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 عينة من طمبة كمية التربية لكل من التشاؤم والوساوس في أثر الشعور بالذنب 
 بجامعة الخميل/ فمسطين

 

 لملخص:ا

هعزفة درجة الشعور بالذًب والحشاؤم والوساوس، وطبَعة العالقة ، وداللة الفزوق ، وقَاس إلي هذفث الذراسة      

 ، ، وأسفزت الٌحائج عي أى  وطالبة   ( طالبا  171أثز الشعور بالذًب علي الحشاؤم والوساوس، وجألفث العٌَة هي )حجن 

ي وجود فزوق فٌ الحشاؤم وفقا )للجٌس( لصالح الذكور، ووجود فزوق فٌ الحشاؤم جبعا الذرجة ) هحوسطة ( ، وجبَ  

ٍجابٌ بَي الشعور إ رجباطالصالح الوسحوً الثاًٌ، ووجود  )للوسحوى الذراسٌ( بَي طلبة الوسحوً الثاًٌ والثالث

، و بالوساوس  ، وأى حجن  األثز فٌ الشعور بالذًب والحشاؤم هحوسطا  هي الحشاؤم والوساوس هعا   بالذًب وكل  

 . هٌخفضا  

 .الكلمات المفتاحية: الشعور بالذنب ، التشاؤم ، الوساوس 

 

Effect of feeling of guilt on pessimism and obsession for a sample from the faculty of 

education in Hebron University/ Palestine. 

Abstract: 

 

The study aims at knowing the degree of feeling of guilt, pessimism and obsession in addition to 

the nature of relationship among them. It also aims at investigating the differences and the extent 

of effectiveness of feeling of guilt on pessimism and obsession. Sample consisted of 171 male 

and female students. Results showed that the degree was generally medium. Significant 

differences were noticed due to educational qualification of students of level two and three for 

the favor of level two in addition to Multi-positive correlation between feeling of guilt and 

pessimism and obsession. Results also revealed that the effect of feeling of guilt was medium in 

pessimism and low in obsession.  

Key words: The Feeling of Guilt, Pessimism, Obsession. 
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 :الخمفية النظرية

كساب السموك إتعد األسرة الحاضنة األولي في حياة  الطفل فيي التي تمعب دور الموجو والمرشد والمربي في        
سائر سموكياتو.  وتمعب التنشئة االجتماعية التسمطية دورا فعاال االجتماعي، فيي التي تزوده بالضوء الذى يرشده في 

بدنيا أكان سواء  والتأنيبويتمقى جممة  من التوبيخ  ،حساس بالذنب خاصة عندما يخطئ الطفلإلفي تنمية الشعور وا
خطاء ، وربما كثير من األاآلخرينمشاعر الذنب و األلم النفسي واإلحساس بالدونية والنقص تجاه  لدو فيت ، معنويا مأ

تعمميا  في  ، فمشاعر الذنب يتم ، ويتناوليا بدافع الفطرة أومن خالل التقميدالتي قد يرتكبيا الطفل ال ذنب لو فييا
بأن مشاعر الذنب مرتبطة  (6002،المميجي(ويؤكد  نتيجة التربية الخاطئة.  بوين أو أحدىمامرحمة الطفولة من األ

من الذكور، وترتبط مشاعر الذنب المنخفضة بعدم تحمل المسؤولية  ىأعمفمشاعر الذنب لدى اإلناث  ،بنوع الجنس
ساليب التربوية الخاطئة في المدرسة  تعمل األ أن ىلإضافة إ ،وارتكاب الجرائم والعنف وعدم االكتراث وعدم المباالة

 .عن أساليب المعاممة الوالديةعالوة عمى ترسيخ الشعور بالذنب 
أصحاب المدرسة  أن  ،( 6006، خرونآو  المختار )عبد،(Dansie et al,2006)  خرونآدانسي و  من أكد كلو     

األلم ، )المركبة في عمم النفس ، فيو يتشابو مع مفاىيم أخرى نحو  يمىاالشعور بالذنب من المف أوضحوا أنالمعرفية 
فيو حالة نفسية خاصة تتضمن مشاعر مؤلمة نابعة من ضمير الفرد ، نتيجة ارتكابو سموكًا  (الندم ، الخزي ، الحرج 

فايد )، و  (Tangnay,1996) تانجني المؤلم ، في حين اعتبر سفًا عميقًا ، وىو اإلحساس باإلثمأيتأسف عميو 
عن المفاىيم األخرى  مستقل  أن الشعور بالذنب مفيوم  ( Thombson et al,2008)خرون آتومبسون و ( ، 6002،

عمى أساس الذات وتقويميا ، ففي الشعور بالذنب ال تعد الذات ىدفًا أساسيًا لمتقويم السمبي ، بل أن الفعل الذي 
  وليس نظرة الفرد الدونية لمذات .شعور بالذنب ، رتكبو الفرد ىو مركز إثارة الا
، والواقع أن األخرىعن المفاىيم  ل  في الدراسة الحالية مفيوما مستقومن ىذا المنطمق تم دراسة الشعور بالذنب     

 الشعور بالذنب سموك خفي يشعر بو الفرد عندما يرتكب سموكا غير مرغوب فيو.

لمشتغمين في عمم النفس اإلكمينيكي وعمم نفس الشخصية ، وعمم التشاؤم باىتمام كبير لدى ا وقد حظي مفيوم     
من سمات الشخصية . وليس  بالصحة النفسية لمفرد ، فيو  الرتباطونظرا النفس االجتماعي ، والصحة النفسية ، 

 Scheier and)نحو شاىير وكارفر سمًة ثنائية القطب وهَعد  مع العمم أن بعضيم  حالة تتصف بالثبات ، 

carver,1990)    ،(6006،محيسن ،) (0992،سعفان) ،،بعدين مستقمين مع وجود تداخل بينيمابعضيم عدوه و . 
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لفرد المشبع إشباعا أن اواعتبر ، المرحمة الفمية  التشاؤم إلي عزى  Freud فرويد أن ىلإ ( 0999،ربيع) أشارو    
  أنصار المدرسة التحميمية عزاكما  تشائم،مفيما يتعمق بالوالعكس صحيح ، زائدا في تمك المرحمة يكون متفائال 

تعطيل مبدأ  بيدفمعا،  ناواأليقاوم كال من اليو  األعمى نافاأل، األعمى  ناواأللى الصراع بين األنا إالشعور بالذنب  
 المذة ، فيشعر األنا بالذنب ، 

يري بأن الشعور بالذنب يحصل في المرحمة الثالثة من مراحل  Ericssonاريكسون  أن (6002،أبو مرق)ويشير   
 عند فرويد.النمو النفسي واالجتماعي التي تماثل المرحمة القضيبية 

ن أو  ،من مكونات القمق مكون الذنب ب الشعور يقولون بأنأنصار المدرسة السموكية  أن (0992، فانسع)وأشار    
مجموعة الخبرات الناتجة عن فشل  إلىوعزوا الشعور بالذنب  .بالذنب حساساإل إلى ؤديالسموك الذى يتكرر عقابو ي

 .اإلنسان في تعمم سموك مناسب، أو صعوبة التمييز بين قوى الشر وقوي الخير
لى إالشعور بالذنب  عزا Albert Ellis البرت أليس ( أن6002،أبو مرق، وبركات  )و (،6002،القحطاني) يؤكدو    

فكار الالعقالنية التي ألفيناك عالقة بين ا (يجب، ينبغي، يمزم)التخمص من األحكام الصارمة نحو:  القدرة عمي عدم
 يكررىا الفرد وشعوره بالذنب.

