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"دراسة مقارنة في ضوء بعض  األسمرية الجامعة - كلية التربية  بطال عينة من الصحة النفسية لدى ىمستو 
 "الديموغرافية المتغيرات

 
 ريم عطية حيدر . أ

 الجامعة االسمرية -كلية التربيةبتدريس  ىيئةعضو 
 

ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى طلبة اجلامعة يف ضوء بعض ادلتغَتات ،وذلذا الغرض  ()مستخلص 
زلينت ، موزعُت تبعا دلتغَتات الدراسة موضع -اجلامعة االمسرية –طالب وطالبة ملتحقُت يف كلية الًتبية  77عينة مكونة مناختارت الباحثة 

وجود انتشار للصحة - عن االيت: النتائجمت الباحثة مقياسا للصحة النفسية مت اعداده ذلذا الغرض ، ولقد تكشفت البحث ،كما استخد
الصحة النفسية تعزى دلتغَتات :  وىرية بُت درجات الطالب يف مقياسعدم وجود فروق ج-النفسية لدى أفراد عينة الدراسة بدرجة جيدة 
وجود فروق جوىرية يف درجات الطالب يف الصحة النفسية تعزى دلتغَت ادلستوى الدراسي - اجلنس، التخصص العلمي ، السنة الدراسية.

حات والتطبيقات ذه الدراسة يف ضوء اطارىا النظري والدراسات السابقة، ومت تقدمي بعض ادلقًت ى نتائجبُت اجليد وادلمتاز، مث نوقشت 
 الًتبوية واقًتاح بعض التوصيات لالىتمام بالصحة النفسية.

 مقدمة

حيث اليوم من أصعب العصور اليت مرت هبا البشرية مبا ػلويو من مشكالت وأزمات اقتصادية واجتماعية ونفسية ،  يعترب عصر    
حضاريا واجتماعيا واقتصاديا وما تبعها من تغَتات نفسية ، فلم يكن رلتمع االمس ىو رلتمع اليوم  سريع َتمرت اجملتمعات بصفة عامة بتغ

 من حيث الشكل و الكيف.

النفسية زادت  راباتطاال ان ادلشكالت و االضوعلى الرغم من التقدم يف العلوم بصفة عامة وعلم النفس  واحباثو بصفة خاصة     
ومستوياهتا   النفسيةكالصراع واالحباط والقلق واالكتئاب وغَتىا ، ومن ىنا كانت احلاجة ملحة للتعرف على الصحة   ،شدة وحدة

  ومسببات ارتفاعها واطلفاضها حىت يستطيع االنسان التكيف مع نفسو والتوافق مع بيئتو ادلتغَتة  .

حلاجاتو ادلادية وادلعنوية ادلختلفة ، وىو يف سعيو  ا ويكابد ارضاءياء و ىو يسعى فيه) يعيش االنسان يف بيئة من الناس واالش    
، وغلد نفسو مضطرا اىل التوفيق بُت حاجاتو  ىذا لقضاء حاجاتو وحتقيق اغراضو يلقى موانع و عقبات وصعوبات مادية و اجتماعية

 على صحتو النفسية حىت يتالءم مع ما يعرض لو من ظروف و مواقف جديدة او عسَتة او يئتو  واىل تعديل سلوكو واحملافظةوامكانات ب
 ( 59،  5995غَت منتظرة.(  ) راجح ، 

ية رغم من ذلك حينما تعقدت احلياة وانتشرت ادلشكالت واالمراض النفسالنفسية علم حديث نسبيا ، وعلى ال وعلم الصحة)    
على من ػلل او يساىم يف حل تلك ادلشكالت فكان لعلم النفس والصحة النفسية  اآلمالوعلقت  العقلية والسلوكية توجهت االنظارو 

 (8،  5997ادلقام .( ) عبد اخلالق ،يف ىذا  النصيب االوفر والسهم االكرب

نشاط نفسي خالص نو ليس ىناك نشاط جسمي خالص وال أنسان وحدة جسمية ونفسية ، مبعٌت ن االاتفق العلماء والًتبويون على أ     
"  55، 5979وان العامل النفسي يؤثر يف اجلسم وان العامل اجلسمي يؤثر يف الصحة النفسية ، ويف ىذا الصدد يقول امحد عزت راجح

 .قط ، واظلا يستجيب ذلا بأمجعو"جبسمو فقط وال بعقلو فقط وال بنفسو ف لبيئتواالنسان ال يستجيب 

عامال من العوامل االساسية يف حياة االنسان حيث تساعده على التكيف مع نفسو والتوافق مع فان الصحة النفسية تعد  ،وعليو    
                                                                                                 الكثَت من االخطار.من ادلشكالت اليت يعاين منها وحل التعرف على حل كثَت  يئتو كما تساعده يفاالخرين وب
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بعنوان  (5755)قمر  وب امحدرلموعة من االحباث مثل دراسة رلذ والصحة النفسية قضية على الرغم من جدهتا اال أهنا تناولتها    
وعالقتها بعنوان : السعادة النفسية  (5755): الصحة النفسية والذكاء الوجداين وعالقتها ببعض ادلتغَتات ، ودراسة مسية اجلمال

االساسي ،ولكن تبُت  التعليم ادلدرسية وعالقتها بالصحة النفسية لتالميذ مرحلة البيئةالتجاين بعنوان :  وفاءبالتحصيل الدراسي ،ودراسة 
س يف اجلن إحصائيةان الدراسات السابقة مل تتناول موضوع الصحة النفسية من حيث درجة انتشارىا وال من ناحية وجود فروق ذات داللة 

 على البيئة احمللية  على حد علم الباحثة .عة والعمر والسنة الدراسية وادلستوى الدراسي وال من ناحية دراستها على طالب اجلام

فسية والسلوكية ان الدارسُت بالكليات يعانون الكثَت من ادلشكالت الن الحظتالحتكاك الباحثة بادلناخ اجلامعي فقد  ونظرا    
اعراض القلق واالكتئاب واخلوف واالحباط والشعور بالفشل ادلتكرر والضغوط النفسية والتشاؤم وسرعة االنفعال  وينعكس ذلك يف ظهور

 والكبت وغَتىا من ادلشكالت اليت تقض مضجع النفس البشرية.

ية عن االدبية ان مستوى الصحة النفسية قد ختتلف يف االناث عنو يف الذكور واصحاب التخصصات العلمالباحثة  كما الحظت     
عينة  الصحة النفسية لدىمستوى وصاغت ذلك يف عنوان :   وبُت ذوي التحصيالت االكادؽلية ادلختلفة وبُت السنوات اجلامعية ادلختلفة

،  ) اجلنس التخصص الدراسي الدؽلوغرافية، واليت حتددت يف . دراسة مقارنة وفق بعض ادلتغَتاتاألمسريةاجلامعة -من طالب كلية الًتبية
  .(السنة الدراسية ، وادلستوى الدراسي 

 تحديد مشكلة الدراسة:

من العصور يف اي عصر  ىائل وانفجار معريف مل يسبق لو مثيلاىل العصر احلايل وما فيو من تقدم مادي وتكنولوجي  ان الناظر   
اليوم يف عيش رغيد وترف مادي ونفسي ، ولكن الدراسات واالحباث والواقع يرفض ىذا ويفرض واقعا اخر ن انسان السابقة ، ليخيل اليو أ

و اال وىو انتشار ادلشكالت النفسية والعقلية وتدىور الصحة النفسية  ، وعلى الرغم من انتشار التعليم وزيادة عدد الدارسُت و اخلرغلُت 
مشكالت يعاين منها طالب اجلامعة ، وخاصة يف اجلانب النفسي الذي يعد جانبا ىاما يف حياة انتشار اجلامعات اال انو ال تزال ىناك 

 االنسان وركيزة اساسية ليحيا حياة طيبة .

