل ،وقد لوحظ �أن قيم
معامالت االرتباط بني جماالت مقيا�س الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية كانت متو�سطة ومرتفعة ،وقد
تراوحت بني ( ،)0.75 – 0.40كما �أن قيم
معامالت االرتباط بني املجاالت واملقيا�س ككل
كانت مرتفعة �أي�ض ًا ،وتراوحت بني (– 0.69
 ،)0.89وجميعها ذات داللة �إح�صائية  ،ويعد ذلك
م�ؤ�شر ًا على �صدق البناء للمقيا�س.

ثبات املقيا�س:

بهدف التحقق من ثبات املقيا�س ودقة فقراته
قام الباحثان بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية
من خارج عينة الدرا�سة ( )45طالب ًا وطالبة،
ثم �أعاد الباحثان تطبيق املقيا�س على العينة
اال�ستطالعية نف�سها بفارق زمني مدته �أ�سبوعان
بني التطبيقني؛ الأول والثاين ،ومت ح�ساب معامل
ثبات الإعادة حيث تراوحت قيم معامالت ثبات
الإعادة (اال�ستقرار) بني ()0.90 – 0.87
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ملجاالت املقيا�س ،و( )0.96للمقيا�س ككل .كما
مت تقدير معامل ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة
االت�ساق الداخلي مبعادلة كرونباخ �ألفا ()α
لقيا�س االت�ساق الداخلي لفقرات املقيا�س ،حيث
بلغت قيمة معامل الثبات بني ()0.85 – 0.75
ملجاالت املقيا�س ،و( )0.95للمقيا�س ككل .وقد
ع ّدت هذه القيم مقبولة لأغرا�ض �إجراء الدرا�سة.

ت�صحيح املقيا�س:

يتم ت�صحيح فقرات املقيا�س بحيث تعطى
اال�ستجابة دائم ًا الدرجة ( )5وتعني �أن هناك
معاناة دائمة ،وغالب ًا الدرجة ( )4وتعني �أن هناك
معاناة �أكرث من الو�سط ،و�أحيان ًا الدرجة ()3
وتعني �أن هناك معاناة متو�سطة ،ونادر ًا الدرجة
( )2وتعني �أن هناك معاناة قليلة ،ومطلق ًا الدرجة
( )1وتعني �أنه ال يوجد معاناة �إطالق ًا .ويت�ضمن
ت�صحيح املقيا�س جمموعة من اخلطوات يتم
خاللها التقريب لأقرب منزلتني ع�شريتني وفيما
يلي خطوات الت�صحيح:
 نقل درجات املفحو�صني �إىل منوذج الت�صحيحاخلا�ص باملقيا�س.
 احل�صول على جمموع درجات كل بعد من الأبعادال�ستة.
 ق�سمة جمموع درجات البعد على عدد الفقرات،وتتم هذه اخلطوة من �أجل احل�صول على
الدرجة اخلام للبعد ( )Raw Scoresمع مراعاة
التقريب لأقرب منزلتني ع�شريتني ،ومتثل
الدرجة هنا معاناة املفحو�ص من اال�ضطراب
اخلا�ص بالبعد.
ح�ساب امل�ؤ�شرات العامة املنذرة باخلطر (Global
 )Indicesيتم وفق اخلطوات التالية:
 للح�صول على الدرجة الكلية على املقيا�س )GT )Grand Totalال بد من جمع جمموع درجات
فقرات كل بعد من الأبعاد ال�ستة.
 للح�صول على م�ؤ�شر ال�شدة العام (Global )GSI Severity Indexيتم ق�سمة الدرجة الإجمالية
( )GTعلى عدد فقرات املقيا�س الكلي (،)35
(.)GST = GT/ 50
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 عد اال�ستجابات التي ال ت�أخذ الدرجة واحد،وذلك للح�صول على املجموع الكلي للأعرا�ض
الإيجابية .)PSI) Positive Symptom Total
 تتم ق�سمة الدرجة الإجمالية ( )GTعلى املجموعالكلي للأعرا�ض الإيجابية ( ،)PSIوذلك بهدف
احل�صول على الدرجة العامة النهائية (Final
� )Global Scoreأو م�ؤ�شر الأعرا�ض الإيجابية
املنذرة باخلطر (PSDI) Positive Symptom
.)Distress (PSDI = GT/ PSI

ثانياً :مقيا�س املناخ الأ�سري:

بهدف الك�شف عن �صورة املناخ الأ�سري لدى
طلبة جامعة الريموك ،قام الباحثان با�ستخدام
مقيا�س مو�س ومو�س ( ،)Moos & Moos, 1986املعد
للك�شف عن املناخ الأ�سري.
�صدق وثبات مقيا�س املناخ الأ�سري ب�صورته
الأ�صلية:
�أوجد مو�س ومو�س ()Moos & Moos 1986
م�ؤ�شرات �صدق وثبات املقيا�س من خالل تطبيقه
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )1125عائلة
ت�ضم فئات عمرية متعددة ويف مناطق خمتلفة ،ومت
ا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا للك�شف عن االت�ساق
الداخلي للمقيا�س ،وتراوحت قيم معامالت االت�ساق
الداخلي ما بني ( ،)0.78 – 0.61كما �أوجد
وا�ضعا املقيا�س قيم معامالت االرتباط للفقرات مع
جماالتها ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط ما بني
( .)0.44 -0.27وفيما يتعلق بثبات االختبار فقد
طبقه الباحثان على نف�س العينة بطريقة االختبار
و�إعادة االختبار ( )Test- Retestبعد فا�صل زمني
مدته ثالثة �أ�سابيع بني التطبيق الأول والثاين،
وقد تراوحت قيم معامالت الثبات با�ستخدام
معامل ارتباط بري�سون ما بني ()0.86 – 0.68
للمجاالت ،و( )0.83للمقيا�س ككل.
دالالت �صدق وثبات مقيا�س املناخ الأ�سري
ب�صورته احلالية:
مت ترجمة جميع فقرات مقيا�س مو�س ومو�س
(� )moos & moos, 1986إىل اللغة العربية ب�صورة
م�ستقلة من قبل (� )3أفراد من حملة درجة
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الدكتوراه يف الإر�شاد النف�سي والرتجمة؛ بهدف
اختيار املفردات والعبارات الأكرث و�ضوح ًا والأقدر
على التقاط املعنى الأ�صلي للن�ص الأجنبي ،وبعد
ذلك عر�ضت ال�صورتان (ال�صورة الأ�صلية باللغة
الإجنليزية ،وال�صورة املرتجمة �إىل اللغة العربية)
على ثالثة متخ�ص�صني يف جمال علم النف�س
الإر�شادي وعلم النف�س الرتبوي ممن يتقنون
اللغتني :العربية ،والإجنليزية ،للتحقق من تطابق
الرتجمة .وقد عدلت بع�ض الن�صو�ص يف ال�صورة
املرتجمة �إىل العربية بناء ًا على اقرتاحاتهم،
و�أتاحت هذه املقابلة الو�صول �إىل ما ميكن ت�سميته
�صورة �أولية معربة ملقيا�س املناخ الأ�سري املكون من
( )90فقرة.