أن المتشائم يتوقع حدوث األشياء السيئة ، بينما يتوقع  ،  (Scheier and Carver,1993)فرر شاىير وكا يبرىنو   
فقد  (6000،األحمدو ،  الشبؤون )و،  (Seligman,1995)سميجمانأما الطيبة .المتفائل حدوث األشياء الحسنة أو 

ىي  ويتألف من  ثالثة أنماط ،ساليب المعرفيةوب التفسيري التشاؤمي وىو ضمن األا عمى مفيوم األسمأكدو 
فالفرد الذى يتصف باألسموب التشاؤمي يستخدم ىذه االنماط لتبرير وتفسير  (،والتشخيص واالنتشار االستمرارية

تقديم وذلك ب مباشرة، وعكس ذلك الشخص المتفائل الذى يفسر األحداث السيئة  بطريقة غير ارةس  الاألحداث غير 
  تتصف بالوقتية والحالية. ةثابتمسوغات ومبررات خارجية وغير مباشرة وغير 

حباط التشاؤم مرتبط باليأس والفشل واإل بأن (6006،محيسن ) ،( (Peterson,2000 باتيرسون من كل ويؤكد      
 و،لى أن المتشائم يرفض اإلصرار ويبتعد عنإ ،(More,2002:17)مور وفى ىذا السياق يشير . والتوقعات السمبية 

 لى الثقة بالنفس وتقديره لذاتو منخفض.إألنو يفتقد 
اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا  حياتووتعيق  ،مراض التي تعتري الفردمن أخطر األ العصابية بالوساوسفيما يتعمق و     

مراض متفشية في المجتمع الفمسطيني الذى ، وفى الواقع ىذه األومنيا ) القمق، والكآبة، والرىاب، والوساوس( ،وتربويا
وبة الحصول عمى لقمة العيش ، وارتفاع نسبة وصع ةيعاني من كثرة الضغوط النفسية واالجتماعية وضغوط الحيا

مختمف التخصصات، فضال عن عدم وجود أفق في البطالة، وعدم وجود فرص عمل جديدة لمطمبة بل ولمخريجين 
 .سياسي واضح المعالم ... كل ىذا كفيل بانتشار الوساوس لدى جميع شرائح المجتمع وبخاصة  طمبة الجامعات
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أن المدرسة التحميمية  فسرت الشخصية العصابية بأنيا تتولد بسبب الصراعات  ((Toner,2010تونر و يؤكد  
الدائمة بين نظم الشخصية التي تؤدى الى سوء التوافق، ومن ثم ظيور العصاب، وىذا يعني تركيزىم عمى الحتمية 

 البيولوجية، وأىمموا العوامل البيئية
 . عوامل االجتماعية التي يعيش فييا  الفرد وتفاعمو مع البيئةال ىوعزت المدرسة االجتماعية الشخصية العصابية إل 

، وأن  نو سموك متعممفسر السموك اإلنساني بأ )   Eysenck,2000)آيزنك  ( أن6009،الدفاعي )يشير  في حين
واالضطرابات  ،عادة تعمم  إفالعالج في نظرىم   ،تعراض االضطرابية  يتم تعمميا  نتيجة التدعيمات واالرتباطااأل

العوامل الداخمية ليس ليا عالقة في نشوء  ىذا يعني أنو ، النفسية ىي مجرد منظومة سموكية خاطئة متعممة ومكتسبة
 .الوساوس

بين المثير المرتبطة و محاولة محو الروابط السمبية يفإن اليدف المثالي لمعالج السموكي ف الصدد وفي ىذا   
من خالل زيادة بعض العادات السموكية وخفضيا، أو محاولة التقميل  عديل السموكتوخمق روابط جديدة ل ،واالستجابة

 من عادات سموكية  أخرى مثل تكرار السموك غير المرغوب، وىذا الذي يحصل في عالج اضطراب الوساوس. 
براىيم ،ميدي) ،، (،6006، المجدالوي)من  كل   وتوصل   أن الذين يعانون من  ، ،(6009،الدفاعي) (،6009،وا 

 منخفضة. اتحياتية عالية يعانون من اضطرابات عصابية أكثر من األفراد الذين يعانون من ضغوط اتضغوط
بيذا حصائية إ حصاء الفمسطينياإل جيازفال يوجد لدى  خاصة، والعصاب عامة ورغم أىمية موضوع الوساوس   

 في ىذا الشأن. والسائدة الخاطئةالعرف االجتماعي والعادات والتقاليد  ىلإ، وربما يعود ىذا الخصوص
 
 مشكمة  الدراسة وأسئمتها: 
، المتواضعة في معترك البيئة الجامعيةالخبرة ومن خالل ، سيكولوجيمن تراث   عميوتيسر لمباحث االطالع  فيما 

المرغوب فييا لدى بعض الطمبة  التنشئة الخاطئة والشعور بارتكاب بعض السموكيات غير أساليبفضال عن بعض 
عالوة عن  المستقبل،الحاضر و  بأن تكون سمبية في األحداثوالطالبات التي تمخض عنيا الشعور بالذنب وتوقع كل 

جعمت  التيمتغيرات الدراسة  كل ىذه المكونات القت بظالليا عمى اختياربينيم. شرة تبعض الحاالت العصابية المن
 :تحديد مشكمة البحت تتبمور في السؤال الرئيس التالي

 طالب وطالبات كمية التربية بجامعة الخميل؟ التشاؤم والوساوس لدىمن  كل   فيما أثر الشعور بالذنب 
 وينبثق من ىذا السؤال عدة أسئمة فرعية ىي: 

 والتشاؤم، والوساوس لدى أفراد العينة؟كل من الشعور بالذنب ، مظاىر ما درجة  -0

 ما العالقة بين كل من الشعور بالذنب والتشاؤم والوساوس لدى أفراد العينة؟ -6
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 الجنسىل يوجد اختالف في كل من الشعور بالذنب، والتشاؤم، والوساوس لدى أفراد العينة تبعا لمتغيري  -2
 ، الرابع(؟ والمستوي الدراسي ) األول ،الثاني، الثالث )ذكور، إناث(،

 

 أهمية الدراسة: 
ال يتجزأ من  اً تكمن أىمية الدراسة في اختيار الموضوع نفسو من حيث انتقاء المتغيرات التي تعتبر جزء -

 مكونات الشخصية، وتيدد األمن النفسي وتعيق التوافق العام لدى أىم شريحة من المجتمع وىم فئة الشباب.

رشادية لخفض         إستراتيجيات إيمكن االستفادة من نتائج ىذه الدراسة لدى أصحاب القرار في وضع      -
 الشعور بالذنب وكذلك التشاؤم والوساوس.

 مقاييس جديدة عمى عينة  فمسطينية  من الطمبة الجامعين من كال الجنسين في فمسطين. ةتطبيق ثالث -

 

 قيق ما يأتي:أهداف الدراسة: تهدف الدراسة تح -
 كل من الشعور بالذنب، والتشاؤم، والوساوس لدى أفراد العينة.مظاىر  الكشف عن درجة  -0

 عينة البحث. ىفحص العالقة بين كل من الشعور بالذنب والتشاؤم والوساوس لد  -6
 أفراد العينة. ىقياس أثر كل من الشعور بالذنب، بالتشاؤم، والوساوس لد -2

 المتغيرات موضع الدراسة . الكشف عن داللة الفروق في   -9

 

 حدود الدراسة:   

عينة من طالب  ىالشعور بالذنب عمى كل من التشاؤم والوساوس عم دراسة  أثر ىاقتصرت حدود الدراسة عم
، ولتحقيق أىداف الدراسة تم 6009وطالبات كمية التربية  بجامعة الخميل في الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

استخدام ثالثة مقاييس، وبالتالي فإن النتائج التي  أسفرت عنيا الدراسة محددة ومقتصرة عمى أفراد العينة وال تشمل 
 كل الطمبة  الجامعيين بفمسطين.