خر بالضغوط كالت الصحية ذلا عالقة بشكل أو با% من ادلش75لقد أشارت التقارير الطبية يف الواليات ادلتحدة اىل أن "     
احلياة احلديثة كثَتا يف حتقيق مستويات مرتفعة من مؤشرات الصحة النفسية لدى االفراد  مظاىرادلتوقع مل تسهم النفسية ، وعلى عكس 

اثارىا. " )  للتخفيف منحىت يف أكثر الدول تقدما شلا دفع الكثَت من علماء النفس الغربيُت دراسة ىذا ووضع برامج ارشادية نفسية 
  (448 ، 5778الطهراوي ، 

جل ىذا فقد أحست الباحثة بوجود مشكلة جديرة باالىتمام والدراسة حيث حاولت تسليط الضوء على الصحة النفسية ومن أ    
، ادلستوى يف الصحة النفسية للمتغَتات )اجلنس ، التخصص ، السنة الدراسية إحصائيةت داللة ودرجة انتشارىا وحول وجود فروق ذا

 التساؤالت على النحو التايل :ووضعت ذلا رلموعة من  (الدراسي

 ؟صحة النفسية لدى أفراد العينةلل دلستويات ىل يوجد انتشار -5
 ؟ لصحة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى دلتغَت اجلنسيف مستويات ا إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  -5
 ؟دلتغَت التخصصلصحة النفسية لدى أفراد العينة تعزى دلستوى ا إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  -3
 ؟ الدراسية لصحة النفسية لدى أفراد العينة تعزى دلتغَت السنةستوى دل إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  -4
 .؟ تعزى دلتغَت التحصيل الدراسي دلستوى الصحة النفسية  إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  -4

 
 أىمية الدراسة:

 ضوء اجلوانب التالية:تأيت أعلية ىذه الدراسة واحلاجة اليها يف 
 احمللية على حد علم الباحثة . البيئةوافرا من الدراسة والبحث يف  وضوع الذي تناولتو كونو مل ينل حظاعلية ادلأ -5
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 تطبيقية للطالب اجلامعي واجملتمع . فوائدمن  النتائجن تسفر عنو تكمن أعلية الدراسة فيما ؽلكن أ-5
 دتثل نسبة كبَتة من سكان اجملتمع وقوة فاعلة فيو . طالب اجلامعة وىي فئةكونو يدرس -3
ث العلمي الذي ؽلكن البحاث  االخرين من االستفادة منو يف بناء دراسات أخرى ترب ىذا البحث حلقة من حلقات البحيع-4
 البحث . نتائجتكمل 

 تزويد ادلكتبة بدراسات علمية ؽلكن االستفادة منها مستقبال .-5
 لمية مبت تتضمنو متغَتات الدراسة من معلومات دتكن الطالب من االستفادة منها .اثراء ادلعرفة الع-6
 

 أىداف الدراسة:

 التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى افراد عينة الدراسة.-5
 التعرف على الفروق بُت الذكور واالناث يف الصحة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة.-5
 التخصصات العلمية واالدبية يف الصحة النفسية.التعرف على الفروق بُت -3
 التعرف على الفروق بُت السنوات الدراسية ) االوىل والرابعة( يف الصحة النفسية.-4
 يف الصحة النفسية . (شلتاز –جيد جدا  –جيد  –متوسط  –) ضعيف ادلختلفةتويات الدراسية التعرف على الفروق بُت ادلس-5
 

 حدود الدراسة:

 . التابعة للجامعة االمسرية –زلينت  –:اقتصرت الدراسة احلالية على طالب كلية الًتبية  بشريةحدود 
 م.5757-5756مشلت الدراسة طلبة وطالبات كلية الًتبية للعام اجلامعي  حدود زمانية :
 كلية الًتبية التابعة للجامعة االمسرية مبدينة زلينت .  حدود مكانية:

 
 مفاىيم الدراسة:

(  بيئتو"ىي حالة دائمة نسبيا ، يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا )شخصيا وانفعاليا واجتماعيا اي مع نفسو ومع الصحة النفسية : 
ويشعر بالسعادة مع نفسو ، ومع االخرين ، ويكون قادرا على حتقيق ذاتو واستغالل قدراتو وامكاناتو و يكون قادرا على مواجهة مطالب 

 (9،ص5775شخصيتو متكاملة سوية ، ويكون حسن اخللق حبيث يعيش يف سالمة وسالم ") زىران ، احلياة ، وتكون 

 (54، ص 5774او عينو ، وتعٍت اجلانب الروحي او ادلعنوي لدى االنسان " )زيد ،  الشيء" النفس يف اللغة تعٍت ذات النفس:

الكليات اجلامعية  بإحدىالتعليم ادلتوسط بنجاح ، ويدرسون  مرحلةهنم الطالب الذين اجتازوا ثة بأتعرفهم الباح طلبة الجامعة:
وىل والرابعة مبجتمع الدراسة للعام اجلامعي ذين يدرسون يف السنوات األية واالدبية ، وتشمل الدراسة احلالية الطالب المبتخصصاهتا العل

5756-5757. 

والوزن والسن  ن ىذه القيم متغَتة وليست ثابتة، كادلسافةقيما كمية او نوعية ، وأ تأخذ"ىو عبارة عن مشاىدة ؽلكن ان  المتغير:
 (.576،ص 5777ميمن ، وسنوات التعليم" )أ

 على أنو اجملال الدراسي الذي يلتحق بو الطالب بعد اجتيازه للمرحلة الثانوية . إجرائياوتعرفو الباحثة  التخصص العلمي:

 بإجراءلمية ، وتنتهي فسها الطالب رلموعة من ادلواد الععلى أهنا ادلدة الزمنية اليت يدرس  إجرائيااحثة وتعرفها الب السنة الدراسية:
 االمتحانات وصلاح الطالب .

 ويقصد بو الدرجة اليت حصل عليها الطالب يف امتحان مقنن يتقدم اليو. التحصيل االكاديمي :
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 الدراسات السابقةالفصل الثاني: 

رات ) دراسة على عينة ـض المتغيـــما ببعــــأحمد قمر بعنوان : الصحة النفسية والذكاء الوجداني وعالقتهدراسة مجذوب -1
 .5115السودان  –جامعة دنقال  –من طلبة كلية مروى التقنية ( 

 الدراسة: مشكلة

والقدرات النفسية والشخصية اليت  صائصاخليرى الباحث أن الذكاء الوجداين يرتبط ارتباطا وثيقا بالصحة النفسية يف الكثَت من    
 تتصل بالعملية الًتبوية والتعليمية اليت قد تؤثر عليها من جهة وعلى التكيف االجتماعي والشخصي من جهة أخرى .

 أىداف الدراسة :

 لدى أفراد عينة الدراسة.معرفة طبيعة العالقة االرتباطية بُت الصحة النفسية والذكاء الوجداين -5
 درجة الصحة النفسية لدى طالب كلية مروى التقنية . معرفة -5
 التعرف على العالقة االرتباطية بُت الصحة النفسية والذكاء الوجداين لدى طلبة كلية مروى التقنية.-3
 الذكاء الوجداين لدى افراد العينة تعزى دلتغَتات )النوع ، التخصص ، ادلستوى الدراسي(. يفالتعرف على الفروق -4
 رف على الفروق يف الصحة النفسية لدى أفراد العينة تعزى دلتغَتات) النوع ، التخصص، ادلستوى الدراسي(التع-5
 

 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات :
 الدراسة ادليدانية ، واستخدمت الدراسة استمارة االستبيان كأداة جلمع ادلعلومات. بأسلوبادلنهج الوصفي اتبع الباحث 

 
 عينة الدراسة:

 .5755-5754طالب وطالبة للعام الدراسي  577تكونت عينة الدراسة من 
 

 الدراسة : نتائج

 ان طلبة كلية مروى التقنية يتمتعون مبستوى جيد من الصحة النفسية .-5
 أن درجة الذكاء الوجداين لدى أفراد العينة جاءت بدرجة مرتفعة .-5
 النفسية .وجود عالقة موجبة بُت الذكاء الوجداين والصحة -3
 يف الصحة النفسية تعزى دلتغَت اجلنس ومتغَت التخصص العلمي . إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة -4
 لدى أفراد العينة تعزى دلتغَت ادلستوى الدراسي.  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة -5
 
واالتجاه نحو الدراسة الجامعية لدى طالب دراسة سمية جمال بعنوان : السعادة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي -5

 السعودية . –جامعة تبوك 
 أىداف الدراسة :

يهدف البحث احلايل اىل التعرف على طبيعة العالقة بُت السعادة النفسية مبكوناهتا الفرعية والتحصيل الدراسي واالجتاه ضلو الدراسة 
 اجلامعية لدى طالب اجلامعة.

 عينة الدراسة:
 .واآلدابالسعودية من كلييت الًتبية  –طالبا وطالبة من طالب جامعة تبوك  558نة من تكونت العي   

 منهج الدراسة:
 الدراسة ادليدانية وطبق على افراد العينة مقياس السعادة النفسية ومقياس االجتاه ضلو الدراسة. بأسلوباتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي 
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 الدراسة: نتائج
متباينة ) موجبة وسالبة(والداللة غَت دالة بُت درجات الطالب يف السعادة النفسية مبكوناهتا ادلختلفة واالجتاه وجود عالقة ارتباطية -5

 ضلو الدراسة اجلامعية.
بُت درجات الطالب يف السعادة النفسية مبكوناهتا ادلختلفة واالجتاه ضلو الدراسة  إحصائياوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة -5
 اجلامعية.
 يف السعادة النفسية مبكوناهتا الفرعية . إحصائيا( وغَت دالة  –وجود فروق بُت متوسطات درجات الذكور واالناث ) دالة -3
 وجود فروق بُت متوسطات درجات الطالب ذوي التخصصات العلمية واالدبية يف السعادة النفسية. عدم-4
 
-المدرسية وعالقتها بالصحة النفسية لتالميذ مرحلة االساسي بوالية شمال دارفور البيئةدراسة محمد التجاني بعنوان: -3
5111 . 