ال�صدق الظاهري:

للت�أكد من مالءمة املقيا�س ومنا�سبة فقراته
لتحقيق هدف الدرا�سة ،مت التحقق من ال�صدق
الظاهري للمقيا�س ،وذلك من خالل عر�ض
املقيا�س ب�صورته الأولية ( )90فقرة (ملحق
رقم  )1على جلنة من املحكمني ،مكونة من
( )10حمكمني متخ�ص�صني يف جماالت القيا�س
والإح�صاء الرتبوي ،والإر�شاد النف�سي ،وعلم
النف�س الرتبوي ،وذلك للحكم على مدى �صالحية
الفقرات من حيث :ال�صياغة اللغوية ،ومالءمة
الفقرات لأغرا�ض الدرا�سة وللمجاالت التي و�ضعت
فيها ،و�إ�ضافة �أية مالحظات من �ش�أنها تعديل
املقيا�س ب�شكل �أف�ضل.
ويف �ضوء �آراء املحكمني �أجريت التعديالت
املقرتحة على فقرات مقيا�س املناخ الأ�سري ،حيث
مت حذف عدة فقرات وا�ستبدالها بفقرات �أخرى مت
اقرتاحها من قبل املحكمني ،وتعديل �صياغة بع�ض
فقرات املقيا�س من الناحية اللغوية ،لإزالة الغمو�ض
فيها �أو ب�سبب طولها ،كما مت دمج عدة فقرات ،ومت
حذف ودمج العديد من املجاالت و�أ�صبح املقيا�س
مكون من ( )35فقرة موزعة على �أربعة جماالت
وهي( :التما�سك الأ�سري ،والتوجه نحو الإجناز،
واجلانب الفكري/الأخالقي ،والتنظيم) من �أ�صل
ع�شرة جماالت ،وكان املعيار الذي مت اعتماده يف
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قبول الفقرات �أو ا�ستبعادها هو ح�صول الفقرة
الواحدة على ن�سبة توافق ( )%80ف�أكرث من
املحكمني للإبقاء عليها� ،أما الفقرات التي ح�صلت
على ن�سبة �أقل من ذلك فقد مت ا�ستبعادها ،على
اعتبار �أن ذلك يحقق ال�صدق الظاهري ملقيا�س
املناخ الأ�سري.

م�ؤ�شرات �صدق البناء:

بهدف التحقق من �صدق البناء مت تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة ،بلغ عددها ( )45طالب ًا وطالبة ،حيث
مت ح�ساب معامل االرتباط بني الدرجات على
الفقرة والدرجات على املجال ،وكذلك معامالت
االرتباط بني الدرجات على الفقرة والدرجات على
املقيا�س ككل ،وقد تراوحت قيم معامالت ارتباط
الفقرات باملجاالت التي تنتمي �إليها بني (-0.19
 ،)0.80كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني
الفقرات واملقيا�س ككل بني (،)0.76-0.15
وقد اعتمد معيار ًا لقبول الفقرة ب�أن ال يقل معامل
ارتباطها باملجال الذي تنتمي �إليه واملقيا�س ككل
عن( ،)0.30وبنا ًء على هذا املعيار ويف �ضوء
هذه القيم فقد مت حذف �أربع فقرات ،وبالتايل
تكون مقيا�س املناخ الأ�سري ب�صورته النهائية من
( )35موزعة على �أربعة جماالت هي :التما�سك
الأ�سري ،التوجه نحو الإجناز ،اجلانب الفكري/
الأخالقي ،التنظيم .كما وح�سبت قيم معامالت
االرتباط البينية ملجاالت مقيا�س املناخ الأ�سري،
وقيم املجاالت باملقيا�س ككل ،وقد لوحظ �أن قيم
معامالت االرتباط بني جماالت مقيا�س املناخ
الأ�سري كانت متو�سطة ومرتفعة ،وقد تراوحت بني
( ،)0.76 – 0.54كما �أن قيم معامالت االرتباط
بني املجاالت واملقيا�س ككل كانت مرتفعة �أي�ض ًا،
وتراوحت بني ( ،)0.91 – 0.76وجميعها ذات
داللة �إح�صائية  ،ويعد ذلك م�ؤ�شر ًا على �صدق
البناء للمقيا�س.

ثبات املقيا�س:

بهدف التحقق من ثبات املقيا�س ودقة فقراته
قام الباحثان بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية
http://journals.uob.edu.bh

من خارج عينة الدرا�سة ( )45طالب ًا وطالبة،
ثم �أعاد الباحثان تطبيق املقيا�س على العينة
اال�ستطالعية نف�سها بفارق زمني مدته �أ�سبوعان
بني التطبيق الأول والثاين ،ومت ح�ساب معامل ثبات
الإعادة حيث تراوحت قيم معامالت ثبات الإعادة
(اال�ستقرار) بني ( )0.92 – 0.82ملجاالت
املقيا�س ،و( )0.93للمقيا�س ككل .كما مت تقدير
معامل ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة االت�ساق
الداخلي مبعادلة كرونباخ �ألفا ( )αلقيا�س
االت�ساق الداخلي لفقرات املقيا�س ،حيث بلغت
قيمة معامل الثبات بني ( )0.87 – 0.79ملجاالت
املقيا�س ،و( )0.93للمقيا�س ككل .وقد ع ّدت هذه
القيم مقبولة لأغرا�ض �إجراء الدرا�سة.

ت�صحيح املقيا�س:

ا�شتمل املقيا�س على ( )50فقرة ،يجاب عليها
بتدريج خما�سي ي�شتمل على البدائل التالية:
(تنطبق بدرجة كبريه جد ًا ،وتعطى عند ت�صحيح
املقيا�س ( )5درجات ،تنطبق بدرجة كبرية وتعطى
( )4درجات ،تنطبق بدرجة متو�سطة وتعطى ()3
درجات ،تنطبق بدرجة قليلة وتعطى درجتني،
وال تنطبق تعطى درجة واحدة) .وهذه الدرجات
تنطبق على جميع فقرات املقيا�س كونها جميع ًا
م�صاغة ب�صورة موجبة ،وبذلك ترتاوج درجات
املقيا�س ككل بني ()175-35؛ بحيث كلما ارتفعت
الدرجة كان ذلك م�ؤ�شر ّا على زيادة م�ستوى املناخ
الأ�سري الإيجابي من وجهة نظر الطلبة ،وقد
�صنفت ا�ستجابات �أفراد العينة �إىل خم�س فئات
على النحو الآتي :فئة م�ستوى مناخ �أ�سري منخف�ض
جد ًا ،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ()1.49
ف�أقل .وفئة م�ستوى مناخ �أ�سري منخف�ض ،وتتمثل
يف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني (-1.5
 )2.49درجة .وفئة م�ستوى مناخ �أ�سري متو�سط،
وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني
( )3.49-2.5درجة .وفئة م�ستوى مناخ �أ�سري
مرتفع ،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة ترتاوح بني
( )4.49-3.5درجة .وفئة م�ستوى مناخ �أ�سري
مرتفع جد ًا ،وتتمثل يف احلا�صلني على درجة
( )4.5ف�أكرث.
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متغريات الدرا�سة:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:

�أو ًال :املتغريات امل�ستقلة ،وت�شمل:
 اجلن�س :وله فئتان( :ذكر ،و�أنثى). م�ستوى التح�صيل الدرا�سي :وله �أربعةم�ستويات (مقبول ،جيد ،جيد جد ًا ،ممتاز).
 امل�ستوى التعليمي للأب :وله �أربعة م�ستويات(ثانوية عامة فما دون ،دبلوم ،بكالوريو�س،
درا�سات عليا).

ثانياً :املتغريات التابعة ،وت�شمل:

 -1الأعرا�ض النف�سية املر�ضية :والذي يعرب عنه
باملتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد العينة
على فقرات وجماالت مقيا�س الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية.
 -2املناخ الأ�سري :والذي يعرب عنه باملتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد العينة على فقرات
وجماالت مقيا�س املناخ الأ�سري.
منهجية الدرا�سة:
اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي
االرتباطي من �أجل الإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة.