 
 الدراسات السابقة: 
لم يعثر عمي  دراسة تناولت موضوع البحث ، بعد االطالع عمى ما تيسر لمباحث من دراسات  وبحوث عربية    

نما وقع عمى بعض الدراسات التي ا  )أثر الشعور بالذنب عمي كل من التشاؤم والوساوس لدى طمبة الجامعات( و 
 غيرات، ومن ضمن ىذه الدراسات  بحسب المتغيرات ما يمى:تناولت الشعور بالذنب،  في عالقتو ببعض المت



7 
 

( 282دراسة عمى عينة قواميا ) (Schneider and  Letenberg,1989 ) شنيدر ولينبورغوأجرى كل من ،      
طالبًا وطالبًة من طمبة المرحمة الثانوية ،  بيدف قياس الشعور بالذنب  بحسب متغير الجنس، وطبق عمى أفراد 
العينة استبيان من إعداد الباحثين تم إعداده ليذا الغرض ، وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة في الشعور 

 بالذنب بين الجنسين . 
حالة الشعور بالذنب لدى عينة من الطمبة  الكشف عن) Donald,et,al,1995)دونالد وآخرون وىدفت دراسة 

عداد إ( من اإلناث، وطبق عمى أفراد العينة مقياسا لمشعور بالذنب من 269( من الذكور، و )908الجامعين  بمغت )
متوسط  ىناث عمإذ حصمت اإلناث الح اإلفريق البحث، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين الجنسين لص

 من الذكور. ىأعم
، وطبق عمى أفراد العينة ( بإجراء دراسة  مقارنة بين الجنسين لقياس الشعور بالذنب0991نصاري ،)األوقام      

( من طمبة المرحمة 0069مستخدما عينات متنوعة من المجتمع الكويتي بواقع)  DESنفعاالت الفارقة مقياس اال
( من 096و) ،( من المدرسين200( من الموظفين و)0909( من طالب المرحمة الجامعية و)928انوية و)الث

حيث حصموا طمبة المرحمة الثانوية عمى ، المسنين، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوىرية بين الجنسين
ن طمبة الجامعة،  كما حصل من الطالبات ، أما طالبات الجامعة فقد حصمن عمى متوسط أعمى م ىمتوسط أعم

المعممون عمى متوسط أعمى من المعممات ، وأيضا  حصل الموظفون عمى متوسط أعمى من الموظفات ، بينما لم 
 المسنين في الشعور بالذنب.   ىتسفر  النتائج عن فروق  بين الجنسين لد

دراك الذنب كمؤشر لمظاىر القمق ( معرفة الفروق بين الجنسين في إ6006الفخراني، والسطحية ،)وىدفت دراسة 
وطالبة من طمبة جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض، وطبق  ( طالباً 029المعرفي والجسمي، وتكونت العينة من )

 ،(Otterbacher&Munz) الوتيربيكر ومونز ( وقائمة الذنب(Schwartz لشوارتز عمييم اختبار القمق المعرفي
دراك الذنب كحالة والقمق المعرفي، والجسمي وكشفت نتائج الدراسة وجود عال قة ارتباطية بين إدراك الذنب كسمة وا 

 لمتغيري العمر والنوع. ادراك الذنب والقمق المعرفي، والجسمي يعز إ،كما تبين عدم وجود فروق دالة بين 
الفروق بين األطفال في الشعور بالذنب والخزي تبعا   معرفة( Olthof,et,al2004)أولوثوف وآخرون  وىدف  

( فئات عمرية: الفئة 2طفال الموزعين عمى )( من األ602لمتغيري العمر والنوع، مستخدما عينة قواميا )
سموب أسنة. واعتمد فريق البحث عمى 02سنة، والخامسة09سنة، والرابعة06سنوات،  والثالثة9ةسنوات، والثاني1ىاألول

والخزي ،وأسفرت النتائج وجود فروق ، ، حيث طمب من األطفال شرح المواقف التي تجعميم يشعرون بالذنب المقابمة
 سنة، بينما ال توجد فروق في متغير النوع. 06في الشعور بالذنب والخزي لصالح الفئة العمرية
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ى بالذنب والشعور بالخزي لدحول معرفة العالقة بين الشعور بإجراء دراسة ( 6000،الشبؤون، واألحمد )وقامت    
( 222مدارس الحكومية بدمشق، وتكونت العينة من)العينة من المراىقين من تالميذ الصف التاسع األساسي في 

وطبق عمى أفراد العينة اختبار الشعور بالذنب والشعور بالخزي  ،ناث إ( 226( ذكور، و)202تمميذا وتمميذة منيم )
في تائج عن وجود فروق بين الذكور واإلناث في الشعور بالذنب لصالح اإلناث، ، ن ،وكشفت النيعداد الباحثتإمن 
 أفراد العينة. ىتبين وجود ارتباط بين الشعور بالذنب والشعور بالخزي لد حين
( العالقة بين االكتئاب والتشاؤم ومعرفة الفروق في بعض 6000رضوان،وأما فيما يتعمق ببعد التشاؤم فقد فحص )   

( 266( طالبا وطالبة من جامعة دمشق، والثانية مكونة من)0029المتغيرات الديموغرافية لدى عينتين األولى بمغت)
( 6006لألنصاري ،)ومقياس التشاؤم  BDI طالبا وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية، مستخدما قائمة بيك لالكتئاب

ؤم، وكذلك وجود ارتباط بين الجنس واالكتئاب في حين لم وأظيرت النتائج وجود عالقة بين كل من االكتئاب والتشا
يرتبط الجنس بالتشاؤم، وظيرت فروق بين  طالب المرحمة الجامعية والثانوية في التشاؤم واالكتئاب لصالح طمبة 

 الجامعة
خدمين في دراستيم التي تناولت التفاؤل و التشاؤم مست (Malinshoc, et,al,1999)ماليشوك وآخرونبينما كشف   

 أن اإلناث أكثر تشاؤما من الذكور .  إلى( مراىقًا ومراىقة ، 266عينة قواميا )
إجراء دراسة ىدفت إلى التعرف عمى الفروق بين الجنسين لدى كل من ب (6006نصاري واليحفوفي ،)األكما قام   

مبة الجامعات المبنانية والكويتية، ( فردا من ط0281المبنانيين والكويتيين في التفاؤل والتشاؤم، وتكونت العينة من )
( طالبا وطالبة من الكويتيين، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود 810( طالبا وطالبة من المبنانيين، و)101منيم )

فروق جوىرية بين المبنانيين والكويتيين، إذ تبين أن الكويتيين من الجنسين أكثر تفاؤال وتشاؤما من المبنانيين، كما تبين 
فروق بين الجنسين إذ تبين أن الذكور  من المبنانيين أكثر تشاؤما من اإلناث المبنانيات، في حين لم تظير وجود 

 فروق بين الطمبة الكويتيين من كال الجنسين في التشاؤم.
طالبًا  (098مستخدمين عينة قواميا ) (Delap ,et,al,2002) ديميب وآخرون في حين أسفرت دراسة كل من   

فراد العينة مقياس لمتفاؤل والتشاؤم ، وكشفت نتائج الدراسة  أن أوطالبة من طمبة الجامعة في بريطانيا، وطبق عمى 
 الذكور أكثر تشاؤما من اإلناث .