 أىداف الدراسة :
 ادلدرسية ومدى تأثَتىا على الصحة النفسية لتالميذ مرحلة االساسي . البيئةاستهدفت الدراسة الوقوف على وضع    

 العينة :

 مدارس. 8تلميذ وتلميذة وقد بلغ عدد مدارس العينة  377بلغ حجمها  حيث ،العشوائيةبالطريقة  اعينة البحث مت اختيارى   
 أداة الدراسة:

ادلدرسية من اعداد اذلادي  البيئةاالخر حول ىيومبل ، و قامت الباحثة باستخدام مقياسُت االول عن الصحة النفسية من اعداد   
 ادلرضي.

 اسة:نتائج الدر 
التجهيزات ادلدرسية و الصحة النفسية لتالميذ ادلرحلة االساسية ، وتوجد عالقة معنوية بُت احملور توجد عالقة معنوية بُت ادلباين و 

ميذ البشري ادلتمثل يف ادلعلمُت والصحة النفسية لتالميذ ادلرحلة االساسية ، وتوجد عالقة معنوية بُت ادلنهج ادلدرسي والصحة النفسية لتال
 النشاطات ادلدرسية والصحة النفسية. ادلرحلة االساسية ، وتوجد عالقة بُت

 
ات دراسة ابتسام أحمد أبو العمرين بعنوان: مستوى الصحة النفسية لدى العاملين بمهنة التمريض في المستشفي-4

 فلسطين. – ادائهمالحكومية وعالقتها بمستوى 
 أىداف الدراسة:

العاملُت يف ادلستشفيات احلكومية ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرف على مستويات الصحة النفسية لدى ادلمرضُت وادلمرضات    
 مبحافظاتغزة ، كما ىدفت اىل التعرف على االختالفات يف مستوى الصحة النفسية لدى ادلمرضُت العاملُت يف ادلستشفيات  مبحافظة

ىل العلمي ، القسم الذي يعمل فيو ، وعدد سنوات اخلربة( كما ىدفت اىل استكشاف العالقة بُت غزة تبعا لكل من ) اجلنس ، ادلؤ 
 مستوى الصحة النفسي واالداء ادلهٍت.

 
 عينة الدراسة :

 غزة. زلافظاتشلرض وشلرضة العاملُت يف ادلستشفيات ادلركزية يف  575تكونت عينة الدراسة من    
 أداة الدراسة:

استبانة لقياس الصحة النفسية لدى ادلمرضُت من اعداد الباحثة، كما مت اعتماد ظلوذج تقومي االداء ) التقرير السنوي( مت اعتماد 
 ادلعتمد يف وزارة الصحة .

 الدراسة: نتائج
 لدى ادلمرضُت وادلمرضات.وجود تباينات يف مستويات الصحة النفسية -5



 م7102 ديسمرب( 3العدد )-اجلامعة األمسرية اإلسالمية-كلية الرتبية-جملة الرتبية

011 
 

  وادلمرضات يف الدرجة الكلية دلقياس االداء وأبعاده الفرعية.عدم وجود تباينات يف مستوى االداء للممرضُت-5
متوسط درجات ادلمرضات يف الدرجة الكلية دلقياس الصحة إحصائية بُت متوسط درجات ادلمرضُت و توجد فروق ذات داللة -5

 النفسية لصاحل ادلمرضُت.
رضُت وادلمرضات العاملُت يف ادلستشفيات احلكومية يف مستوى الصحة النفسية لدى ادلم إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة -3

 ماجستَت(، او اىل القسم الذي يعمل فيو ادلمرض وادلمرضة. –بكالوريس  –تعزى للمؤىل العلمي ) دبلوم 
 يف مستوى الصحة النفسية لدى أفراد العينة تعزى لسنوات اخلربة. إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة -4
جاءت لصلح ذوي  يف مستوى الصحة النفسية لدى أفراد العينة تعزى اىل ادلستوى االقتصادي إحصائيةتوجد فروق ذات داللة -5

 الدخل ادلرتفع.
 
"دراسة ميدانية لواقع الصحة النفسية لدى  بعنوان: الصحة النفسية للطالب الجامعي م1997دراسة الزبيدي كامل علوان-5

 . لجزائرا –طالب جامعة تلمسان 
 أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة احلالية اىل تسليط الضوء على واقع الصحة النفسية للطالب اجلامعي ، وتوضيح أعلية الصحة النفسية يف احلياة    
 السنة الدراسية والتخصص الدراسي .اجلامعية ، ولتحقيق الغرض من ىذا البحث اختَتت العينة على أساس  

 الدراسة :  نتائج
داللتها لصاحل طلبة السنة االوىل ، أي ان طلبة السنة االوىل أقل كفاءة وأكثر توترا من  النتائجفيما ؼلص السنة الدراسية بينت -5

 طلبة السنوات االخَتة.
 داللتو لصاحل طلبة العلوم االنسانية. ص متغَت التخصص الدراسي بينت النتائجفيما ؼل-5
يعاين الكثَت من ادلشاكل اليت جتعلو يف حَتة  اجلامعيان الطالب  النتائجادلزاجية  تؤكد نفعالية و ص بشيوع االضطرابات االفيما ؼل-3

 من أمره تؤدي بو اىل القلق العام وعدم االستقرار.
 

 تعقيب على الدراسات السابقة
االطر النظرية اليت استخدمتها،  ناحية الية وخاصة منعرضها يف توحيو مسار الدراسة احل ساعلت الدراسات السابقة اليت مت-   

و أىدافها ، فضال عن اتاحة الفرصة للتعرف على االستخدام االمثل  منطلقاهتايف ضوء تلك االطر كل حسب  نتائجهاوزلاولة تفسَت 
 البحثية ادلالءمة يف مجع ادلادة ادليدانية. الدواتللمنهج ادلناسب اىل جانب استخدام ا

ذلا أوجو تقارب واختالف مع اىتمامات و أىداف الدراسة احلالية، حيث أن اىتمامات وأىداف تلك الدراسات  وادلالحظ    
ركزت معظم الدراسات السابقة على مستوى الصحة النفسية ودرجة دتتع أفراد العينات هبا ، كما ربطت أغلب الدراسات السابقة بُت 

، الذكاء  ( واتفقت بعضا منها مع الدراسة احلالية يف ادلقارنة بُت اجملموعات ادلختلفة دراسيتغَتات سلتلفة ) كالتحصيل المالصحة النفسية و 
 اسي ، والسنة الدراسية(.ر لبعض ادلتغَتات )كاجلنس ، والتحصيل الد

ج السبيب كأداة للدراسة أما الدراسة احلالية فامتازت باستخدامها للمنهالسابقة استخدمت ادلنهج الوصفي   رلمل الدراسات -  
 احمللية على حد علم الباحثة. البيئةادلقارن حيث تعد االوىل من نوعها جترى على 

 (.اجلزائرفلسطُت  ، السعودية ،مجيع الدراسات السابقة طبقت على رلتمعات سلتلفة)  -
 .ية سلتلفة السابقة دراسة الصحة النفسية يف سنوات دراس الدراساتمعظم  استهدفت -
دتتع ادلفحوصُت بدرجة جيدة من الصحة النفسية مثل  سلتلفة حيث أكدت بعضا منها على نتائجتوصلت الدراسات السابقة اىل  -

من أجريت عليهم الدراسات مثل دراسة مسية مجال ،  دراسة رلدوب أمحد قمر ، والبعض االخر دلت على وجود مشكالت يعاين منها 
موعات مثل دراسة يف ادلتغَتات دلختلف اجمل إحصائيةا أهنا كانت سلتلفة من حيث وجود فروق ذات داللة ودراسة ابتسام ابو العمرين ، كم

 . الزبيدي علوان
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احمللية ،   البيئةلدى طالب اجلامعة على  النقص يف دراستها للصحة النفسية وعليو فان الدراسة احلالية ستسد جانب -        
 .يف ىذا اجلانب ، وتوصيات ومقًتحات تفيد اجلهات ذات االختصاص اثراءات علميةكدراسة مقارنة ، ومبا ستضيفو من 

 
 الطار النظريا الفصل الثالث:

 مفهوم الصحة النفسية:.
، حيث يكون متكيفا مع نفسو  االطمئنانبنوع من  فيها الصحة النفسية ىي نوع من الراحة النفسية يعيشها االنسان ويشعر   

 متوافقا مع االخرين.
، حيث تساعد االنسان غلى التطبع ؽلكن أن تكون منطلقا لتحقيق قدر منها  ومظاىرىاان ادلعرفة بالصحة النفسية وعالماهتا    

اىل بناءه وتطويره متفاعال مع من يقامسونو االرض من  ساعياهبذه الصفات والعيش هبا فتعطيو نوع من السعادة والرضا ليعيش يف رلتمعو 
 .ضلو االفضل دائماػلقق لو الشخصية ادلتكاملة اليت تسعى  ، مبا بيئتوأفراد 

 تعريف الصحة النفسية:
( ويشعر بالسعادة مع بيئتوفيها متوافقا نفسيا )شخصيا وانفعاليا واجتماعيا أي مع نفسو زمع  نسبيا ، يكزن الفرد دائمة"ىي حالة   