املعاجلات الإح�صائية:
 -1مت ا�ستخدام الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤال الأول والثاين.
 -2مت ا�ستخراج معامل ارتباط بري�سون للإجابة
عن ال�س�ؤال الثالث.
 -3مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ،ومت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي
وحتليل التباين الثالثي املتعدد ،ومت ا�ستخدام
اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية للإجابة عن
ال�س�ؤال الرابع.
نتائج الدرا�سة:
ال�س�ؤال الأول" :ما م�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية لدى طلبة جامعة الريموك؟.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
الأعرا�ض النف�سية املر�ضية ككل ،ولكل بعد من
�أبعاده وذلك كما هو يف اجلدول (.)2

اجلدول رقم (:)2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد عينة الدرا�سة
على مقيا�س م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية مرتبة
تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة
1
2
3
4
5
6

الرقم
2
4
1
3
5
6
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املجال
الو�سوا�س القهري
احل�سا�سية التفاعلية
الأعرا�ض اجل�سمية
االكتئاب
القلق
العدوانية
الدرجة الكلية
الدرجة الكلية (متو�سط(

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
.74
2.78
.85
2.56
.78
2.52
.82
2.46
.89
2.39
1.00
2.31
34.81
125.33
.70
2.51

امل�ستوى
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
متو�سطة
متو�سطة
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يبني اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية قد
تراوحت مابني ( ،)2.78-2.31حيث جاء جمال
الو�سوا�س القهري يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)2.78تاله يف املرتبة الثانية
جمال احل�سا�سية التفاعلية مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)2.56تاله يف املرتبة الثالثة جمال الأعرا�ض
اجل�سمية مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.52بينما
جاء جمال العدوانية يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)2.31وبلغ املتو�سط احل�سابي
للدرجة الكلية (.)2.51

ال�س�ؤال الثاين" :ما م�ستوى املناخ الأ�سري
لدى طلبة جامعة الريموك؟.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى املناخ الأ�سري لدى طلبة جامعة الريموك
ككل ،ولكل بعد من �أبعاده ،وذلك كما يف اجلدول
(.)3

اجلدول رقم (:)3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
املناخ الأ�سري مرتبة تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة
1
2
3
4

الرقم
4
3
2
1

املجال
التنظيم
التفكري الأخالقي الديني
التوجه نحو الإجناز
التما�سك الأ�سري
املناخ الأ�سري الكلي

يبني اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية قد
تراوحت مابني ( ،)3.91-3.62حيث جاء جمال
التنظيم يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.91تاله يف املرتبة الثانية جمال التفكري
الأخالقي الديني مبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.89
تاله يف املرتبة الثالثة جمال التوجه نحو الإجناز
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.77بينما جاء جمال
التما�سك الأ�سري يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)3.62وبلغ املتو�سط احل�سابي
للمناخ الأ�سري ككل (.)3.78
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املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
.87
3.91
.74
3.89
.94
3.77
.82
3.62
3.78

.71

امل�ستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

ال�س�ؤال الثالث" :هل توجد عالقة ارتباطية
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 = α
بني م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية وم�ستوى
املناخ الأ�سري لدى طلبة جامعة الريموك؟".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج معامل
ارتباط بري�سون بني م�ستوى الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية وم�ستوى املناخ الأ�سري لدى طلبة جامعة
الريموك ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم (:)4معامل ارتباط بري�سون بني الدرجات على مقيا�س الأعرا�ض النف�سية املر�ضية و�أبعاده
من جهة والدرجات على مقيا�س املناخ الأ�سري و�أبعاده من جهة �أخرى.
التما�سك الأ�سري التوجه نحو
الإجناز
-.067
-.035
معامل االرتباط ر
.118
.416
الداللة الإح�صائية
الأعرا�ض اجل�سمية
541
541
العدد
-.075
-.061
معامل االرتباط ر
.081
.157
الداللة الإح�صائية
الو�سوا�س القهري
541
541
العدد
معامل االرتباط ر
**-.153
**-.160
.000
.000
الداللة الإح�صائية
االكتئاب
541
541
العدد
معامل االرتباط ر
**-.133
**-.113
.002
.009
الداللة الإح�صائية
احل�سا�سية التفاعلية
541
541
العدد
-.061
معامل االرتباط ر
**-.111
.010
.158
الداللة الإح�صائية
القلق
541
541
العدد
-.076
معامل االرتباط ر
**-.112
.009
.076
الداللة الإح�صائية
العدوانية
541
541
العدد
معامل االرتباط ر
**-.137
*-.110
.001
.011
الداللة الإح�صائية
GSI
541
541
العدد
معامل االرتباط ر
**-.137
*-.110
.001
.011
الداللة الإح�صائية
PSDI
541
541
العدد
معامل االرتباط ر
**-.261
**-.231
.000
.000
الداللة الإح�صائية
PST
541
541
العدد
* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)0.05
** دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)0.01

يتبني من اجلدول ( )4الآتي :عدم وجود
عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا بني جمال
الأعرا�ض اجل�سمية وم�ستوى املناخ الأ�سري
بجميع جماالته .عدم وجود عالقة ارتباطية دالة
�إح�صائيا بني جمال الو�سوا�س القهري وم�ستوى
املناخ الأ�سري بجميع جماالته .وجود عالقة
ارتباطية �سلبية دالة �إح�صائيا بني جمال االكتئاب
http://journals.uob.edu.bh

الفكري/
الأخالقي
-.018
.681
541
-.005
.899
541
*-.096
.026
541
-.077
.074
541
-.070
.105
541
*-.091
.034
541
-.077
.075
541
-.077
.075
541
**-.187
.000
541

التنظيم
-.063
.142
541
-.078
.069
541
**-.161
.000
541
**-.112
.009
541
*-.098
.022
541
**-.146
.001
541
**-.137
.001
541
**-.137
.001
541
**-.221
.000
541

املناخ الأ�سري
الكلي
-.050
.247
541
-.062
.150
541
**-.166
.000
541
**-.125
.004
541
*-.094
.029
541
**-.118
.006
541
**-.131
.002
541
**-.131
.002
541
**-.260
.000
541

وم�ستوى املناخ الأ�سري بجميع جماالته .وجود
عالقة ارتباطية �سلبية دالة �إح�صائيا بني جمال
احل�سا�سية التفاعلية وم�ستوى املناخ الأ�سري
بجميع جماالته با�ستثناء العالقة مع جمال التفكري
الأخالقي الديني .وجود عالقة ارتباطية �سلبية
دالة �إح�صائيا بني جمال القلق وم�ستوى املناخ
الأ�سري بجميع جماالته با�ستثناء العالقة مع
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جمال التما�سك الأ�سري وجمال التفكري الأخالقي
الديني .وجود عالقة ارتباطية �سلبية دالة �إح�صائيا
بني العدوانية وم�ستوى املناخ الأ�سري بجميع جماالته
با�ستثناء العالقة مع جمال التما�سك الأ�سري .وجود
عالقة ارتباطية �سلبية دالة �إح�صائيا بني م�ؤ�شر
ال�شدة العامة ( )GSTوم�ستوى املناخ الأ�سري بجميع
جماالته با�ستثناء العالقة مع جمال التفكري الأخالقي
الديني .وجود عالقة ارتباطية �سلبية دالة �إح�صائيا
بني الدرجة العامة النهائية ( )PSDIوم�ستوى املناخ
الأ�سري بجميع جماالته با�ستثناء العالقة مع جمال
التفكري الأخالقي الديني .وجود عالقة ارتباطية

�سلبية دالة �إح�صائيا بني م�ؤ�شر الأعرا�ض الإيجابية
( )PSTوم�ستوى املناخ الأ�سري بجميع جماالته.
ال�س�ؤال الرابع" :هل يختلف م�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية لدى طلبة جامعة الريموك
باختالف اجلن�س ،وامل�ستوى التعليمي للأب،
وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية لدى طلبة جامعة الريموك ح�سب
متغريات اجلن�س ،وامل�ستوى التعليمي للأب ،وم�ستوى
التح�صيل الدرا�سي ،واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على مقيا�س الأعرا�ض النف�سية املر�ضية بح�سب متغريات
(اجلن�س ،وامل�ستوى التعليمي للأب ،وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي)