( طالب وطالبة من اليندوس والمسممين 200التي أجريت عمى ) (Lawis,2007) لويز وىذا ما خمصت إليو دراسة  
التي   (Sarmany,2005) سارماني . عن عدم وجود فروق بين الجنسين في التشاؤم،  وكذلك دراسةوالبروتستانت 

 توصمت الى عدم وجود فروق جوىريو بين الجنسين في متغير التشاؤم .
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( قياس التفاؤل والتشاؤم لدى طمبة كمية التربية األساسية  في الجامعة المستنصرية، 6006عبد المحسن،)ودرست   
التفاؤل والتشاؤم لدى الطمبة، وكذلك معرفة الفروق بحسب التخصص والنوع، وتألفت عينة  ىعرفة مستو بيدف م

وأسفرت نتائج الدراسة أن  (،6006اك ،لحكا)فراد العينة مقياس أ( طالبا وطالبة مناصفة، وطبقت عمى  000من)
 ا لمنوع والجنس في التفاؤل والتشاؤم.فراد العينة مرتفعة، وتبين عدم وجود فروق تبعأدرجة التشاؤم لدى جميع 

شيوع التفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة واألعراض النفسية  ىمعرفة مدمن دراستو ( 6006،المجدالوي )وىدف   
موظفي األجيزة األمنية الذين تركوا مواقع عمميم بسبب الخالفات السياسية في قطاع غزة ،مستخدما  ىلدوالجسمية 

عداد الباحث، وأظيرت النتائج أن إأعدت ليذا الغرض من  ي( فردا، وطبق عمييم أدوات الدراسة الذ602عينة قواميا)
 ية وجسمية.أعراض نفس %( يعانون من66%( غير راضين عن حياتيم، و)22% ( متشائمون، و)26)
(  التفاؤل والتشاؤم لدى طمبة جامعة األقصى بغزة في ضوء بعض المتغيرات، وطبق عمى 6006ودرس محيسن)   

عداد الباحث  في التفاؤل والتشاؤم ، أسفرت النتائج إ( طالبا وطالبة، مقياسا من 622البالغ عددىا ) عينة الدراسة
%(، وعدم وجود فروق في التفاؤل والتشاؤم وفقا 90أن شيوع نسبة التشاؤم بمغت)المتعمق بمتغيرات الدراسة الحالية 

كثر تشاؤما من ذوي التخصصات العممية ، وتبين أدبية ائج عن أن الطمبة ذوى التخصصات األلمنوع، كما كشفت النت
 عدم تمايز التفاؤل عن التشاؤم في عامل مستقل.  أيضاً 

وكل  ،لى الكشف عن العالقة بين الضغوط النفسيةإ( 6002، القحطاني)فقد ىدفت دراسة  ،وفيما يتعمق بالتشاؤم    
حافظة الخبر في السعودية ،وطبق عمى العينة مقياس ممن التفاؤل والتشاؤم  لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية ب

سفرت أ، و طالباً  (206العينة من) عداد الباحث، وتكونتإ( واستبيان لمضغوط من 0992عبد الخالق،)التفاؤل والتشاؤم 
الدراسة عن وجود عالقة بين الضغوط والتشاؤم، كما أوضحت نتائج تحميل االنحدار المتعدد أن أكثر المتغيرات قدرة 

 %( من التباين.60عمى التنبؤ بمستوى الضغوط ىو التشاؤم بنسبة )
( قياس االضطرابات العصابية لدى العوائل العراقية الميجرة 6009،بان )وأما فيما يتعمق بالوساوس فقد حاولت      

( فردا من العوائل الميجرة ،ولتحقيق أغراض الدراسة تم تطبيق 000في مدينة بغداد، وتكونت عينة الدراسة من)
حثة  ، عداد الباإمقياس االضطرابات العصابية  المكون من أربعة أبعاد ) القمق، الرىاب، الكآبة، الوساوس( من 

وىم ، %( اتصفوا بنسبة عالية من الوساوس 02وأسفرت نتائج الدراسة المرتبطة بالدراسة الحالية في الوساوس أن)
وىم ،%( 06فراد الذين حصموا عمى درجات منخفضة فيم يشكمون ما نسبتو )حصموا عمى درجات مرتفعة، أما األ مما

المنخفض من أكثر العوائل إصابة باالضطرابات لما يوجيونو لالنتباه أن ذوي الدخل  الفتيعانون من وساوس، وال
 من متاعب لمتطمبات الحياة، عكس ذوي الدخل المرتفع فيم يستطيعون تحقيق ما فقدوه وتعويضو.
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( معرفة أثر برنامج عالجي سموكي مختصر في خفض اضطراب الوسواس القيري، 6009،الدفاعي ) درسو     
ىممت أ  لى مجموعتين تجريبية و إ( من اإلناث، وقسم العينة 2( ذكور،)09مصابا،)( فردا 60وتألفت العينة من )

رنامج ( لموساوس، وبPIالضابطة،  ولتحقيق أىداف الدراسة ، طبق عمى أفراد المجموعة التجريبية العينة قائمة بادو)
في أعراض الوساوس لدى أفراد المجموعة  واضح   يير  تغوضحت النتائج حدوث العالج السموكي المختصر، وأ
( وىى أصغر من القيمة الجدولية التي تساوي 03022ذ بمغت قيمة اختبار مان وتني)إالتجريبية، التي طبق عمييا، 

السموكي في خفض أعراض الوساوس وىذا يدل عمي فاعمية البرنامج العالجي  ،(0302( عند مستوي داللة )0302)
بطة التي لم يطبق عمييا أفراد المجموعة الضا ية، في حين بقت االعراض كم ىي لدىالمجموعة التجريب لدى

 البرنامج.
أن الذين يعانون من ضغوط حياتية عالية يعانون ( 6009،الدفاعي) (،6000،لشبؤون،األحمدا)وتوصل  كل من    

يعانون من ضغوط منخفضة، أي  من اضطرابات عصابية متمثمة في الكآبة الوساوس، والقمق أكثر من األفراد الذين
نساني وعمى الحالة النفسية وأن التشاؤم يؤثر عمى السموك اإل أن ارتفاع التشاؤم يزيد  من االضطرابات العصابية،

 لمفرد.
دوات و من خالل األجراءات المنيجية أالباحث سواء من اإل استنار بياوعمى الرغم من االستفادة القيمة التي     

قافات الحضارية أو من الخمفية النظرية عند مناقشة النتائج وتفسيرىا، فمم نعثر عمى أي دراسة ربطت أومن تعدد الث
بين متغيرات الدراسة الحالية أو حاولت أن تقيس أثر الشعور بالذنب عمى كل من التشاؤم والوساوس لدى طمبة 

 .ه الدراسةالجامعات )في حدود عمم الباحث( مما دفع وشجع الباحث لمقيام بمثل ىذ
 :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية  
 The Feeling of Guilt:الشعور بالذنب   

غير ظاىر يشعر بو الفرد نتيجة ارتكابو خطأ ما يخالف المعايير  بأنو سموك (6009، ابراىيمو ميدي، )عرفو     
غير مرغوب فيو يخالف   منو سموكعر بو الفرد عندما يصدر ويعرفو الباحث الحالي بأنو سموك خفي يش  ،والقيم

مجموع الدرجات التي حصموا عمييا أفراد العينة وفقا لمقياس الشعور بالذنب المستخدم في الدراسة  جرائياا  و . المألوف
 الحالية.