راتو وامكاناتو اىل أقصى حد شلكن ، ويكون قادرا على مواجهة مطالب نفسو، ومع االخرين ، ويكون قادرا على حتقيق ذاتو واستغالل قد
 ( 9، 5775 سالمة وسالم .) زىران ، احلياة ، وتكون شخصيتو متكاملة سوية ، حبيث يعيش يف

النفسية ادلختلفة مع القدرة على مواجهة االزمات النفسية العادية اليت تطرأ عادة  الوظائفالتوافق التام بُت ويف تعريف اخر ىي "   
 (.55 ، 5999سعادة والكفاية" ) أمحد ، على االنسان ، مع االحساس االغلايب بال

،  ويف تعريف أخر ايضا ىي " حالة من االتزان النفسي تتجلى بتكامل شخصية الفرد والتخطيط دلستقبلو وحل مشكالتو   
والتكيف مع الواقع وما فيو من معايَت اجتماعية والتمتع بقدر من الثبات االنفعايل الذي ؽلكن الفرد من اقامة عالقات اجتماعية ناجحة 

 (.5774،577)زيد، وااللتزام بقيم ومثل عليا توجو سلوكو واالسهام يف بناء اجملتمع وتقدمو والشعور بالطمأنينة والرضا "
شعور الفرد بنوع من الطمأنينة اليت جتعل منو شخصية متوافقة مع نفسو ومع االخرين ، متكيفا ذاتيا فها الباحثة على أهنا وتعر    

 واجتماعيا ، مقبال على احلياة ، راضيا عن نفسو وعن الوجود ، ومدركا لدوافعو وأىدافو ، قادرا على العيش بفاعلية يف رلتمعو. 
 علم الصحة النفسية:

وعملية التوافق النفسي ،ما يؤدي اليها وما ػلققها ، وما يعوقها ، وما ػلدث من مشكالت  ة"ىو الدراسة العلمية للصحة النفسي   
 (.9:  5775واضطرابات وأمراض نفسية ، ودراسة أسباهبا وتشخيصها ، وطرق عالجها والوقاية منها") زىران ، 

علم تطبيقي يستهدف مكافحة االضطرابات النفسية والعقلية مبختلف أنواعها  ( على أنو647،  5995،) راجح  وقد عرفو   
 وأشكاذلا ودرجاهتا ، وذلك لوقاية الناس منها، وتزويدىم بادلعلومات للمحافظة على صحتهم النفسية .

 عالمات ومظاىر الصحة النفسية:
بُت الناس ،وكيف يرى ان مدى ادراك الفرد حقيقة وجود الفروق الفردية  بقدراتو وامكاناتو: المتعلقة للحقائقتقبل الفرد "-5

التعرف على الصحة النفسية ، فبعض الناس يفهمون ذواهتم فهما واقعيا وىذا غلنبهم الكثَت من  وسائلنفسو بادلقارنة مع االخرين تعترب من 
كما ػلاول ، االخر يبالغ يف تصور قدراتو أكثر ما يستطيعو فعالاالحباط والفشل ويساعدىم على االصلاز ، والتوافق السليم ، والبعض 

   (577:  5774، وال يستطيعون رؤية امكانياهتم رؤية واضحة.) زيد،  ونقائصهمعلى عيوهبم  ويركزوايهونوا من شأن أنفسهم  اخرون أن
و أن يكون االنسان راضيا عن ذاتو ووضعو ساعيا ادلتعلقة بقدراتو وامكاناتو ى للحقائقوترى الباحثة أن الفيصل يف تقبل الفرد    

، مبعٌت أن ػلاول قدر االمكان أن يطور من نفسو ومن بيئتو و أن يستغل قدراتو وامكاناتو للتغيَت ضلو االفضل ما استطاع اىل ذلك سبيال 
 يف ذلك اىل أقصى حد شلكن ، وأن يرضى بكل النتائج.

فرد قادرا على مواجهة مشاكلو وأزماتو النفسية العادية والتغلب على كل ما يعانيو من قلق : وتأيت عندما يكون ال"االرادة القوية-5
وخوف وصراع، فالشخص ضعيف االرادة يعجز عن التحكم يف رغباتو وتأجيلها ويعجز عن التحكم يف انفعاالتو وعواطفو وال يستطيع 

 مواجهة الصعاب اليت تصادفو يف حياتو.
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اخلاصة وادواره االجتماعية ادلتعددة  وافعو وظروفود التوافق مع ذاتو وذلك بالتوفيق بُت قدرة الفرد على  ىوالتكيف الذاتي: -3
 (577:  5774.)زيد،متزنا يف وقت واحد  إرضاءً وارضاءىا مجيعا 

او يعدل الفرد  ئةالبييلجا الفرد اىل احداث تعديل يف  الظروف أو: وذلك بتعديل سلوك الفرد حبيث يتالءم مع تحقيق التوافق-4
 (9، 5999.)امحد،حالة التوافق والتوازن إلعادة البيئةبعضا من سلوكو وبعضا من 

وحاضر سعيد ومستقبل يف راحة النفسية دلا للفرد من ماض نطذلك الشعور بالسعادة وال ودالئل الشعور بالسعادة مع النفس:-5
والثقة، ووجود اجتاه  والطمأنينة باألمنواالستفادة من مسرات احلياة اليومية ،واشباع الدوافع واحلاجات النفسية االساسية والشعور  مشرق

 متسامح ضلو الذات ، وتقدير الذات حق قدرىا.
عتقاد يف ثقتهم ادلتبادلة ، ذلك :حب االخرين و الثقة فيهم واحًتامهم وتقبلهم ، واال ودالئلالشعور بالسعادة مع االخرين : -6

 االجتماعي، واالنتماء للجماعة ، والقيام بالدور  ودائمةووجود اجتاه متسامح ضلو االخرين ، والقدرة على اقامة عالقات اجتماعية سليمة 
دة االسرية والتعاون ادلناسب والتفاعل االجتماعي السليم ، والقدرة على التضحية وخدمة االخرين ، واالستقالل االجتماعي ، والسعا

 ( 53:  5775زىران،االجتماعية .) ادلسؤوليةوحتمل 
قوم بو من أعمال وعدم اذلرب من يما س مسؤوليةويتجلى ذلك يف سواء الفرد يف حتملو  االفكار : المشاعر و مسؤوليةتحمل -7

 تفكَته.  نتائجعلى االخرين وحتملو  بإسقاطها انفعاالتو و مشاعره
 او النقص ىي خاصية اساسية للصحة النفسية. باألملان تقبل النقد من الغَت دون الشعور  تقبل النقد:-8
فالنجاح يساعد على تأكيد الفرد لذاتو، وغللب لو السعادة والرضا، ويقوي الرابطة بينو وبُت مجاعة العمل  النجاح في العمل:-9

 .أن يكون العمل متفقا مع ميولو وقدراتو اليت ينتمي اليها ، وشلا يساعد على ذلك أن يكون زلبا لعملو و
وتعٍت أن يدرك الشخص أسباب سلوكو ودوافعو ، كما أنو يدرك أىدافو ويؤمن هبا ، ويعرف ادراك الدوافع واألىداف: -11

 .الوسائل اليت يستطيع أن ػلقق هبا ىذه األىداف 
باآلخرين والتفاعل معهم، وتقوم بإشباع " تنمو بعض الدوافع نتيجة التفاعالت االجتماعية البيئية ، ويعتمد اشباعها على االتصال  

   ( 395،  5997حاجات مرتبطة مبشاعر احلب والقبول واالستحسان ويبدو أهنا مهمة للتوافق الناجح". )عبد اخلالق، 
لعقلية والنفسية فالشخص السوي ىو الذي يهتم بصحة كل مكوناتو اجلسمية وا ماماتو:تنوع نشاطات الفرد وتعدد اىت-11

ن الشخص الذي ؽلارس الوانا متعددة من االنشطة اليت تساعد على ظلو جوانب شخصيتو ادلختلفة ىو الذي يتمتع واالجتماعية، اذ صلد أ
 درجة من الصحة النفسية. بأقصى
ػلدث اال  يكون الفرد مذبذبا حيال مواقف احلياة ، ومًتددا يف اختاذ القرارات ، وىذا ال ن الىذا يعٍت أو  ثبات االتجاىات:-15.

اليت حتدد سلوكو وتكون ىديا لو يف حياتو ، وال ىدي خَت من ىدي االسالم وسنة خَت االنام  وادلبادئاذا اعتنق بعض القيم واالجتاىات 
 زلمد صلى اهلل عليو وسلم.

 تقتضيوفالشخص الصحيح نفسيا ىو الذي ؽلكنو السيطرة على انفعاالتو ادلختلفة والتعبَت عنها حبسب ما  ي:االتزان االنفعال-13
 الضرورة ، وبشكل يتناسب مع ادلواقف اليت تستدعي ىذه االنفعاالت، اضافة اىل عدم كبتها او اخفاءىا او اخلجل منها.