�س
ذكر
ع
اجلن�س
�س
�أنثى
ع
ثانوية عامة �س
فما دون ع
امل�ستوى
�س
التعليمي دبلوم
ع
للأب
بكالوريو�س� +س
درا�سا عليا ع
�س
مقبول
ع
�س
جيد
م�ستوى
ع
التح�صيل
�س
الدرا�سي جيد جدا
ع
�س
ممتاز
ع
�س= املتو�سط احل�سابي

م�ؤ�شر
الأعرا�ض
احل�سا�سية القلق العدوانية ال�شدة
الو�سوا�س االكتئاب
التفاعلية
القهري
اجل�سمية
العامة
2.58 2.40 2.52 2.58 2.55 2.89 2.53
.78
1.02 .93
.90
.89
.81
.89
2.47 2.27 2.33 2.55 2.42 2.74 2.51
.65
.98
.86
.83
.79
.70
.73
2.51 2.34 2.38 2.54 2.47 2.77 2.54
.68
1.01 .88
.81
.81
.71
.79
2.44 2.21 2.30 2.46 2.42 2.78 2.45
.78
1.04 .99
.89
.89
.82
.78
2.53 2.31 2.43 2.63 2.47 2.80 2.52
.68
.96
.86
.88
.81
.74
.78
2.67 2.50 2.51 2.77 2.67 2.88 2.64
.78
1.10 .95
.95
.96
.75
.82
2.55 2.35 2.47 2.60 2.48 2.85 2.51
.67
.98
.89
.85
.78
.70
.78
2.40 2.20 2.26 2.45 2.35 2.67 2.49
.68
.97
.83
.81
.81
.77
.75
2.39 2.14 2.22 2.46 2.37 2.67 2.43
.68
.94
.89
.66
.80
.78
.85
ع=االنحراف املعياري
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م�ؤ�شر
الدرجة الدرجة
العامة
أعرا�ض
االلإيجابية النهائية الكلية
129.23 3.89 37.64
38.92 2.50 12.16
123.58 3.71 35.10
32.69 1.12 10.76
125.43 3.81 36.26
33.97 2.07 11.41
122.18 4.05 33.47
39.09 1.95 12.52
126.64 3.58 36.51
33.88 .70 10.36
133.33 3.83 37.95
38.96 1.89 11.44
127.40 3.74 36.57
33.63 1.79 10.91
120.22 3.78 34.53
33.90 1.55 11.62
119.47 3.73 33.74
33.83 .96 10.76
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يبني اجلدول ( )5تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية لدى طلبة جامعة الريموك ب�سبب

اختالف فئات متغريات الدرا�سة( :اجلن�س،
وامل�ستوى التعليمي للأب ،وم�ستوى التح�صيل
الدرا�سي).

ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي
املتعدد على املجاالت كما هو مبني يف جدول ()6

وحتليل التباين الثالثي للأداة ككل كما هو مبني يف
جدول (.)7

يتبني من اجلدول ( )6الآتي :وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر اجلن�س
يف جمايل القلق وم�ؤ�شر الأعرا�ض الإيجابية،
وجاءت الفروق ل�صالح الذكور ،بينما مل تظهر
فروق دالة �إح�صائيا يف باقي املجاالت .عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى
لأثر امل�ستوى التعليمي للأب يف جميع املجاالت.
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ()0.05 = α
تعزى لأثر م�ستوى التح�صيل الدرا�سي يف جمال
الو�سوا�س القهري ،وجمال االكتئاب ،وجمال
احل�سا�سية التفاعلية ،وجمال القلق ،وم�ؤ�شر ال�شدة

العامة ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة �إح�صائيا
بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام املقارنات
البعدية بطريقة �شفيه كما هو مبني يف اجلدول
( .)8بينما مل تظهر فروق دالة �إح�صائيا يف باقي
املجاالت.
وللك�شف عن داللت الفروق بني متو�سطات
تقديرات الطلبة على مقيا�س الأعرا�ض النف�سية
املر�ضية على الأداة ككل مت ا�ستخدام حتليل
التباين الثالثي عدمي التفاعل واجلدول ( )7يبني
نتائج التحليل.
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اجلدول رقم (:)6نتائج حتليل التباين الثالثي املتعدد ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة بح�سب متغريات الدرا�سة
م�صدر التباين
اجلن�س
هوتلنج=059.
ح=000.

امل�ستوى التعليمي للأب
ويلك�س=969.
ح=420.

م�ستوى التح�صيل
الدرا�سي
ويلك�س=952.
ح=354.

اخلط�أ

الكلي

املجاالت
الأعرا�ض اجل�سمية
الو�سوا�س القهري
االكتئاب
احل�سا�سية التفاعلية
القلق
العدوانية
م�ؤ�شر ال�شدة العامة
م�ؤ�شر الأعرا�ض الإيجابية
الدرجة العامة النهائية
الأعرا�ض اجل�سمية
الو�سوا�س القهري
االكتئاب
احل�سا�سية التفاعلية
القلق
العدوانية
م�ؤ�شر ال�شدة العامة
م�ؤ�شر الأعرا�ض الإيجابية
الدرجة العامة النهائية
الأعرا�ض اجل�سمية
الو�سوا�س القهري
االكتئاب
احل�سا�سية التفاعلية
القلق
العدوانية
م�ؤ�شر ال�شدة العامة
م�ؤ�شر الأعرا�ض الإيجابية
الدرجة العامة النهائية
الأعرا�ض اجل�سمية
الو�سوا�س القهري
االكتئاب
احل�سا�سية التفاعلية
القلق
العدوانية
م�ؤ�شر ال�شدة العامة
م�ؤ�شر الأعرا�ض الإيجابية
الدرجة العامة النهائية
الأعرا�ض اجل�سمية
الو�سوا�س القهري
االكتئاب
احل�سا�سية التفاعلية
القلق
العدوانية
م�ؤ�شر ال�شدة العامة
م�ؤ�شر الأعرا�ض الإيجابية
الدرجة العامة النهائية
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جمموع املربعات
.007
2.075
1.129
.004
3.208
1.270
.918
553.477
4.316
.500
.253
.241
2.747
1.103
.797
.585
597.667
15.593
1.498
4.353
5.334
7.312
6.185
5.709
4.542
829.056
.878
329.367
288.534
359.756
378.996
414.048
526.061
255.215
66325.189
1498.748
331.542
295.697
367.063
388.425
425.344
534.745
261.682
68497.346
1518.725

درجات
احلرية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
534
534
534
534
534
534
534
534
534
540
540
540
540
540
540
540
540
540

متو�سط املربعات
.007
2.075
1.129
.004
3.208
1.270
.918
553.477
4.316
.250
.126
.120
1.373
.552
.399
.292
298.834
7.796
.499
1.451
1.778
2.437
2.062
1.903
1.514
276.352
.293
.617
.540
.674
.710
.775
.985
.478
124.204
2.807

قيمة ف
.011
3.841
1.676
.006
4.138
1.289
1.921
4.456
1.538
.405
.234
.179
1.935
.711
.405
.612
2.406
2.778
.810
2.685
2.639
3.434
2.659
1.932
3.168
2.225
.104

الداللة
الإح�صائية
.915
.051
.196
.940
.042
.257
.166
.035
.215
.667
.792
.836
.145
.491
.667
.543
.091
.063
.489
.046
.049
.017
.048
.123
.024
.084
.958
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اجلدول رقم ( :)7نتائج حتليل التباين الثالثي عدمي التفاعل ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على الأداة ككل وح�سب متغريات الدرا�سة
جمموع املربعات
2294.937
1462.146
11354.131
638036.727
654206.111