 Pessimism :التشاؤم 
وال ينتظر سوى نسان وحياتو كونو ال يرى سوى الظالم ( صفة نفسية تؤثر في مسيرة اإل6002، السوداني)عرفة    

عمييا أفراد  الدرجات التي حصل جرائياا  و  .وقوع الفشل وكل شر، فرؤيتو رؤية سوداوية تشل الحركة وتكبل الطاقة
 .العينة تبعا لمقياس التشاؤم المستخدم
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ألنو يفتقد الى الثقة بالنفس ،ويبتعد عنو  ،شائم يرفض اإلصرارتلى أن المإ( More,2002) وفى ىذا السياق يشير 
  .منخفض وتقديره لذاتو
 Obsessionالوساوس:

 ،عند الفرد اً وضيق انزعاجاً  ببأنيا أفكار ومنبيات وصور ذىنية متكررة وغير صحيحة تسب (،6009،بان) اتفقت   
عمييا أفراد العينة وفقا لمقياس  مجموع الدرجات التي حصل :جرائيا ا  و  .نتاج عقموإمن  يوى ،بشكل فجائي ووتأتي إلي
  مستخدم.ال الوساوس

 
 :وعينتها مجتمع الدراسة

جمع أوصاف عممية لمظاىرة  ىالتحميمي الذي ييدف إل المنيج الوصفي ىعم عتماداالبيعة الدراسة اقتضت ط    
شمل يو في تحميل وتفسير المقابالت المكتوبة.  وكذلك منيج تحميل المحتوي ،موضع الدراسة في وضعيا الراىن

وفقا لسجالت وطالبة،  طالباً ( 0661) بجامعة الخميل البالغ عددىم وطالباتيا طالب كمية التربية مجتمع الدراسة
 .6009 عمادة القبول والتسجيل في  الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي

 ساسية:العينة األ
وتم أخذ العينة بالطريقة إناث،  (008)و ذكور،  (22)منيم  وطالبة ، ،طالبا  (010)من  ساسيةاأل تألفت  العينة  

 ( من المجتمع األصمي.%1) وقد روعي فييا أن تكون ممثمة لكمية التربية  بنسبة  الطبقية، العشوائية
 إناث ;01ذكور،  n ،96=171)) ( يوضح خصائص العينة الديمغرافية1جدول )

 النسبة العدد المتغيرات

 الجنس
 36.8 63 ذكر

 63.2 108 أنثى

المستوى 
 الدراسي

 10.5 18 أولى

 17.0 29 ثانية

 42.7 73 ثالثة

 29.8 51 رابعة
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 :وصدقها وثباتها وصف أدوات الدراسة
 : Guiltمقياس الشعور بالذنب 

ثالث بدائل ) موافق ،  ةفقرة، ومفتاح التصحيح يحمل ثالث 68( ويتألف من 0999، الزبيدي) أعد ىذا لمقياس    
لمقياس الشعور  وىذا يعني أن الدرجة العالية ، (درجة واحدة(، و)غير موافق، درجتان ما، لى حدإ( ،)موافق درجات
 ، عال من الشعور بالذنب لدى الطمبة ىمستو  إلى(، وتشير الدرجة العالية 68) (،والدرجة الدنيا89)بالذنب 

خارج العينة األساسية بيدف  ( طالبا وطالبة من96عمى عينة من طمبة كمية التربية بمغت ) االداةتم تطبيق و    
 بين أن، سواء من حيث الصياغة المغوية والفيم أو من حيث  الوقت المستغرق، وقد تالمقياسمعرفة وضوح عبارات 

( دقيقة، 62-60العبارات واضحة ومفيومة في مقياس الشعور بالذنب، واستغرق تطبيق أدوات الدراسة بمدى )
بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين من ذوي  االداةتم التحقق من صدق و ( دقيقة تقريبا، 69وبمتوسط قدرة )

 Pearsonتم حساب معامل االرتباط بيرسون )و االختصاص والخبرة، والذين أبدوا بعض المالحظات حوليا، 

correlationلفقرات مقياس الشعور بالذنب مع الدرجة الكمية لو، وكانت جميع الفقرات دالة إحصائيا حيث تراوحت ) 
 (.0329-0369معامالت االرتباط ما بين )

 (Cronbach Alphaتم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا )وكذلك 
 وىي مقبولة ألغراض البحث العممي. (0389وبمغت قيمة الفا ) 

 :  Pessimism (لتشاؤم)ا البعد الفرعي مقياس
وعند  يجاب عمييا وفقا لتدرج  ليكرت الخماسي،، عبارة 02( ويتألف من 0992، الخالقعبد )أعد ىذا المقياس     

(  ، واالستجابة )كثيرا( أربع درجات، واالستجابة )متوسطالتصحيح تعطى االستجابة )كثيرا جدا (، خمس درجات
(، 12يعنى أن الدرجة العالية )وىذا ثالث درجات، واالستجابة )قميال ( درجتان، واالستجابة )ال أوفق( درجة واحدة . 

تم و  ،الطمبة عال من التشاؤم لدى ىلى وجود مستو إو تشير الدرجة العالية عمى مقياس التشاؤم (،02والدرجة الدنيا )
( طالبا وطالبة من خارج العينة األساسية بيدف معرفة 96عمى عينة من طمبة كمية التربية بمغت ) اةداألتطبيق 

 يا.م توضيح عبارتين من، وقد تياوضوح عبارات
اس بعرضو عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، والذين أبدوا بعض يمقالتم التحقق من صدق و 

( لفقرات مقياس التشاؤم مع Pearson correlationتم حساب معامل االرتباط بيرسون )و المالحظات حوليا، 
 (.0380-0329حصائيا حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين )الدرجة الكمية لو، وكانت جميع الفقرات دالة إ

 (Cronbach Alphaحساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا )وباستخدام 
 ( وىي مقبولة ألغراض البحث العممي.5>19و بمغت قيمة الفا ) 
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  Whispers (الوساوس ) المقياس الفرعي: مقياس االضطرابات العصابية
فقرة ، تشمل ؟أربعة مقايس فرعية ىي: )القمق،  90ويتكون من،( 6009، بان عبد الرحمن) أعدت ىذا المقياس  

بدائل  ةو يحمل ثالث ،فقرة 06تضمن الذي  (الوساوس) الفرعيالمقياس  تم استخدام  وقدالكآبة، الرىاب، الوساوس(، 
وىذا يعنى أن الدرجة  ، ، درجة واحدة( ) ال أبداو ،(، درجتانحيان)بعض األوحيان، ثالث درجات، ) أغمب األىي: 

لى وجود مستوى عال من إ( وتشير الدرجة العالية 06( والدرجة الدنيا،)22العالية في المقياس الفرعي لموساوس،)
( طالبا وطالبة من خارج العينة األساسية 96عمى عينة من طمبة كمية التربية بمغت ) االداةتم تطبيق   ،الوساوس

، سواء من حيث الصياغة المغوية والفيم أو من حيث  الوقت المستغرق، وقد تم توضيح يابيدف معرفة وضوح عبارات
لمحكمين من ذوي بعرضيا عمى مجموعة من ا االداةتم التحقق من صدق و عبارة واحدة من مقياس الوساوس، 

 Pearsonتم حساب معامل االرتباط بيرسون )و االختصاص والخبرة، والذين أبدوا بعض المالحظات حوليا، 

correlation لفقرات مقياس االضطرابات العصابية مع الدرجة الكمية لو، وكانت جميع الفقرات دالة إحصائيا حيث )
 (.0321-0321تراوحت معامالت االرتباط ما بين )

بمغت قيمة (، و Cronbach Alphaوتم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا )
 ( وىي مقبولة ألغراض البحث العممي.:199الفا )

 والجدول التالي يوضح معامل الفا لألداة ككل.
 (0:0الدراسة )ن= تاو ( لثبات أد Cronbach Alphaيوضح نتائج معامل كرونباخ ألفا ) :(5جدول  رقم )

 

  Interview :المقابمة 

طمب من شعبة ُ   :بطريقتين، االولستخدام المقابمة المقاييس الثالثة المستخدمة في الدراسة ، تم ا إلىإضافة        
خارج العينة األساسية من  ) ( طالبا وطالبة29البالغ عددىم ) بتدريسيم الباحث قومي يمناىج البحث الذ