 (579  :  5774)زيد، 
ادلوضوعية السليمة للحياة ومطالبها ومشكالهتا اليومية، والعيش يف وذلك بالنظرة  اة:القدرة على مواجهة مطالب الحي-14

ادلواقف اليت يقابلها،  وحلها ، والقدرة على مواجهة معظم احلاضر والواقع والبصَتة وادلرونة واالغلابية من اجل التغلب على مشكالت احلياة
 ها ، والًتحيب باخلربات واالفكار اجلديدة .كلما أمكن والتوافق مع  البيئيةاالجتماعية ، والسيطرة على الظروف  ادلسؤولياتوتقدير وحتمل 

وبشاشة الوجو وبذل ادلعروف وكف االذى  لتزام وطلب احلالل واجتناب احلرامذلك : االدب واال ودالئل حسن الخلق:-15
اخلَت للناس والكرم وحسن اجلوار وقول احلق ، وبر الوالدين ، واحلياء والصالح والوقار ووصال الناس يف السراء والضراء ولُت القول وحب 

 ( 53:    5775فة والشفقة. )زىران ، والصرب والشكر والرضا واحللم والع
 مد على نفسو مع عدم االستقالل عن االخريناي قدرة الفرد على أن يعتاالستقالل: -16 

ويتوقف ذلك على قدرة الفرد على تكوين عالقات طيبة وفعالة مع االخرين وعلى المهارة في عقد عالقات اجتماعية: -17
 ( 579:    5774عليها.) زيد ، دأة عند عقد ىذه العالقات واحلفاظالسرعة يف ادلبا



 م7102 ديسمرب( 3العدد )-اجلامعة األمسرية اإلسالمية-كلية الرتبية-جملة الرتبية

012 
 

أن االرىاق اجلسمي ادلوصول أو ادلرض ان االنسان وحدة جسمية ونفسية ، وما غلدر قولو ىو االىتمام بالصحة الجسمية : -18
اجلسمي ادلوصول ؼلفض من قدرة الفرد على مقاومة الضغوط النفسية واالجتماعية اليت يتعرض ذلا او يورطو يف اضطراب نفسي وعكس 

 ( 647:    5995النفسي ادلوصول يقلل بالفعل من قدرة الفرد على مقاومة االمراض اجلسمية.) راجح ، فاإلرىاقىذا صحيح ، 
 

 يوجد ثالثة مناىج اساسية يف الصحة النفسية: مناىج الصحة النفسية:
ُت خالل رحلة ظلوىم حىت االسوياء والعادي ة السعادة والكفاية والتوافق لدىيتضمن زياد إنشاءي وىو منهج : اإلنمائيالمنهج 

ل هبم اىل اعلى مستوى شلكن من الصحة النفسية ، ويتحقق ذلك عن طريق دراسة االمكانات والقدرات وتوجيهها التوجيو و صيتحقق الو 
النمو جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا يضمن اتاحة الفرص امام ادلواطنُت  مظاىرالسليم ) نفسيا و تربويا ومهنيا ( ومن خالل رعاية 

 .النفسيةوالتوافق والصحة للنمو السوي حتقيقا للنضج 
عى ظلوىم ر ، وي بأولفهم هبا وازالتها اوال يف ادلشكالت واالضطرابات النفسية بتعري ويتضمن الوقاية من الوقوع :الوقائيالمنهج 

مستويات ثالثة تبدأ مبحاولة منع حدوث ادلرض ،مث زلاولة  الوقائياليت حتقق الصحة  النفسية ، وادلنهج  الظروف ويهيئالنفسي السوي 
 االمكان مث زلاولة تقليل أثر اعاقتو وازمان ادلرض.  رتشخيصو يف مرحلتو االوىل بقد

ويهتم ويتضمن عالج ادلشكالت واالضطرابات واالمراض النفسية حىت العودة اىل حالة التوافق والصحة النفسية ،  المنهج العالجي:
 (55:    5775وادلستشفيات) زىران ،  .ادلرض النفسي واعراضو وتشخيصو وطرق عالجو وتوفَت ادلعاجلُت والعيادات بأسبابنهج ىذا ادل

 
 تؤثر العالقات داخل االسرة يف الصحة النفسية على النحو التايل: لصحة النفسية في االسرة:ىر اامظ
اىل دتاسك االسرة مبا ؼللق مناخا يساعد على ظلو الطفل اىل شخصية السعادة الزوجية تؤدي  -"العالقات بين الوالدين: -1

 متكاملة ومتزنة.
  ادلوجبة ضلو احلياة الزوجية وضلو الوالدية تؤدي اىل االمن النفسي واستقرار االسرة .االجتاىات االنفعالية السوية واجتاىات  الوالدين -
 ناخا يؤدي اىل ظلو الطفل ظلوا نفسيا غَت سوي.التعاسة الزوجية تؤدي اىل تفكك االسرة شلا ؼللق م-
اخلالفات بُت الوالدين تعكر صفاء جو االسرة شلا يؤدي اىل اظلاط السلوك ادلضطرب كالغَتة واالنانية والشجار وعدم االتزان -

 االنفعايل.
نس على جنس ، ادلشبعة العالقات ادلنسجمة بُت االخوة اخلالية من تفضيل طفل على طفل او جالعالقات بين االخوة: -5

 (55:  5775) زىران بالتعاون اخلالية من التنافس ، تؤدي اىل النمو النفسي السليم للطفل.
 

 النفسية في المدرسة: مظاىر  الصحة
ادلدرس و التوجيو واالرشاد السليم تؤدي اىل حسن العالقة بُت  لدؽلقراطيةا العالقات بُت ادلدرس والتالميذ اليت تقوم على أساس من-

 والتالميذ واىل النمو الًتبوي والنفسي السليم.
 العالقات بُت التالميذ بعضهم وبعض اليت تقوم على اساس من التعاون والفهم ادلتبادل تؤدي اىل الصحة النفسية .-
ا ىاما يف احداث االتصال وخاصة عن طريق رلالس االباء وادلعلمُت تلعب دور  دائمةالعالقات بُت ادلدرسة واالسرة اليت تكون -

 عملية التكامل بُت االسرة وادلدرسة يف عملية رعاية النمو النفسي للتالميذ.
، واجتاىات موجبة غلب االىتمام بتوافق الطالب شخصيا واجتماعيا وبصحتو النفسية واجلسمية وبتكوين عادات سلوكية سليمة -

 ضلو ادلدرسة وضلو العمل وضلو احلياة
جات التالميذ وقدراهتم ، وان ترتبط باحلياة ومشكالهتا ومبا يعانيو الطالب من صعوبات تواجهو ادلناىج مراعية حلاينبغي ان تكون -

 فيجد ضالتو يف ادلنهج. 
و مصحح ومعاجل ذلذا االضطراب وعامل  واعراض اي اضطراب سلوكي ، للمعلومات فقط واظلا مشخص دلظاىرادلعلم ليس ناقل -

 ليم يف احلياة.هارات التوافق السمب
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غلب ان يتمتع ادلربون ) ادلعلمون والوالدان( انفسهم بالصحة النفسية ويتطلب ذلك حتقيق االمن النفسي واالستقرار النفسي وتلبية  -
 .نفسية( -اجتماعية–كل ادلشكالت اليت يعانون منها ) اقتصادية  كل مطالبهم وحقوقهم وحل

 
 الصحة النفسية في المجتمع: مظاىر

 رلتمع متوافق.اجتماعية امنة تسودىا العالقات االجتماعية السليمة ، واقامة العدالة االجتماعية ػلقق الصحة النفسية و  بيئة هتيئة-
االىتمام بدراسة الفرد واجملتمع ، ورعاية الطفولة صانعة ادلستقبل ورعاية الشباب عصب االمة ورعاية الكبار ومحاية االسرة وتوعيتها -

 ادلؤسسات اليت حتقق ذلك. وتدعيم كل
اصدار التشريعات اخلاصة بالفحص الطيب والنفسي قبل الزواج ، وارشاد االزواج ، والتشريعات اخلاصة باحلد من انتشار ادلخدرات -

 .، والتشريعات اخلاصة حبماية االحداث وادلراىقُت من ادلؤثرات الفكرية الضارة والعناية بذوي االحتياجات اخلاصة و ادلسنُت
 ق الصحة النفسية.ى القيم الدينية واخللقية مبا ػلقعل التأكيد-

 رفع مستوى الوعي النفسي بُت من تتصل أعماذلم باجلمهور وخاصة يف ادلؤسسات العامة.
 ، او ما يطرأ عليو من ضغوط.ما يعانيو النفسية للشعب لتخطي ما مر بو من ضغوط و للتغلب على التعبئة-

 المرض النفسي:
) اضطراب سلوكي عضوي او نفسي ادلنشأ يبدو يف صورة أعراض نفسية وسلوكية سلتلفة ، كالقلق ويعرف ادلرض النفسي على أنو   

 (. 559:  5997، واخلوف ، وبعض االمراض اجلسمية كالسكر وضغط الدم()عبد اخلالق ، واالكتئاب
 