م�صدر التباين
اجلن�س
امل�ستوى التعليمي لالب
م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
اخلط�أ
الكلي

متو�سط املربعات
2294.937
731.073
3784.710
1194.825

درجات احلرية
1
2
3
534
540

قيمة ف
1.921
.612
3.168

الداللة
الإح�صائية
.166
.543
.024

داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي ،حيث بلغت قيمة ف 3.168
وبداللة �إح�صائية بلغت  ،0.024ولبيان الفروق
الزوجية الدالة �إح�صائيا بني املتو�سطات احل�سابية
مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �شفيه كما
هو مبني يف اجلدول (.)8

يتبني من اجلدول ( )7الآتي :عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى
لأثر اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف  1.921وبداللة
�إح�صائية بلغت  .0.166عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر امل�ستوى
التعليمي للأب ،حيث بلغت قيمة ف 0.612
وبداللة �إح�صائية بلغت  .0.543وجود فروق ذات
اجلدول رقم ( :)8املقارنات البعدية بطريقة �شفية لأثر م�ستوى التح�صيل الدرا�سي احلايل

الو�سوا�س القهري

االكتئاب

احل�سا�سية التفاعلية

القلق

م�ؤ�شر ال�شدة العامة

الدرجة الكلية
*

مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز
مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز
مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز
مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز
مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز
مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز

املتو�سط احل�سابي
2.88
2.85
2.67
2.67
2.67
2.48
2.35
2.37
2.77
2.60
2.45
2.46
2.51
2.47
2.26
2.22
2.67
2.55
2.40
2.39
133.33
127.40
120.22
119.47

دالة عند م�ستوى الداللة (.)0.05 = α
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جيد جدا

مقبول

جيد

.03
.22
.21

*.18
.18

.01

.19
*.31
.29

.13
.11

.02

.18
*.33
.31

.15
.14

.01

.04
*.24
.29

.21
.25

.05

.12
*.26
.28

.14
.16

.02

5.94
*13.12
13.87

7.18
7.93

.75

ممتاز
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يتبني من اجلدول ( )8الآتي :وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )0.05 = αبني الطلبة ذوي
التقدير اجليد والطلبة ذوي التقدير اجليد جد ًا،
وجاءت الفروق ل�صالح ذوي التقدير اجليد يف
جمال الو�سوا�س القهري .وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05 = αبني الطلبة ذوي التقدير
املقبول والطلبة ذوي التقدير اجليد جد ًا ،وجاءت
الفروق ل�صالح الطلبة ذوي التقدير املقبول يف
كل من جمال االكتئاب ،واحل�سا�سية التفاعلية،
والقلق ،وم�ؤ�شر ال�شدة العامة ،ويف الدرجة الكلية.
مناق�شة النتائج والتو�صيات:
يتناول هذا الف�صل مناق�شة النتائج التي
تو�صلت �إليها الدرا�سة يف �ضوء ما مت طرحه من
�أ�سئلة ،وفيما يلي مناق�شة هذه النتائج ،بالإ�ضافة
�إىل التو�صيات التي جاءت يف �ضوء هذه النتائج.
�أو ًال :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما
م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية لدى طلبة
جامعة الريموك؟
الإجابة على هذا ال�س�ؤال متثلت ب�أن م�ستوى
الأعرا�ض النف�سية على املقيا�س ككل لدى طلبة
جامعة الريموك كان متو�سط ًا ،وجاء جمال
“الو�سوا�س القهري” يف املرتبة الأوىل ،تاله يف
املرتبة الثانية جمال احل�سا�سية التفاعلية ،ثم
جمال الأعرا�ض اجل�سمية ،ثم جمال االكتئاب ،ثم
جمال القلق ،و�أخري ًا جمال العدوانية.
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل طبيعة
ال�ضغوط املختلفة التي يتعر�ض لها الطلبة ب�شكل
عام ،وطلبة اجلامعات ب�شكل خا�ص؛ ب�سبب
متطلبات الدرا�سة وما ينتج عنها من �ضغوط
خمتلفة ،مع الأخذ بعني االعتبار الإنفاق املادي عن
طريق دفع الر�سوم واالحتياجات املادية املختلفة
اخلا�صة باملواد الدرا�سية ،كما و�أن االمتحانات وما
يرافقها من �أرق وارتباك لدى الكثري من الطلبة
قد يكون عامال مهم ًا يف ارتفاع م�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية  -ال �سيما  -يف �ضوء معرفة �أن
التطبيق كان على الطلبة يف فرتة االمتحانات.
http://journals.uob.edu.bh