جراء إالتقميدية من حيث  األخرىو  ،كتابة المواقف التي تجعميم يشعرون بالذنب والتشاؤم والوساوس(  واالستطالعية
 الشعبة مع المالحظات التي تم تدوينيا خالل المقابالت، جاباتإوبعد تفريغ  ،ة مقابالت معمقة فردية وجماعي

لمست  ،سبيل المثال ال الحصرفعمى  لى تدىور وانحطاط الوضع العام والخاص،إ والمقاءات المقابالت خمصت

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجال
 0389 68 مقياس الشعور بالذنب

 0396 02 مقياس التشاؤم
 0321 06 مقياس الوساوس

 0399 22 األداة ككل
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والشعور بالذنب والوساوس، نتيجة تعدد الضغوط سواء نفسية أو اجتماعية، أو اقتصادية ، أو  حباط والتشاؤماإل
السفر لمخارج، وعدم التفكير في  وتمني يجاد فرصة عمل بعد التخرج،إتربوية، أو سياسية وانعدام التفكير التأممي في 

مر الذي األبوين، األ لممشاركة في مساعدةن ساسية معدم القدرة عمى توفير الحاجات األالبحث عن شريكة الحياة، و 
وتفرغ في البحث عن عمل خر ترك الدراسة آلالبعض او  في مواصمة الدراسات العميا ،ال يفكرون جعل بعض الطمبة 

،  ناىيك عن المحسوبية والعشائرية المطموبة قبل من الحاجات االقتصادية األدنىبوين في توفير الحد لمساعدة األ
التعميم المفتوح  إلىأو التفكير في االنتقال من التعميم التقميدي ، الطالب أو الطالبة لمؤىل الذي يتسمح بوالسؤال عن ا

وليذا فإن معظم الطمبة في التعميم المفتوح من الطمبة الصغار، وليس من الكبار كما  ،لكى يجمع بين العمل والدراسة
النظرة سوداوية ومعظم المقابالت أسفرت  خالل المقابالت تبين بأنومن ، رسمت الفمسفات التربوية  الفمسطينية العميا

 .عن توقعات سمبية

 نتائج الدراسة:
 لدى الطمبة؟ والوساوس ،والتشاؤم ، الشعور بالذنبكل  من   درجةينص عمى: ما و  :ول نتائج السؤال األ 

 وال: متغير الشعور بالذنب:أ
وعمى الدرجة  ،الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المقياستم تحميل الفقرات فح سبت المتوسطات      
أما إذا  متدنية،( درجتيا 1.66-1أن الفقرة التي تحصل عمى متوسط حسابي من )وتبين العينة،  لدى أفرادالكمية 

، أما إذا حصمت الفقرة عمى متوسط متوسطةن درجتيا إ( ف2.33-1.66حصمت الفقرة عمى متوسط حسابي ما بين )
حسب الدرجة  المقياسترتيب الفقرات عمى  (2رقم )ويوضح الجدول  عالية،ن درجتيا إ( ف2.33كبر )أحسابي 
 في مقياس الشعور بالذنب. والمتوسط

ث الشعور بالذنب ألعمى ثالمظاهر ل الكمية  لدرجةوا(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 6جدول )
 دنى ثالثأفقرات و 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 أعمى ثالث فقرات

qa10 عالية  0.64 2.49 .أشعر بتأنيب الضمير إذا أسيء إلى أحد بسببي 

qa23  عالية 0.65 2.43 .حدأأشعر بالقمق إذا آذيت أو خدشت شعور 

qa12 عالية 0.76 2.42 .شعر بالحزن فقدان شخص عزيزأ 
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 أدنى ثالث فقرات

qa6 متدنية  0.57 1.29 .شعر بأني أقل شأنا من اآلخرينأ 

qa7  متدنية  0.53 1.29 .شعر بأىمية نفسيأال 

qa21 متدنية  0.52 1.20 .شعر بأني أخدع الناسأ 

 متوسطة 0.29 1.80 الدرجة الكمية

 لشعور بالذنب كانت متوسطةلمظاىر ا أن الدرجة الكمية  يتبين (2) الواردة في الجدول رقم  من خالل المعطيات
لى أن الفرد الذي يشعر بالذنب دائما إوقد يعود ىذا   ،مرتفعا  ثالث فقرات تحمل اتجاىا ىأن أعمو ( 0380بمغت )و 

المعايير األخالقية واالجتماعية، فدائما يشعر بتأنيب الضمير إذا  معاألفكار بسبب تعارض  نفسي   صراع  يعاني من 
زن عند فقدان والحمامو، وبالشعور السمبي نحو الذات المتضمن، اإلحساس باإلثم، ولوم الذات، أحد ألى إأسيئ 

و الداخمي بأنو أقل من اآلخرين وعدم الثقة في ذاتو، وأنو شخص غير ميم، وأن واإلحساسشخص عزيز عميو، 
نا بقوة ، ويتغمب األنا األعمى عمي األواألنا األعمىخرين، ويعاني من الصراع الناجم بين األنا موجود لخداع اآل

 حساس  بالذنب لمتعبير عن دوافعو غير المشبعة، وغير مرضية.انخفاض تقدير الذات، واإل
 

عمى ثالث فقرات لألمظاهر التشاؤم ل الكميةوالدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   ( 7جدول )يبين و  
 دنى ثالث أو 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 أعمى ثالث فقرات

qb2 .عالية 1.18 2.64 حظي قميل في ىذه الحياِة 

qb10 عالية 1.27 2.63 .يخيفني ما يمكن أن يحدث لي في المستقبل من سوء حظ 

qb13 عالية 1.34 2.41 .تخيفني األحداث السارة ألنو سيعقبيا أحداث مؤلمة 

 أدنى ثالث فقرات

qb11 متوسطة 1.02 1.78 أتوقع أن أعيش حياة تعيسة في المستقبل 

qb3 متوسطة 1.04 1.73 أشعر بأنني أتعس مخموق 
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qb4 متوسطة 1.07 1.68 سيكون مستقبمي مظمما 

 متوسطة 0.83 2.11 الدرجة الكمية

 (.6300التشاؤم كانت متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابي) ي مظاىرف الكمية(أن الدرجة 9يتبين من الجدول رقم )
لى تأثير العوامل االجتماعية في عممية التنشئة االجتماعية التي تمعب دورا كبيرا في تشكيل شخصية إوقد يعود ىذا   

أو في العادات، وبخاصة ألن التشاؤم مكتسب ، وليذا نجد المتشائم يتوقع الفرد سواء في القيم واالتجاىات الشائعة 
بأن الحظ لم مل، وعدم القدرة عمى حل المشكالت، ودائما يشعر في حياتو ويتوقع الفشل وخيبة األ األحداث السمبية

أحداث مؤلمة وغير سارة ، ويتحدث عن  ايعقبي نوأب ، ويخاف من المجيول، وال يتقبل األحداث السارة العتقاده يحالفو
 ، ونظرتو متشائمة.ن المستقبل مظمموأ ،سوداء اإلحباط واليأس وعن المستقبل بنظرة 