 معايير تحديد السلوك السوي والغير سوي:
 :اإلحصائيالمعيار -1
يعترب شاذا  ىذا ادلعيار مبمارسة الفرد للسلوك الشاذ مبعدل يفوق معدل شلارسة الناس لذلك السلوك، مبعٌت ان سلوك الفرد يتحدد"   

 (الناس معظمعن ادلتوسط احلسايب) ما يفعلو  اذا اضلرف بشكل ملحوظ
 المعيار النفسي الموضوعي:-5

ة واجراء االختبارات النفسية ومجع البيانات عن طريق دراسة احلالة والوصول اىل ويتضمن حتليل احلادثة السلوكية بطريقة موضوعي
 وحتديد االضلراف عن الصحة النفسية ادلثالية. إكلينيكيتشخيص 
 المعيار االجتماعي : -3
اجملتمع وسويا اذا توافق مع ويقصد بو االحتكام اىل عادات وتقاليد وقيم اجملتمع ، فيعترب السلوك شاذا اذا خالف عادات وتقاليد    

  5779،يف سائر اجملتمعات")القمش  ىذه العادات والتقاليد ، ويؤخذ على ىذا ادلعيار ان معايَت السواء وعدم السواء ليست واحدة
:54) 

 المعيار الذاتي: - 4
، فاذا كان الفرد راضيا عن " ويقصد بو شعور الفرد او عدم شعوره بالرضا عن سلوكو ، ويشمل حكم الفرد نفسو على سلوكو   
غَت راض عن سلوكو فلديو مشكلة ، واالنتقاد ادلوجو ذلذا ادلعيار أن الفرد يكون لديو مشكالت  ، فليس مشكلة ، أما اذا كانسلوكو 

 (59:   5777،و راض دتاما عن ذلك") ضمرة نفسية وسلوكية ولكن
 

 االتجاىات النظرية في تفسير الصحة النفسية:
 نظريات أولت تفسير االنسان ومن بينها:ىناك عدة 

 التحليل النفسي على عدة اسس وىي: ريةظنتقوم " نطرية التحليل النفسي:-1
 :وتعٍت أن سلوك االنسان وراءه سبب يدفعو اىل ذلك السلوك.الحتمية النفسية -أ

: التنفس ، اذلضم ، احلركة، راضا مثل :وىي صورة من صور طاقات االنسان اليت يستمدىا من غذاءه لتؤدي أغالطاقة النفسية -ب
 ويتحول جزء من ىذه الطاقة اىل طاقة النفسية مثل التفكَت ، والًتكيز.
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رية أنو عندما يتعرض االنسان دلثَت يصبح يف حالة استثارة ، فيقوم بنشاط معُت للتخلص ظويرى فرويد صاحب ىذه الن الثبات:-ج
 االتزان، وىو ما أطلق عليو فرويد مببدأ الثبات.من ىذا التوتر ، والوصول اىل حالة 

للوصول اىل حالة االتزان ، واالنسان غلد لذة يف االتزان ويشعر بالضيق اذا ما تعرض لعدم  دائما: اجلهاز التنفسي يعمل اللذة-د
زة النفس الثالثة وىي: اذلو ، واالنا، االتزان دلا يصاحبو من توتر ، واعترب فرويد أن سلوك االنسان ػلدث نتيجة التفاعل احلادث بُت اجه

وعدم  باإلنسانيةالفوري دلا ػلتويو من دوافع بيولوجية ، ويتصف  باإلشباعواالنا االعلى ، ويعمل اذلو على أساس مبدأ اللذة فهو يطالب 
 قدرتو على أخذ االعتبارات االجتماعية يف احلسبان وال يرتبط بالواقع.

قلية لتحقيق مطالب ع وتستخدم ما لديها من امكانيات عُت الواقع واذلو وتعمل على أساس مبدأ الواقأما االنا فيشكل الوسيط ب   
 يتعامل مع الواقع و ينصاع لو وىو شعوري.قل وىدفو محاية الذات و عامل اخلارجي عن طريق احلواس والعاذلو، وتتكون من تفاعل الفرد مع ال

عن اشباع الدوافع اليت يراىا اجملتمع  االنا من زلرمات وقيم ويعمل من خالل االنا لتكف اذلو وتتكون االنا االعلى نتيجة دلا يتعلمو   
االجتماعية ،وىو مصدر االوامر والنواىي  التنشئةزلرمة وىو مستودع القيم االخالقية اليت استخدمها الفرد يف طفولتو اثناء عملية 

 ويوجو االنا واذلو. مو  ظاالجتماعية وىو ال شعوري يف مع االجتماعية ادلستمدة من القيم والعادات والتقاليد
 على االسس التالية:  النظريةتقوم ىذه النطرية السلوكية: -5   
 والسلوك ىو مجيع أوجو نشاط الفرد اليت يقوم هبا واليت ؽلكن مالحظتها. أن علم النفس ىو علم السلوك،-أ
دراسة العوامل اليت تساعد على تثبيتو او   هورظمالحظتو مباشرة ومعرفة ادلثَتات الكامنة وراء يف رأي السلوكيُت ؽلكن  والسلوك    

 حتويلو اىل عادة.
 أن السلوك ؽلكن اختزالو اىل عمليات فسيو كيميائية وتفسَته يف ضوء ما ػلدث من تغَتات فسيولوجية.-ب
 من ادلمكن التنبؤ بنوع االستجابة اليت يثَتىا مثَت معُت.حتمية حدوث االستجابة اذا تعرض االنسان دلثَت ما ،وانو -ج
تكمن يف اكتساب الفرد عادات فعالة تساعده على اختاذ القرارات والصحة النفسية اجليدة كما يراىا أصحاب ىذه النظرية    

الفرد وىي العادات اليت يقبلها أفراد اجملتمع، اليت يعيش فيها  البيئةالسليمة يف مواقف احلياة ادلختلفة، والعادات ادلناسبة اليت تتناسب مع 
، فاذا ما اكتسب الفرد عادات تتناسب مع ثقافة رلتمعو وتساعده على أن ػليا حياة فعالة ناجحة مع  ألبنائهمواليت استحسنوا اكساهبا 

 سيئةأضحى يف صحة نفسية  االخرين أصبح يف صحة نفسية سليمة، وان فشل يف اكتساب عادات تتناسب مع ما اصطلح عليو اجملتمع
   (65:   5775.)عبد الغفار: "ويف اضطراب انفعايل يهدد سَت حياتو

 الفصل الرابع: االجراءات المنهجية للدراسة:

 يهدف ىذا الفصل ايل عرض االجراءات اليت دتت إلصلاز ىذه الدراسة ،، وحتقيق أىدافها ، وقد مت حتديد ىذه االجراءات يف االيت:   

اعتمدت الباحثة ادلنهج السبيب ادلقارن باعتباره ادلنهج ادلناسب لطبيعة وأىداف ىذه الدراسة ، ويعرف بانو " نوع  منهج الدراسة:أوال:  
من انواع البحوث الوصفية يبحث يف حتديد سبب وجود فروق يف سلوك مجاعات من االفراد او الفروق يف أحواذلم ، وىو عادة ما يتضمن 

 عتُت او أكثر ومتغَتا مستقال واحدا"ادلقارنة بُت رلمو 

 ( 554:     5777)اميمن،

زلينت ادلسجلُت خالل العام اجلامعي  –يتكون رلتمع الدراسة من طالب كلية الًتبية التابعة للجامعة االمسرية  ثانيا: مجتمع الدراسة:
 5455دبية، وقد بلغ عدد افراد رلتمع الدراسة م، حبيث مشل طالب السنة االوىل والسنة الرابعة باألقسام العلمية واال5756-5757

 ( طالبة.  5365(طالبا و)94طالب و طالبة منها )

زلينت ، موزعة تبعا  –طالبا وطالبة ، يدرسون يف السنتُت االوىل والرابعة بكلية الًتبية  77تكونت عينة الدراسة من  ثالثا عينة الدراسة:
راسة باستخدام اسلوب العينة العشوائية الطبقية وقفا دلتغَتات الدراسة وىي ) اجلنس والسنة الدراسية دلتغَتات الدراسة ، ومت اختيار عينة الد

% من اجملتمع االصلي، وتعد ىذه النسبة شلثلة جلمهورىا وفقا 57والتحصيل الدراسي والتخصص العلمي (، وتشكل عينة الدراسة نسبة 
 لشروط البحث العلمي.
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فقرة، حبيث تكون  47راسة الراىنة مت استخدام استبيان من بناء وتطوير الباحثة ، واحتوى ىذا االستبيان على : لغرض الد اداة الدراسة
( و غَت 5( وموافق بدرجة متوسطة ودرجتو )3االجابة على ىذه الفقرات وفقا لسلم ثالثي من االستجابات وىي موافق دتاما ودرجتو)

%، حيث استبعدت استمارتان لعدم صالحيتهما ألغراض 97ارة وىو ما يشكل نسبة استم 77(، مث مت  جتميع 5موافق ودرجتو )
 التحليل.