وقد يعزو الباحثان ذلك �إىل احلياة املعا�صرة
التي تفر�ض على الطالب مطالب ًا جديدة وم�ستمرة
و�أدوار ًا خمتلفة متا�شي ًا مع الع�صر ،وما حلق به
من تغري وتطور م�ستمرين ،ف�أ�صبح العمل اليوم
يحمل يف طياته �ضغوط ًا نف�سية ناجمة عن �أعباء
الدرا�سة ومتطلباتها ،و�أ�صبحت بيئة الدرا�سة
مليئة بالإحباط وال�صراع ،و�أ�صبح الطالب ي�سعى
وراء حتقيق املكانة واملكا�سب املختلفة ،وبذلك ف�إن
تفكري الطالب بامل�ستقبل املهني والآثار ال�سلبية
الناجمة عن �ضغوط الدرا�سة ،وما �سيكون عليه
م�صريه بعد التخرج يدفع بكثري من الأحيان
لل�شعور باال�ضطرابات املختلفة ،وبالتايل ف�إن
التفكري حول هذه الق�ضايا والذي يكون يف �أغلب
الأحيان تفكري غري منطقي �أو يفتقر بدرجة كبرية
للمو�ضوعية ،حيث عدم بذل اجلهد للح�صول
على الدرجات املرتفعة ،وعزو ال�سبب يف حال
الف�شل لت�سلط �أع�ضاء الهيئة التدري�سية� ،أو
للحظ وال�صدفة وغريها من الأ�سباب الفكرية،
وبالتايل ف�إن هذا التفكري قد ي�أخذ حيز ًا من حياة
الطلبة وحتتل جزء ًا من الوعي وال�شعور مع اقتناع
الطلبة بكثري من الأحيان بعدم منطقية مثل هذه
الأفكار ،وهذا قد يدعم ح�صول �أعرا�ض ا�ضطراب
الو�سوا�س القهري على �أعلى و�سط بني الأعرا�ض
لال�ضطرابات الأخرى.
وبالإ�ضافة �إىل �أن البع�ض قد يت�صور �أن
الو�سوا�س لي�س ا�ضطرابا ،فقد يعتقد الفرد �أن ما
يقوم به �إمنا هو �أمر طبيعي ،خ�صو�صا يف بع�ض
الو�ساو�س التي تخت�ص بالعادات القهرية ،فمثال
يقوم مبراجعة �إجاباته يف االمتحان للت�أكد من
الإجابات ،ولي�س اعتقادا منه ب�أنه مري�ض ،بل
العتقاده ب�أن ما يقوم به �صحيح ،لذلك فهو ال يقدم
على الإر�شاد لأنه يعتقد �أنه ال يحتاج �إليه.
�أما فيما يتعلق بح�صول الأعرا�ض املر�ضية
ال�ضطراب العدوانية على املرتبة الأخرية ومب�ستوى
منخف�ض فعلى الرغم من امل�شاهدات اليومية يف
احلياة اجلامعية وما ت�شهده اجلامعات من عنف
متزايد� ،إال �أن امل�ؤ�شرات اخلا�صة ببعد العدائية
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قد تعك�س �سلوكيات فردية خا�صة بالطلبة ولي�س
باجلماعات ،وبالتايل ف�إن م�ستوى العدوانية قد
يكون منخف�ض ًا ب�سبب زيادة الوعي لدى الطلبة،
ووجود قوانني �صارمة من املمكن �أن ت�صل �إىل
الف�صل من اجلامعة ،والتعرف على التعليمات
اخلا�صة بالعنف داخل اجلامعات ،وبالتايل ف�إن
تفعيل هذه التعليمات والقوانني قد تكون رادع ًا
فاع ًال ملمار�سة مثل هذه ال�سلوكيات ،كما و�أن
التوعية امل�ستمرة عرب و�سائل الإعالم قد تكون ذات
فاعلية ،وبالتايل ف�إن ذلك ي�ساهم يف زيادة م�ستوى
توعية �أولياء الأمور ،وبالتايل ظهر انخفا�ض يف
م�ستوى العدوانية لدى الطلبة.
ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما
م�ستوى املناخ الأ�سري لدى طلبة جامعة الريموك؟
الإجابة على هذا ال�س�ؤال متثلت ب�أن م�ستوى
املناخ الأ�سري على املقيا�س ككل لدى طلبة جامعة
الريموك كان مرتفع ًا ،وجاء جمال التنظيم �أوال،
يليه املجال الفكري الأخالقي ،ثم جمال التوجه
نحو الإجناز ،و�أخري ًا جمال التما�سك الأ�سري.
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل طبيعة الثقافة
والبيئة الأ�سرية والقيم واملعايري االجتماعية التي
يعي�ش فيها الطلبة ،ومقوماتها الأ�سا�سية امل�ستمدة
من العقيدة الإ�سالمية ،والتي ت�سعى �إىل توفري
الأمن النف�سي ،وال�سكينة ،والطم�أنينة للأبناء
داخل الأ�سر ،وتقدمي جميع مقومات احلياة
الأ�سرية الإيجابية ،التي ت�سهم يف حتقيق النمو
ال�سوي واملتوازن للأبناء ،وبالتايل العي�ش يف ظروف
�إيجابية ت�ضمن بدرجة مرتفعة �أن يحقق الطالب
من خاللها ذاته بعيد ًا عن ال�صراعات النف�سية،
كل ذلك �أدى بدوره �إىل مناخ �أ�سري �سوي مرتفع.
�أما فيما يتعلق بح�صول جمال التنظيم على
�أعلى و�سط ف�إن الباحثني قد يف�سران ذلك يف �ضوء
معرفة خ�صائ�ص املجتمع الذي نعي�ش فيه ،حيث
�إن معظم الأ�سر تهتم بتنظيم �أمورها ،وهذا ما
�أكده الطلبة عند مقابلتهم ،حيث �أ�شاروا �إىل �أن
هناك �أدوار ًا حمدده لكل فرد داخل الأ�سرة ،وهذا
ما ي�ؤكد عليه الدين والعادات والتقاليد.
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كما �أنه من املمكن �أن تكون نظرة الطلبة لهذا
البعد غري واقعية ،حيث �أ�شار عدد منهم �إىل �أنهم
يت�سمون ب�شخ�صيات فو�ضوية ،ولكنهم يعي�شون
ب�أ�سر حتثهم ب�شكل م�ستمر على النظام والرتتيب،
ولكن لي�س بال�ضرورة �أن يكون التنظيم هو املجال
امل�سيطر� ،إال �أن منط احلياة لدى ه�ؤالء الطلبة هو
الذي جعلهم ي�شعرون ب�أن هناك مبالغة يف الت�أكيد
على هذا املجال.
وهذا ما ي�ؤكده ح�صول بعد التما�سك الأ�سري
على املرتبة الأخرية بني املجاالت على الرغم من
�أن م�ستوى التما�سك هو مرتفع .ويرى الباحثان ب�أن
ذلك قد يعود �إىل حاجة طلبة اجلامعة للخ�صو�صية
واال�ستقاللية ،وبالتايل ف�إن تدخل الآخرين بالطلبة
جتعلهم يعتقدون ب�أنه ال جمال لأن تكون خ�صو�صية
يف �ضوء الأ�سرة الواحدة ،ويت�ضح ذلك من خالل
طبيعة الفقرات املوجودة يف هذا املجال.
وجتدر الإ�شارة اىل �أن من عنا�صر التما�سك
الأ�سري فهم النف�سيات؛ �أي �ضرورة �أن يفهم كل
فرد يف الأ�سرة الأر�ضية النف�سية التي يقف عليها
كل فرد داخل الأ�سرة ،واحلوار ال�سليم ،والت�ضحية
وامل�ساواة يف احلقوق ،كما و�أن طبيعة الروابط بني
�أفراد الأ�سرة بع�ضهم بع�ض ًا ،والنظام الأ�سري
القائم على االحرتام والتقدير ي�سهم يف توفري
الأمن النف�سي واالجتماعي مبا ي�ساعد يف توافر
مناخ �أ�سري �إيجابي قائم على املحبة والتعاون
والألفة ،مما ي�ساعد يف �إ�شباع احلاجات والرغبات
التي يحتاجها الأبناء ،و�إيجاد روابط �أ�سرية قوية
قادرة على تهيئة املناخ الأ�سري الإيجابي.
ثالثاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05 = αبني م�ستوى الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية وم�ستوى املناخ الأ�سري لدى
طلبة جامعة الريموك؟
بينت نتائج الدرا�سة عدم وجود عالقة ارتباطيه
بني الأعرا�ض اجل�سمية واملناخ الأ�سري ب�شكل
عام ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الفرد
الواعي يبني �أفكاره ومعتقداته اعتماد ًا على خربته
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اخلا�صة التي كونها �أثناء حياته ،ومبا �أن الأعرا�ض
اجل�سمية بعد ف�سيولوجي متعلق ب�أع�ضاء اجل�سم
املختلفة ،فمعاناة الفرد با�ضطرابات هذا البعد
متعلقة بال�شعور الذاتي �أو بالإح�سا�س الف�سيولوجي،
وبالتايل قد يكون بعيد ًا عن ت�أثريات املناخ الأ�سري.
و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا عدم وجود عالقة
ارتباطية بني الو�سوا�س القهري واملناخ الأ�سري،
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الو�سوا�س القهري
ا�ضطراب متعلق بالأفكار ،ومن املالحظ �أن الفرد
يف �سن املراهقة يبد�أ بت�شكيل �أفكاره اخلا�صة به
التي ال تن�سجم مع الأ�سرة ،بالتايل يبد�أ بناء �أفكار
بعيدة عن الأ�سرة ،وقد تكون مت�أثرة بالعديد من
التيارات الفكرية املوجودة باملدر�سة واجلامعة.
و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا بوجود عالقة ارتباطية
�سالبة دالة �إح�صائيا بني جمال االكتئاب وم�ستوى
املناخ الأ�سري بجميع جماالته ،ويعزو الباحثان
ذلك �إىل �أن التوتر االنفعايل داخل الأ�سرة،
والظروف املحزنة ،والكوارث القا�سية ،واحلرمان
العاطفي من قبل الوالدين �أو املايل ،وفقدان
املكانة االجتماعية ،وال�صراعات الال�شعورية،
بالإ�ضافة �إىل الإحباط والف�شل العاطفي والقلق
والوحدة والرتبية اخلاطئة ،كلها م�ؤ�شرات ت�ؤدي
�إىل االكتئاب .و�إن احتواء الطفل من قبل الوالدين
وخلق جو �آمن بعيد عن التوترات االنفعالية
وامل�شكالت الأ�سرية قد ي�ؤدي بدوره �إىل ن�شوء �أبناء
عال من ال�صحة النف�سية.
�أ�صحاء يتمتعون مب�ستوى ٍ
وقد يكون عدم وجود �ضوابط �أ�سرية وعدم
ا�ستخدام العقاب املن�ضبط يف كثري من الأحيان
�سبب ًا للوقوع باالكتئاب ،بالإ�ضافة �إىل هروب
الوالدين من حتمل امل�س�ؤولية يف توجيه �أبنائهم
و�إر�شادهم والإ�شراف عليهم ،مما يجعلهم عر�ضة
للإ�صابة �أكرث من غريهم ،ورمبا عدم معرفة
الوالدين �أي�ض ًا بطرق التعامل مع الأبناء ونق�ص
الوعي لديهما حول حقوق �أبنائهم وم�س�ؤولياتهم،
وف�شل بع�ض الآباء والأمهات يف التعامل مع
احتياجاتهم ب�سبب �أنهم ال يهتمون بو�ضع اخلطوط
العري�ضة حلياة الأبناء.
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و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا وجود عالقة ارتباطية