مظاهر الوساوس ألعمى ثالث والدجة الكمية ل ة واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابي( 8جدول )ويوضح 
 دنى ثالث فقرات أفقرات و 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 أعمى ثالث فقرات

qc5 عالية 0.63 2.46 شعر باالنزعاج إذا لم أكمل أعماليأ 

qc8 عالية 0.68 2.34 شعر بأني شخص حساس جداأ 

qc11 متوسطة 0.61 2.31 تقان لبعض أعماليوعدم اإل يقمقني اإلىمال 

 أدنى ثالث فقرات

qc2  متوسطة 0.62 1.94 األفكار التي تتكرر عمي باستمرارمة ال استطيع مقاو 

qc7 متوسطة 0.63 1.90 أشعر بأني كثير التدقيق في أعمالي بصورة مفرطة 

qc6 متدنية  0.67 1.56 تمح عمي فكرة إصابتي بمرض خطير 

 متوسطة 0.31 2.05 الدرجة الكمية

حيث بمغ المتوسط  لمظاىر الوساوس متوسطة، درجة الكمية ال( أن 2يتبين من المعطيات الواردة في الجدول رقم)
(، ويفسر الباحث ىذه النتيجة بأن الشخص المصاب بالوساوس يتصف بمجموعة من االضطرابات 6302الحسابي)

، ودائما يتصف بتفكير غير ستقرارالقمق، والكآبة، والرىاب، وعدم االعراض تتمثل في أالنفسية  تظير عمى شكل 
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 العمل، اكتمالفي حالة عدم  االنزعاجر واقعي، ويالزم صاحبو ،ويحتل مكانا في حيز الشعور، وينتابو عقالني وغي
المسيطرة عميو، وكثير التدقيق في  الو سواسية فكارالمواقف، وال يستطيع مقاومة األ ويكون حساسا وشكاكا في كل

 مرتابة.نو شخصية كثرة تكرار السؤال ذاتو، ويتصف بأجزئيات األمور، و 
 

 التشاؤم والوساوس؟وكل من الشعور بالذنب العالقة بين ما و ينص عمى:  الثانينتائج السؤال 
 Multipleولمعرفة العالقة بين الشعور بالذنب وكل من التشاؤم والوسواس تم استخدام االرتباط المتعدد )

Correlation الجدول التالي:( حيث كانت معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات كما في 
 

 معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات )الشعور بالذنب والتشاؤم والوسواس(يوضح : (2جدول رقم )
 

 ل االرتباطمعام المتغيرات
 0380 .التشاؤم *الشعور بالذنب 

 0319 .الوسواس*  التشاؤم
 0389 .الوسواس* الشعور بالذنب 

 
تم حساب معامل االرتباط المتعدد بين الشعور بالذنب من جية والتشاؤم والوسواس )مجتمعين معا( من جية اخرى، 

نو كمما ارتفعت مؤشرات درجات الشعور بالذنب زادت أ( وىذا يعني 03812حيث بمغ معامل االرتباط المتعدد )
ادة في الشعور بالذنب  يصحبو زيادة في أن الزيصحيح، و درجات ومؤشرات كل من التشاؤم والوسواس والعكس 

وربما يعود ذلك  لكون الشعور بالذنب يتضمن مجموعة الخبرات الناتجة عن فشل اإلنسان في التشاؤم والوساوس . 
 تعمم سموك مناسب، أو صعوبة التمييز بين قوى الشر وقوي الخير .

( عن أن أكثر المتغيرات قدرة عمى التنبؤ بالضغوط النفسية ىو 6002،ىالقحطان )ىذا  ما توصل إليو و        
أن الشعور بالذنب مفيوم وىذ يعنى  ،التشاؤم  والشعور بالذنب ويميو التحصيل الدراسي لدى الطالب والطالبات 

 .األخرىعن المفاىيم  مستقل
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والوساوس لدى أفراد العينة تبعا لمتغيري هل يوجد اختالف في كل من الشعور بالذنب، والتشاؤم،  : السؤال الثالث
  والمستوي الدراسي ) األول ،الثاني، الثالث، الرابع(؟  إناث(، )ذكور،الجنس

وحساب استخدام اختبار) ت ( بناث لكشف عن الفروق بين الذكور واإلو لإلجابة عمي ىذا السؤال تم  ا واًل: الجنس:أ
  ،(η2)حجم األثر باستخدام مقياس مربع إيتا 

dft
t



2

2
2


 

     باستخدام المعادلة:( dدرجات الحرية، ومن ثم حساب قيمة ) df" مربع قيمة )ت(،  t2حيث " 




2

2

1

2


d

 
 كما في الجدول التالي:والتي تعبر عن حجم التأثير 

والوساوس لدى الطمبة تعزى لمتغير ( نتائج اختبار "ت" لمفروق في درجة الشعور بالذنب، والتشاؤم، :جدول )
   ;01، واإلناث96،ر( ذكو 0:0ن=( الجنس

 الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 حجم االثر*

الشعور 
 بالذنب

 0.32 1.86 ذكر
169 1.933 0.055 

η
 متوسط 0.021.3=2

 D=0.2.0 0.28 1.77 انثى

 التشاؤم
 0.87 2.48 ذكر

169 4.568 0.000 
η

 متوسط ..0.10=2

 D=0.002 0.74 1.91 انثى

 الوساوس
 0.33 2.07 ذكر

169 0.618 0.538 
η

 منخفض 0.00220=2

 D=0.0.0 0.30 2.04 انثى

( dالتأثير متوسط(، وقيمة )) حجم  0.8إلى  0.2( منd)حجم التأثير صغير(، وقيمة ) 0.2( أقل من d* قيمة )
 .)حجم التأثير كبير( 0.8أكبر 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الشعور بالذنب، ودرجة 
وىي دالة إحصائيا، في حين لم  0302التشاؤم لدى الطمبة تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة اإلحصائية >

فقد كانت الفروق في كل من درجة الشعور بالذنب، ودرجة التشاؤم لصالح الذكور ، جد فروق في مقياس الوساوسيو 
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وبمغ المتوسط ، ( لإلناث0311(، مقابل )0382حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجة الشعور بالذنب لدى الذكور )
 ناث.( لدى اإل0390(، مقابل )6398الحسابي لدرجة التشاؤم لدى الذكور )

حساس باإلىانة النفسية الفرد عن حياتو ، واإل يحدثيامن المشاعر السمبية التي  أن الشعور بالذنب وىذا يعني   
الصراع ه ال تغتفر، فينشأ أن أخطاءنظرة دونية و  وليإخرين ينظرون ة الدونية أو بسبب إحساسو بأن اآلبسبب النظر 

التشاؤم من المجيول والخوف من ويعزو الباحث ىذه النتيجة الي النظرة التشاؤمية لمحياة و  بين األنا و األنا األعمى.
المستقبل، وفقدان األمل في حل مشاكل الحياة، والتشاؤم من كثرة الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية 

 والسياسية.
 ثانيًا: المستوى الدراسي:

 حادي كما في الجدول التالي:استخدام اختبار تحميل التباين األبلى المتغير الدراسي إ الكشف عن الفروق التي تعز تم ا
 

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في درجة الشعور بالذنب، والتشاؤم، والوساوس لدى  ;جدول ) 
 . ;01ناث، واإل 96( ، ذكور0:0) ن=، الطمبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي

 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 *حجم االثر

الشعور 
 بالذنب

 0.184 3 0.552 بين المجموعات
2.101 0.102 

η
 متوسط 0.0122=2

 0.088 167 14.637 داخل المجموعات
 170 15.189 المجموع

 
D=0.222 

 التشاؤم

 2.211 3 6.632 المجموعاتبين 

3.274 0.023 

η
 متوسط .0.0188=2

 0.675 167 112.766 داخل المجموعات

 170 119.398 المجموع
 

D=0.2000 

 الوساوس

 0.048 3 0.143 بين المجموعات

0.488 0.691 

η
 منخفض .0.0028=2

 0.098 167 16.329 داخل المجموعات

 170 16.473 المجموع
 

D=0.1001 
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( d) حجم التأثير متوسط(، وقيمة )0.8إلى  0.2( منd)حجم التأثير صغير(، وقيمة ) 0.2( أقل من d* قيمة )
 )حجم التأثير كبير(. 0.8أكبر 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى  (8رقم)تشير المعطيات الواردة في الجدول 
 في مقياس التشاؤم لدى الطمبة تعزى لمتغير المستوى الدراسي، حيث كانت الداللة اإلحصائية  α≤0302الداللة 