 Likertومت قياسو باستخدام مقياس ليكرت الثالثي  -ادلتغَت التابع -و تتكون الدراسة من مخس متغَتات وىي الصحة النفسية   
Scale  = أنثى(، والقسم )علمي  –ادلتغَتات ادلستقلة فهي اجلنس )ذكر  (،  أما3، موافق =5، موافق بدرجة متوسطة =  5)غَت موافق

 شلتاز(. –جيد جداً  –جيد  –متوسط  –رابعة(، وادلستوى الدراسي )ضعيف  –أديب(، والسنة الدراسية )أوىل  –

ختبارات )وإن كان حجم عينة من ادلتعارف عليو أنو عند إجراء االختبارات ادلعملية ال بد من توافر متطلبات يف البيانات للقيام باال   
بشكل اجلرس، وعن طريق االلتواء والتفلطح. فكان شكل  الدراسة احلالية مقبواًل(. بناء على ذلك مت قياس التوزيع الطبيعي للبيانات بياناً 
 البيانات يشَت إىل أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي كما ىو يف الشكل التايل:

 
 

، وعلا يدالن على أن البيانات  Kurtosis -0.623، وقيمة مقياس التفلطح  Skewness -0.298وكانت قيمة مقياس االلتواء 
 تتبع التوزيع الطبيعي.

للتحقق من صدق االستبيان مت استخدام طريقة صدق احملتوى بأسلوب صدق احملكمُت، حيث مت عرض االستبيان يف صدق االستبيان: 
 5ية على رلموعة من احملكمُت ادلتخصصُت يف رلال الًتبية وعلم النفس شلن ػلملون درجة ادلاجستَت والدكتوراه والبالغ عددىم صورتو ادلبدئ

 ،مث أجرت الباحثة التعديالت ادلناسبة وفقا دلالحظاهتم.

ينة استطالعية تنتمي جملتمع الدراسة مت استخراج معامل الثبات ذلذا االستبيان بطريقة اعادة االختبار وذلك على عثبات االستبيان :
وىي نسبة عالية ومناسبة ألغراض ىذه  0.868ايام ،وبعد استخدام معامل كرونباخ ألفا كانت قيمتو  57االصلي ،وبعد فاصل زمٍت بلغ 

 الدراسة.

( 5، فيوضح اجلدول )ةقبل البدء يف إجراء االختبارات الالزمة وجب التعرف على خصائص عينة الدراس خصائص عينة الدراسة:   
% والباقي ىم من طلبة السنة 56معلومات عن ادلشاركُت يف الدراسة، فنجد أن عدد طالب السنة األوىل من اجلنسُت ما يقارب من 
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% من العدد الكلي، وأن ختصص اللغة اإلصلليزية ىو التخصص  97الرابعة، وأن عدد االناث ادلشاركات يف الدراسة يشكل ما يقارب 
 ر شعبية بُت باقي ختصصات ادلشاركُت يف الدراسة.األكث

 ( معلومات عن ادلشاركُت يف الدراسة5جدول )

 القسم العلمي
 السنة الرابعة السنة األوىل

 المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور

 5 4 - 5 - رياضيات
 11 3 5 5 5 حاسوب

 5 5 - 3 - أحياء
 6 5 - 4 - أطفال رياض
 8 4 - 2 5 العربية اللغة

 11 5 - 5 - فصل معلمة
 5 5 - 5 - فيزياء
 13 6 5 4 5 اإلصلليزية  اللغة

 5 - - 5 - خدمة اجتماعية
 3 5 - 5 - كيمياء

 68 58 5 35 6 جموع الم
 
 

 الفصل الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتها:
الختبار السؤال   One sample t testللعينة الواحدة    tودلعرفة مدى انتشار الصحة النفسية بُت أفراد العينة، مت استخدام اختبار    

 التايل:
 ىل يوجد انتشار لمستوى الصحة النفسية لدى أفراد العينة؟

عبارة( حول الصحة  47( أن ادلتوسط العام إلجابات ادلشاركُت يف الدراسة )5فعند إجراء االختبار أوضحت النتائج كما يف جدول )    
 .7.33راف معياري وباضل 5.58النفسية يبلغ 

 . 7.775مبستوى معنوية أقل من   df 67)بدرجة حرية )  56.85فكانت t  أما نتيجة االختبار فكانت قيمة    
 وعليو ؽلكننا القول بان أفراد عينة الدراسة يتمتعون بدرجة جيدة من الصحة النفسية .   

 One sample t - test( نتيجة اختبار يت للعينة الواحدة 5جدول )

 ادلتغَت
حجم 
 العينة

n 

ادلتوسط 
 احلسايب

mean 

االضلراف 
 ادلعياري
S.D 

 قيمة  يت
 

t - 
value 

درجات 
 احلرية

df 

مستوى 
 ادلعنوية

P- value 
 القرار

 قبول العدم 7.777 67 56.85 7.33 5.58 68 الصحة النفسية

ودلعرفة اجابة التساؤل الثاين والذي مفاده ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت أفراد العينة حول الصحة النفسية تعزى إىل متغَت    
   (Independent t test).   للعينة ادلستقلة  tاجلنس )ذكور؟، إناث(، مت استخدام اختبار 
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 5.55عبارة( بلغ  47( أن متوسط إجابات الذكور حول الصحة النفسية )3دول )متغَت اجلنس يوضح اجل وفيما يتعلق باإلجابة حول   
، حيث بلغ الفرق يف 7.35باضلراف معياري  5.58، وأن متوسط إجابات اإلناث عن نفس ادلتغَت بلغ 7.55وباضلراف معياري 

 . من خالل اجلدول تشَت نتيجة االختبار إىل: 0.03ادلتوسطُت 
t = - 0.188, df = 7.70, p = 0.855 

 بعدم وجود فروق معنوية بُت ادلشاركُت يف الدراسة حول الصحة النفسية تعزى دلتغَت اجلنس . يمكننا القولوبالتايل 
 أما فيما يتعلق مبتغَت التخصص كانت نتيجة االختبار كما يلي:

    t = - 0.337, df = 66, p = 0.737 
 إحصائية بُت أفراد العينة تعزى دلتغَت التخصص. وىذه أيضا  يدل على عدم وجود فروق ذات داللة

 ودلتغَت السنة الدراسية أتت النتائج مشاهبة دلا سبق كالتايل:
t = - 0.671, df = 66, p = 0.504 

 أي مبعٌت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت ادلشاركُت يف الدراسة تعزي دلتغَت السنة الدراسية.   
 

 (Independent t test)   للعينة ادلستقلة  t( نتائج اختبار 3جدول )

 ادلتغَت
حجم 
 العينة

n 

ادلتوسط 
 احلسايب

mean 

االضلراف 
 ادلعياري
S.D 

 قيمة  يت
 

t - 
value 

درجات 
 احلرية

df 

مستوى 
 ادلعنوية

P- 
value 

 القرار

 اجلنس 
 7.588 7.55 5.55 8 ذكور 

- 
 رفض العدم 7.855 7.77

 7.35 5.58 67 إناث 
  

 التخصص
 7.337 7.59 5.57 35 علمي 

 رفض العدم 7.737 66 -
 7.36 5.59 37 أديب  

  

 السنة الدراسية
 7.675 7.35 5.56 38 األوىل 

 رفض العدم 7.574 66 -
 7.37 5.35 36 الرابعة 

فئات )ضعيف، متوسط، جيد، جيد جداً،  5سبقت اإلشارة إىل أن متغَت ادلستوى الدراسي أحد متغَتات الدراسة يتكون من    
دام شلتاز(،والختبار ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت أفراد العينة يف الصحة النفسية تعزى دلتغَت ادلستوى الدراسي مت استخ

 الختبار ذلك  One-way ANOVAفا اختبار ون واي أنو 

 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى الصحة النفسية  تعزى لمتغير المستوى الدراسي ؟ -

( أنو ال يوجد أي من ادلشاركُت كان مستواه ضعيف، وكذلك يبُت ادلتوسط حول الصحة النفسية واالضلراف ادلعياري 4ينب اجلدول )   
 للمستويات األربعة، وكانت نتيجة اختبار الفرضية كالتايل:

F  = 3.651, df = 3 & 64, p = 0.017 
 إحصائية بُت عينة الدراسة تعزي دلتغَت ادلستوى الدراسي. تشَت نتيجة االختبار إىل  وجود فروق ذات داللة   
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 One-way ANOVA( نتائج ون واي أنوفا 4جدول )
ادلستوى 
 الدراسي

حجم 
 العينة

n 

ادلتوسط 
 احلسايب

mean 

االضلراف 
 ادلعياري
S.D 

 قيمة  إف
 

F- value 

 درجات احلرية
df 

مستوى 
 ادلعنوية

P- value 
 القرار

  7.35 5.33 5 متوسط  

3.655 

 
3df1=  

64 df2=  

 

7.757 

 

 7.35 5.54 37 جيد  قبول العدم
 7.35 5.36 55 جيد جداً 

 7.33 5.43 55 شلتاز 

لعقد مقارنات بُت كل مستوى   Scheffeودلعرفة أي من ادلستويات الدراسية ال يوجد فرق بُت كل زوج منها، مت إجراء اختبار شيفيو    
( يوضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصحة النفسية بُت أفراد العينة الذين مستواىم الدراسي جيد 5دراسي وأخر. اجلدول )