�سالبة دالة �إح�صائيا بني جمال احل�سا�سية
التفاعلية وم�ستوى املناخ الأ�سري ،ويعزو الباحثان
هذه النتيجة ب�أنه من املمكن �أن يكون الأفراد قد
تعر�ضوا ملناخ �أ�سري �سلبي مليء بالنقد الزائد� ،أو
الدالل واحلماية املبالغ بها ،وعدم حتقيق مفهوم
الذات لدى الأبناء من خالل عدم حثهم على
املغامرة وحب اال�ستطالع ،واالهتمام الزائد من
قبل الوالدين مبا يقوله الآخرون ،كل هذا قد يكون
�أدى �إىل ظهور ا�ضطراب احل�سا�سية التفاعلية لدى
الأبناء.
كما و�أن املثريات ال�سلبية التي تقدمها البيئة
االجتماعية على �شكل عدم تعاطف واهتمام،
وا�ستهزاء ،وعدم عناية وموا�ساة ،ونظرة دونية،
تعمل على زيادة حده احل�سا�سية التفاعلية ،ومن
املمكن �أي�ض ًا �أن يكون ال�سبب عائد ًا على الظروف
االقت�صادية داخل الأ�سرة؛ فالفرد الذي يعاين من
تدين يف مفهوم الذات قد يتحرج ويقلق من ردود
فعل الآخرين الأعلى من م�ستواه االقت�صادي.
وبينت النتائج �أي�ض ًا وجود عالقة ارتباطيه
�سالبة دالة �إح�صائيا بني جمال القلق وم�ستوى
املناخ الأ�سري ،وقد تكون الأ�سباب وراء ذلك هي
الأ�ساليب اخلاطئة من قبل الوالدين؛ كاحلرمان،
والإهمال ،والإحباط ،والنبذ ،والعقاب ال�صارم،
وعدم احلب ،والتناق�ض يف التعامل بني الق�سوة
واحلماية الزائدة التي ت�صل الرقابة فيها �إىل حد
التقييد الزائد للحرية� ،أو حد الإهمال وال�سلبية،
بالإ�ضافة �إىل ف�شل الوالدين يف �إ�شباع احلاجات
الأ�سا�سية للأبناء.
وقد تكون �أ�سباب ناجتة عن الأفكار املكبوتة
والنزاعات والغرائز لديهم ،بالإ�ضافة �إىل
الأ�ساليب الغري املتوازية واملعاملة ال�سيئة التي
جتعلهم يفقدون الأمن ،وللمجتمعات العربية الدور
الكبري يف كبت انفعاالت الأبناء لعدم وجود جماالت
للتنفي�س عنها ،هذا ما تفر�ضه الطبيعة العربية
على �شخ�صيات الأبناء ،وبالتايل قد يكونون �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بالقلق.
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كما وجدت عالقة ارتباطية �سالبة دالة
�إح�صائيا بني العدوانية وم�ستوى املناخ الأ�سري،
ومن املمكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الأ�سرة تعد
املدر�سة الأوىل التي ت�شكل �سلوك الأبناء ،ويتعلم
الأبناء من خاللها كيف يعربون عن م�شاعرهم،
وكيف يتعاملون مع املواقف احلياتية ال�ضاغطة
وامل�شكالت التي يواجهونها يف احلياة؛ فال�ضغوطات
والنزاعات واخلربات امل�ؤملة التي تعر�ض لها الطالب
�أثناء طفولته تظهر م�ستقب ًال على �شكل �إيذاء للذات،
�أو للآخرين �سواء لفظي ًا� ،أو ج�سدي ًا� ،أو رمزي ًا.
وال بد من الإ�شارة �إىل نتائج العديد من
الدرا�سات التي �أظهرت �أن ن�سبة كبرية من الأفراد
�أ�صحاب ال�صراعات النف�سية ،كانوا يعانون من
�سوء املناخ الأ�سري يف مرحلة الطفولة .ف�أ�صحاب
النظرية ال�سلوكية والتعلم االجتماعي يرون �أن
�سوء املناخ الأ�سري ال�سائد يف مرحلة الطفولة،
و�سوء عالقته بوالديه تعلمه ال�سلوك غري املقبول
�أو ال�سيء .وذهب �أ�صحاب نظريات ال�شخ�صية
والتحليل النف�سي �إىل �أن املناخ الأ�سري غري ال�سوي
و�سوء عالقة الطفل بوالديه وتعر�ضه للإهمال
وعدم التقبل ،والعي�ش يف ظل ظروف طفولة غري
�سعيدة ،ومل ي�شعر فيها بالأمن والطم�أنينة ،وحرم
من �إ�شباع حاجاته لأن ُي ِحب و ُي َحب ،كل ذلك
يعر�ض الطفل ل�صراعات نف�سية ال تنتهي ،وخربات
نف�سية م�ؤملة ،ت�شعر الطفل بالإحباط ،والظلم،
واحلرمان ،والعجز ،والقلق ،مما ي�ساعد على تنمية
اال�ستعدادات النف�سية غري ال�صحية التي جتعله
مهيئ ًا لظهور الأعرا�ض النف�سية املر�ضية يف املراحل
العمرية الالحقة (.)Weller & Lushterhand, 1983
واتفقت نتائج هذه الدرا�سة نتائج درا�سة
زميوره ورينهلم ()Zemore & Rinholm, 1989
التي �أظهرت وجود عالقة ارتباطية بني االكتئاب
والرف�ض واحلماية الزائدة ،واتفقت مع درا�سة
جمريي ( )Ghamari, 2012التي �أ�شارت �إىل عالقة
ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية بني انعدام دور
العائلة واالكتئاب ،واتفقت �أي�ض ًا مع درا�سة تارلز
وبوك ( )Taris & Bok, 1997التي بينت �أن املحبة
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ورعاية الوالدين من �أ�ساليب التنب�ؤ النخفا�ض
م�ستويات االكتئاب .ومل تختلف نتائج هذه الدرا�سة
املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ح�سب علم الباحثني مع
نتائج �أي درا�سة من الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شار
�إليها الباحثان يف الف�صل الثاين.
رابعاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع:
هل يختلف م�ستوى الأعرا�ض النف�سية املر�ضية
لدى طلبة جامعة الريموك باختالف اجلن�س،
وامل�ستوى التعليمي للأب ،وم�ستوى التح�صيل
الدرا�سي؟
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال متثلت ب�أن هناك
فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αيف
الأعرا�ض املر�ضية النف�سية لبعد القلق وم�ؤ�شر
الأعرا�ض الإيجابية تعزى لأثر اجلن�س ،وجاءت
الفروق ل�صالح الذكور؛ �أي �أن القلق لديهم �أعلى
من الإناث ،بينما مل تظهر فروق دالة �إح�صائيا
يف باقي املجاالت تعزى للجن�س .ورمبا يرجع
ال�سبب �إىل �أن الذكور �أكرث معاناة من الإناث،
ب�سبب الثقافة ال�سائدة يف املجتمع الأردين التي
ت�ضع على كاهل الذكر م�س�ؤولية توفري الإمكانيات
املادية ملواجهة مطالب احلياة والإنفاق على �أ�سرته
بالإ�ضافة لدرا�سته اجلامعية وما تتطلبه من تفاعل
مع املجتمع اجلامعي ،وا�ستعداد للتعلم ،واتباع
عادات درا�سية جيدة ،كاالنتباه يف املحا�ضرات،
واملهارات يف تلخي�ص الأفكار الهامة يف املواد
الدرا�سية �سواء �أثناء ال�شرح �أو اال�ستذكار ،وانتظام
الدرا�سة اليومية ،واال�ستعداد لالمتحانات،
وح�سن املناق�شة واال�ستماع ،وبالتايل قد تظهر
لدية م�شاعر الي�أ�س ،والقنوط ،و�ضعف الرتكيز،
والنظرة الت�شا�ؤمية ،والف�شل احلاد ،وخ�صو�ص ًا
عندما يالحظون �أقرانهم من الذكور يتمتعون
بالرفاهية واال�ستقرار والطم�أنينة يف �ضل والديهم
فيدفع ه�ؤالء الذكور �إىل التوتر والقلق ب�سبب كبت
هذه امل�شاعر يف �أنف�سهم وعدم الإف�صاح عنها.
ورمبا يكون ال�سبب ب�أن املجتمع املحلي و�أولياء
الأمور عاد ًة هم �أكرث حزم ًا يف التعامل مع الذكور
من الإناث .كذلك �إن التعامل مع الطالب الذكور
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قد يكون �أكرث �صعوبة من الإناث ،فهم �أقل �ضبط ًا
ولديهم م�شاكل �أكرث من الإناث .كما �أن املثريات
ال�سلبية التي تقدمها البيئة االجتماعية على �شكل
عدم تعاطف واهتمام مب�شاعرهم ،وعدم عناية
وموا�ساة تعمل على زيادة حدة القلق لديهم.
و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى لأثر امل�ستوى التعليمي للأب
يف جميع املجاالت ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة
�إىل �أن امل�ستوى التعليمي للأب قد ال يعمل على
تغيري �آراء الأبناء وقناعاتهم ال�شخ�صية ،وم�ستوى
ر�ضاهم عن احلياة فمن خالل تفاعل الأبناء مع
املجتمع تتكون لديهم فل�سفات معينة بنظرتهم �إىل
�ضغوطات احلياة وم�شكالتهم ال�شخ�صية بعيدة
عن �آراء ومعتقدات الأب .وقد يكون ال�سبب ف�شل
الأب يف تعليم �أبنائه املهارات احلياتيه يف تخطي
�أ�سباب ال�ضغوط التي ت�ؤدي �إىل ظهور الأعرا�ض
النف�سية املر�ضية.
و�أي�ض ًا �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف بعد الو�سوا�س القهري بني ذوي
التح�صيل اجليد واجليد جد ًا وذوي التح�صيل
اجليد ول�صالح الطلبة ذوي التح�صيل اجليد �أي
�أن متو�سط الو�سوا�س القهري �أعلى .و�أي�ض ًا وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف بعد القلق بني
ذوي التح�صيل اجليد واجليد جد ًا ول�صالح ذوي
التح�صيل اجليد �أي �أن ن�سبة القلق �أعلى.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة
ذوي التح�صيل اجليد تكون لديهم افكار وو�ساو�س
خلوفهم من تدين م�ستوى حت�صيلهم وو�صوله �إىل
تقدير مقبول ،في�صبحون يف حالة تفكري م�ستمر
وخوف و�أفكار �سلبية حول �آلية احلفاظ على م�ستوى
حت�صيلهم �أو ال�سعي لزيادته ،وهذا قد ي�ضاعف من
طبيعة الأفكار الو�سوا�سية لديهم ،نتيجة للتفكري
امل�ستمر من حدوث ظروف �أو�صعوبات قاهرة ت�ؤدي
�إىل تدين م�ستواهم التح�صيلي� ،أو عدم قدرتهم
على زيادة م�ستواهم التح�صيلي الأمر الذي قد
ي�ؤدي لظهور ا�ضطراب الو�ساو�س القهرية ب�شكل
وا�ضح جد ًا.
http://journals.uob.edu.bh