 وىي دالة إحصائيا. 0302>
(: نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في مقياس التشاؤم لدى الطمبة تعزى لمتغير >جدول )

 (0:0)ن=المستوى الدراسي
 

 رابعة ثالثة ثانية أولى المقارنات المجال

مقياس 
 التشاؤم

 أولى
 

-0.603 -0.083 -0.269 
 ثانية

  
0.521** 0.335 

 ثالثة
   

-0.186 
 رابعة

    
 

وجود فروق بين طمبة السنة الثانية، وطمبة السنة الثالثة، لصالح طمبة السنة الثانية، والذين  (9يتضح من الجدول رقم)
ويفسر    (.00كانت درجة التشاؤم لدييم أعمى شيء، كما ىو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول )

اتو اليومية، فيو يتعرض  تارة لمشاعر لى أن التشاؤم عبارة عن أفكار ال عقالنية يعيشيا الفرد في حيإىذا الباحث 
واالنسحاب من المواقف  لى العداوة واالنطواء،إيمجأ  ىخر أوالتوتر والكآبة، وتارة  األلم والحزن، وتارة أخرى لمقمق

حداث السمبية ، فضال عن الضغوط  الضاغطة التي يعاني و يتوقع األ، والفشل في حل المشكالت،  االجتماعية 
كل ىذا كفيل  بأن  يسبب انخفاضا في التحصيل الدراسي بل وينعكس سمبا  نيا مالزمة لو باستمرار، أمنيا، ويعتقد 

قبل  ن تجارب زمالئو منأاقترب من التخرج و  لكونوعمى توافقو التربوي والنفسي واالجتماعي ونظرتو تشاؤمية لمحياة، 
 غير واضح ليم.، وأن المستقبل  محبطة فيو يتوقع الفشل وعدم الحصول عمى وظيفة

أن  التخصصات  إلى(  6006، المجدالوي(صل تو فقد وقد يعود ىذا التشاؤم الى  سوء االختيار في التخصص،   
المرحمة العمرية التي ينتمون ليا، وىى مرحمة  طبيعة إلى ربما يعودو ،  االدبية أكثر تشاؤما من التخصصات العممية

المراىقة المتأخرة ، حيث يوجد تقاطع بين االتجاىات والرغبات والميول واالفكار، عالوة  عمى أن جميع  افراد العينة 
 حيث محتوى المنياج فيم في مركب واحد. خضعوا  لمنظومة تربوية واحدة سواء من حيث التعميمات أو من
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 :ائجمناقشة النت
رضيات، في حين لم يتحقق البعض حققت بعض الف يا، يتضح أن من خالل النتائج التى أسفرت عنيا الدراسة  
، ،والتشاؤم، والوساوس متوسطةخر، ففي السؤال األول  تبين أن الدرجة الكمية لمظاىر كل من الشعور بالذنب اآل

التي استخدمت في الدراسة تتمتع بمعامل ارتباط عالية مما طمأن الباحث عمى  أن جميع المقاييس يضاً أوتبين 
 فى البحث . المضي قدما 

 ؟وفيما يتعمق بالسؤال الثاني و ينص عمى: ما العالقة بين الشعور بالذنب وكل من التشاؤم والوساوس 
، ىمن جية أخر مجتمعين معا( والوساوس)التشاؤم وكل من تم حساب معامل االرتباط المتعدد بين الشعور بالذنب  فقد

وىذا يعني كمما ارتفعت مؤشرات درجات الشعور بالذنب زادت درجات ، ( 03812إذ بمغ معامل االرتباط المتعدد)
 ومؤشرات كل من التشاؤم والوساوس والعكس صحيح.

 (0989نصاري،)األ(،6000رضوان،)( ، 6000الشبؤون، واألحمد،)ىذه النتيجة مع بعض نتائج كل من  وتتفق
 وسارماني(، 0998بركات،) (،6001بخاري،)مع بعض نتائج كل من   وتختمف (.6006، سنيمح)(، 6006بان،، )

(Sarmany,2005) ،(،6006المجدالوي ،)(، 6002القحطاني  .) 
العينة تبعا  وأخبرًا نص السؤال الثالث: ىل يوجد اختالف في كل من الشعور بالذنب، والتشاؤم، والوساوس لدى أفراد

 لمتغيري الجنس)ذكور، إناث(،  والمستوي الدراسي ) األول ،الثاني، الثالث، الرابع(؟
 ،(η2)مربع إيتا ناث تم استخدام اختبار)ت( وحساب حجم األثر باستخدام ولمكشف عن الفروق بين الذكور واإل   
 ي حين حجم األثر في الوساوس )منخفض(.وتبين أن حجم األثر عمى كل من الشعور بالذنب، والتشاؤم )متوسط( ف 
حصائية في درجة الشعور بالذنب ودرجة التشاؤم لصالح الذكور حيث بمغ إوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة أو 

( لإلناث، وبمغ المتوسط الحسابي لدرجة 0311(، مقابل )0382المتوسط الحسابي لدرجة الشعور بالذنب لدى الذكور )
 .( لدى اإلناث0390(، مقابل )6398الذكور )التشاؤم لدى 

 Lawis,2007 )) لويز (،6006، الفخراني، والسطحية)ىذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة كل من    تتفقو  
مالينشوك  (،6000الدسوقي،،) (Donald,et,al,1995)دونالد وآخرون (، ودراسة6006محسين،)

Malinshoc,et,al,1999) ،)ديميب وآخرون(Delap ,et,al,2002) ،(،6002السوداني،) (،6006المجدالوي) 
 (.6000رضوان،)و (Schneider and Letenberg,1989)شنايدر وليتنبرغ 

 (6000الدسوقي ،)، و ) (,Olthof, et,2004اولثوف وآخرون ىذه النتيجة مع بعض نتائج كل من تختمفو
 (6000المشعان،)(، و6006واليحفوفي ،نصاري، )األ(، و0991األنصاري،)( ، و6006،المجدالوي  )و
  (.6001بخاري،)(، 0998بركات،)و
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وفيما يتعمق بمتغير المستوي الدراسي، كشفت النتائج عن  وجود فروق بين طمبة السنة الثانية، وطمبة السنة     
 الثالثة، لصالح طمبة السنة الثانية، والذين كانت درجة التشاؤم لدييم أعمى شيء.

فايد ((، 6000المشعان،(،  (6006، المجدالوي (، و (6000الشمري،( كل منىذه النتيجة مع بعض نتائج  وتتفق
 (0998،بركات(مع كل من دراسة  وتختمف (،6006محسين،( (،6001بخاري،((، 6006التحفوني ،( (،6002،
 (Sarmany,2005) سارماني( 6000المجدالوي،((، 0999الزبيدي،((، 6002طاني ،حالق( (، 6001بخاري،( و 

 (.6006عبد الحسن،( و ،(Delap ,et,al,2002) ديميب وآخرون
 
 :التوصيات 

تنظيم دورات توعوية متخصصة لتسميط الضوء عمى مخاطر الشعور بالذنب، والتشاؤم ،والوساوس، لدى  -
 طالب وطالبات  الجامعات الفمسطينية.

 داخل حرم الجامعة. ضرورة انشاء مركز لإلرشاد النفسي والتربوي -

           لطمبة ا ىلد عالقة الشعور بالذنب وكل من التشاؤم والوساوس )حضارية( تتناولعبرجراء دراسة إ  -      
 الشقيقة. وغيرىم من البالد العربية  الفمسطينيين
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