 . 7.745وأفراد العينة الذين مستواىم الدراسي شلتاز مبستوى معنوية 
 Scheffe test( اختبار شيفيو 5جدول )

 ادلستوى الدراسي الدراسي ادلستوى
 فرق ادلتوسط احلسايب

 mean deference 
 مستوى ادلعنوية
P- value 

 7.887  7.59 جيد متوسط
 7.999 - 7.73 جيد جداً  
 7.975 - 7.57 شلتاز 

 7.887 - 7.59 متوسط جيد
 7.556 - 7.55 جيد جداً  
 7.745 - 7.35 شلتاز 

 7.999  7.73 متوسط جيد جداً 
 7.556  7.55 جيد 
 7.937 - 7.77 شلتاز 

 7.975  7.57 متوسط شلتاز
 7.745 7.35 جيد  
 7.937  7.77 جيد جداً  

 مناقشة النتائج: السؤال االول: ىل يوجد انتشار لمستوى الصحة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة بكلية التربية؟
لقد توصلت النتائج اىل ان الطالب يتمتعون بدرجة جيدة من الصحة النفسية، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة رلذوب قمر    
( حيث أهنا أثبتت أن طالب الكلية يتمتعون مبستوى جيد من الصحة النفسية، واختلفت مع دراسة ابتسام أبو العمرين ، ودراسة 5755)

أثبتت وجود تباينات يف مستوى الصحة النفسية، وؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء بعض االسباب  ( حيث5997) الزبيدي علوان
ادلشكالت اليت يشهدىا اجملتمع اللييب اال أن ىناك روح معنوية مقبولة قد تكون مرجعها اىل التمسك بالدين  والعوامل ،فعلى الرغم من

لتكافل االجتماعي الذي يعد داعما أساسيا للصحة النفسية ، حيث يتمتع الشعب حيث اننا رلتمع زلافظ ،أو قد يكون مرجعها اىل  ا
اللييب عموما وزلينت خصوصا بدرجة جيدة من التواصل االجتماعي والدعم النفسي التلقائي الذي ػلدث حىت يف اللقاءات العفوية ،أوقد 

على التكيف والتوافق .مع البيئة وظروفها ، ومنهم من ال يكون مرجعو اىل شخصية الطالب نفسو فبعض االشخاص يكون لديهم القدرة 
 ؽلتلك ىذا النضج وهبذه الدرجة.

 السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير الجنس ؟ .
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دى مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوىرية يف مستوى الصحة النفسية تعزى دلتغَت اجلنس، ول   
(، حيث أثبتت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصحة النفسية  تعزى 5755السابقة تبُت أهنا اتفقت مع دراسة رلذوب قمر )

ة مجال ، ودراسة ابتسام ابو دلتغَت اجلنس مبعٌت أن الذكور واالناث متساوون تقريبا يف الصحة النفسية ، ولكنها اختلفت مع دراسة مسي
العمرين ،وؽلكن تفسَت ذلك يف ضوء ما يتبعو الوالدين من أساليب متشاهبة يف التنشئة االجتماعية ، وأساليب التعامل مع اجلنسُت وخاصة 

ا تعرضت لو اجملتمعات ومنها يف ىذه ادلرحلة العمرية من السنوات اجلامعية ، سوآءا يف االسرة أو يف ادلؤسسة التعليمية ، كما ؽلكن تفسَته دل
 اجملتمع اللييب من تغَتات ثقافية واجتماعية انعكست على طلبة اجلامعة عموما ، حيث اندرلت ادلرأة يف ميادين العمل والدراسة.

 السؤال الثالث: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير التخصص ؟.
أديب( ،أي  -اسة احلالية اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الصحة النفسية تعزى دلتغَت التخصص )علميتوصلت نتائج الدر    

مبعٌت أن أصحاب التخصصات العلمية ال ؼلتلفون مع أصحاب التخصصات االدبية يف الصحة النفسية ،واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة 
( ، حيث بينت نتائج دراستو 5997، بينما اختلفت مع دراسة الزبيدي كامل علوان)( 5755(، ومسية مجال )5755رلذوب قمر )

 وجود فروق جوىرية جاءت لصاحل  طلبة العلوم االنسانية.
 وؽلكن تفسَت النتيجة احلالية يف ضوء طبيعة ادلناىج اجلامعية وطرق التدريس والنشاطات ادلنهجية التقليدية السائدة يف اجلامعة ، وعدم   
ود نشاطات ال منهجية بشكل كايف يرفع من مستوى الصحة النفسية ، وخاصة لطالب العلوم االنسانية حيث يعدون أن غالبية وج

مناىجهم تدرس القيم و ادلبادئ والسلوكيات السوية اليت من شأهنا أن تساىم يف احلد من ادلشكالت النفسية اذا اختذىا الطالب منهجا يف 
ك أيضا اىل أن الشباب يف اجملتمع اللييب ؽلرون ويتأثرون بالظروف النفسية واالجتماعية والسياسية ذاهتا ، بغض حياتو ، وؽلكن ارجاع ذل

 النطر سواء كانوا يف ختصصات علمية ام أدبية.
 السؤال الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السنة الدراسية؟

أظهرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصحة النفسية تعزى دلتغَت السنة الدراسية ، مبعٌت أن طالب السنة االوىل    
يشعرون بنفس درجة الصحة النفسية اليت يشعر هبا طالب السنة الرابعة ،وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ابتسام ابو العمرين ، بينما 

( ، حيث بينت نتائج دراستو أن طالب السنة االوىل أفل كفاءة أكثر توترا نفسيا من طالب السنوات 5997ع الزبيدي علوان )اختلفت م
االخَتة  ، وؽلكن تفسَت ذلك يف ضوء أن طالب اجلامعة مبختلف سنواهتم يتمتعون بنفس الطموح ، وكل منهم يسعى اىل حتقيق التوافق 

و على جتاوز ادلشكالت واحداث التوازن بُت رغباهتم ومواجهة سلتلف ادلواقف من أجل حتقيق االىداف النفسي عن طريق ابراز قدرات
والغايات ادلرغوبة مبا فيها التعليمية كالنجاح يف ادلسار الدراسي، وكذلك ؽلكن عزو ذلك اىل كون الطالب ينتمون اىل نفس البيئة 

 امعة  ويسودىا مناخ دراسي واحد وىذا ما غلعلهم ال ؼلتلفون يف صحتهم النفسية.االجتماعية واالقتصادية ، ومتواجدون يف نفس اجل
 السؤال الخامس : ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير التحصيل الدراسي ؟  

عينة الذين مستواىم بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الصحة النفسية تعزى دلتغَت ادلستوى الدراسي بُت افراد ال     
، أما باقي االزواج فال توجد فروق بينها، وقد اتفقت  7.745الدراسي جيد وأفراد العينة الذين مستواىم الدراسي شلتاز مبستوى معنوية 

( وؽلكن أن يعود ىذا االختالف يف نتيجة ىذا 5997( ، واختلفت مع الزبيدي علوان )5755ىذه النتيجة مع دراسة رلذوب قمر )
لسؤال اىل قلة التفاعل احلاصل بُت ادلتعلمُت يف الوسط الدراسي من خالل تعارض بعض االىتمامات واالنشغاالت والطموحات ا

سية ، ادلستقبلية  اليت يتطلع اليها طالب اجلامعة ، كما ؽلكن أن يعود ذلك اىل االختالف يف االجتهاد وادلذاكرة يف  ادلناىج وادلواد الدرا
افعية الطالب يف سلتلف ادلستويات، وعدم مراعاة الفروق الفردية ، وعدم توفَت حو تعليمي يسوده احلب واالمن  شلا غلعل ورغبة وطموح ود

 وجود فروق بُت ادلستويات.
 
 التوصيات والمقترحات:  

عن طريق اقامة الندوات  تعريف الطالب بالصحة النفسية واعلية االعتناء هبا وما يؤدي اىل ارتفاعها واطلفاضها-5اوال :التوصيات:
 وادلؤدترات واحملاضرات االرشادية اليت تتناول ىذا ادلوضوع.

 العمل على هتيئة ادلناخ اجلامعي الذي يشعر فيو الطالب بالصحة والسعادة النفسية  وذلك بتوفَت حقوق الطالب ومطالبهم .-5
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ك إلتاحة الفرصة ذلم دلواجهة مشكالهتم وحلها وكذلك التعبَت عن اشباع احلاجات النفسية للمتعلمُت عن طريق االنشطة الطالبية وذل-3
 ادلواضيع ادلهمة لديهم.

 التمسك بالقيم الدينية دلا ذلا من تأثَت يف حتقيق االمن واالستقرار النفسي والوصول اىل الصحة النفسية.-4
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 اجراء دراسة حول العالقة بُت ادلستوى االقتصادي والصحة النفسية. -5
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