كما و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف بعد احل�سا�سية التفاعلية بني ذوي
التح�صيل اجليد واجليد جد ًا وذوي التح�صيل
اجليد ول�صالح الطلبة ذوي التح�صيل اجليد �أي �أن
ن�سبة احل�سا�سية التفاعلية �أعلى ،ويعزو الباحثان
هذه النتيجة ب�أن الطلبة ذوي التقدير اجليد من
املمكن �أن ي�ؤدي بهم الأمر لتدين نظرتهم لذواتهم
فيبد�أون باعتزال من هم �أعلى منهم خلوفهم من
ال�سخرية واال�ستهزاء بهم ،و�أي�ض ًا يعتزلون من هم
�أقل من م�ستواهم خلوفهم من �أن ينظر �إليهم ب�أنهم
من ذوي التح�صيل املتدين .ومن املمكن �أي�ض ًا �أن
تفكري ال�شخ�ص الدائم بالتح�صيل الدرا�سي يولد
لديه �ضغوط ًا و�صراعات نف�سية وبذلك ي�صبح
�سريع االنفعال والت�أثر ب�شكل مبالغ به الجتاهات
الآخرين وم�شاعرهم.
اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة معمرية
( )2002التي بينت عدم وجود فروق ًا يف ن�سبة �شدة
االكتئاب بني الطالب والطالبات .واختلفت نتائج
هذه الدرا�سة مع درا�سة كل من كامبل و�سابو�شينك
ومونكر ()Campbell, Sapochinik, & Munccer, 1997
التي �أظهرت فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
ال�سلوك العدواين يعزى للجن�س ل�صالح الذكور،
واختلفت �أي�ض ًا مع درا�سة كل من روجرز وميدنا
وفنز وتوري�س وبرينل (Rodriguez, Medina, 2012
 ),Fuentes, Torres & Bernalالتي بينت ب�أن الإناث
تت�أثر بثالثة �أنواع من ال�ضغوط �أكرث من الذكور.
التو�صيات:
بعد عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شة �أ�سئلتها،
يو�صي الباحثان التو�صيات الآتية:
 .1تفعيل دور الأ�سرة من خالل �إعداد الربامج
التثقيفية وعقد اللقاءات مع �أولياء الأمور
وتوفري الن�شرات التثقيفية التي من �ش�أنها �أن
ت�سهم يف توعية �أولياء الأمور باملناخ الأ�سري
ال�سوي.
 .2ت�ضمني امل�ساقات الدرا�سية معلومات تركز
على مهارات التوا�صل ومهارات حل امل�شكالت
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وكيفية التعامل مع �ضغوطات احلياة
وال�ضغوطات النف�سية ،التي من �ش�أنها �أن تقلل
من الأعرا�ض النف�سية املر�ضية.
 .3تفعيل دور ق�سم االر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون
الطلبة داخل اجلامعة من خالل عقد الور�ش
التدريبية ،وتقدمي الربامج الإر�شادية التي
ت�سهم يف رفع م�ستوى ال�صحة النف�سية من
خالل التعامل مع اال�ضطرابات املختلفة التي
قد يعاين منها الطلبة.
 .4عقد الأن�شطة الالمنهجية التي ت�سعى لتنمية
الطلبة باالجتاه الإيجابي.
� .5إجراء املزيد من الدرا�سات يف امل�ستقبل على
عينات �أخرى و�أعرا�ض نف�سية مر�ضية �أخرى
كالذهان ،والبارانويا ،والرهاب وعالقتها
باملناخ الأ�سري.
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