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االساليب اليت على اجملتمع اتباعها لتعزيز الصحة الهفشية يف اجملتمع العراقي
أ.م.د جنالء نزار وداعة & أ .م .د االء آالءعبداهلل معروف
كمية التربية \الجامعة المستنصرية\قسم العموم التربوية والنفسية & كمية اآلداب والعموم االنسانية واالجتماعية

ممخص

قسم عمم االجتماع /جامعة الشارقة

لتزم بيا لتعزيز الصحة النفسية من وجية
ىدف البحث الحالي التعرف الى اوال :االليات التي عمى المجتمع اال ا
نظر اساتذة الجامعة .ثانياً :الفرق ذات الداللة اال حصائية في االليات التي عمى المجتمع القيام بيا لتعزيز الصحة

النفسية وفقاَ لمتغير الجنس(ذكور_اناث)  .ولتحقيق اىداف البحث الحالي تم اخذ عينة بصورة عشوائية من اساتذة
كمية التربية بمغ عددىم ( ):5تدريسي وتدريسية ،وطبق عمييم مقياس مكون من ( )7:فقرة لمتعرف عمى اىم
االليات واالجراءات التي عمى المجتمع القيام بيا لتعزيز الصحة النفسية وتوصل البحث الى :أن االجراءات
المقترحة تساعد بتعزيز الصحة النفسية وىي ذات اىمية بالغة في تعزيز الصحة النفسية :عدم وجود فرق في
تعزيز الصحة النفسية من وجية نظر اساتذة الجامعة بين كل من الذكور واالناث .وقد اوصى البحث بعدد من
التوصيات والمقترحات.
The Strategies should follow by Iraqi society to promote mental health in
Abstract
The objective of the current research is to identify first: the mechanisms that the society must
adhere to to promote mental health from the point of view of university professors. Second: The
statistical significance of the mechanisms that the society has to do to promote mental health
according to the gender variable. In order to achieve the objectives of the current research, a
random sample was taken from the teachers of the Faculty of Education numbering (50) teaching
and teaching, and applied a measure of (25) paragraph to identify the most important mechanisms
and procedures that the community to do to promote mental health and the research concluded
that: Helps to promote mental health and is of great importance in promoting mental health: There
is no difference in the promotion of mental health from the point of view of university professors
between both males and females. The research recommended a number of recommendations and
proposals.

مشكمة البحث
يعتبر العاممون في مجال التدريس الجامعي من اىم عناصر انشاء المؤسسات التعميمية العميا و ان كفاءة
وفاعمية أي مؤسسة تعميمية تقترن بكفاءة عاممييا وقدرتيم عمى العمل لذلك فاساتذة الجامعة ىم من الفئات
القادرة عمى تحديد االليات التي يجب عمى المؤسسات القيام بيا لتعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع العراقي في
ىذ ا المجال اذ تعد مشكمة الصحة النفسية من اكبر المشكالت التي تواجو المجتمع العراقي في جميع المجاالت ال
سيما في اوقات الحرب (عبد السالم، 6><;،ص)7:
297

املؤمتر العلمي الشهوي (( يوم الصحة الهفشية ))

October 10, 2018

حيث تظير ىذه المشكمة مع التطور االقتصادي والتكنولوجي كبعدين اساسيين والذي افرز مجموعة من االثار
والتي تعود بالضرر عمى المجتمع العراقي (عاىد، 7556،ص<) .وان الزمان الذي نعيشو بما فيو من متغيرات
وضغوطات تتسبب بالكثير من التوتر لإلنسان وخاص ًة ان النواحي المادية اخذت تطغي عمى معظم نواحي الحياة

ونجد ان معظم الناس اصبحوا ييتمون بتوفير لقمة العيش في ظل الظروف الصعبة التي نعيشيا حالياً

(سفيان، 7556،ص=).

وقد ادت جميع ىذه الظروف الى انحدار القيم االخالقية وظيور الكثير من االضطرابات وىذا بدوره ادى
الى انتشار العيادات النفسية وكذلك زادت الحاجة الى البرامج والنشاطات المعززة لمصحة النفسية (الخالدي7555،
،ص .)66:كما ان الفرد يواجو في حياتو الكثير االحداث الضاغطة التي تظم خبرات غير مرغوب فييا واحداث
تنطوي عمى الكثير من عوامل التوتر ومصادر الخطر وىذا من شأنو ان تجعل االحداث الضاغطة تمعب دو ارً في

نشأة االمراض الجسمية واالضطرابات النفسية ومن ىنا تتبمور اىمية تعزيز الصحة النفسية كمصدر من المصادر
المتنوعة التي من شأنيا تحول دون تحول ىذه االحداث والضغوطات الحياتية الى مشكالت نفسية واجتماعية

كالوحدة والعزلة والشعور باالغتراب(شحاتو،7555،ص.)655
من ىنا تبرز مشكمة البحث في االجابة عمى التساؤل التالي :ماىي االليات التي عمى المجتمع ان يمتزم بيا
لتعزيز الصحة النفسية من وجية نظر اساتذة الجامعة؟

اىمية البحث

ان موضوع تعزيز الصحة النفسية موضوع ييم الصغير والكبير ويعني الفرد والمجتمع ويخص عالم النفس
والطبيب والتربوي والباحث في ميادين الخدمة االجتماعية(غريب، 6>>>،ص .)698ومن المتفق عميو ان انجح
سبل تعزيز الصحة النفسية وتحقيق الطمأنينة القمبية ىي عبودية الخالق سبحانو وتعالى فكمما تقرب االنسان من
ربو وتزلف اليو بمحبوباتو طاعاتو نال حظو من سعادة القمب وطرب الروح وصحة النفس (فوزي، 7556،ص)95
وكما قال تعالى "من عمل صالحاً من ذ كر او انثى وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة ولنجزينيم اجرىم بأحسن ما

كانوا يعممون" (النحل <>).

متحكما بعواطفو وانفعاالتو فيتجنب السموك الخاطئ ويسمك
وان تعزيز الصحة النفسية يجعل من الفرد
َ
السموك السوي وىو ال يقل اىمية عن تعزيز الصحة الجسمية العامة بل ان الصحة الجسمية تبقى عاجزة عن
اضفاء السعادة لمفرد مالم تتوفر لو اسباب تعزيز الصحة النفسية (صالح، 6><>،ص)67
ومما يزيد اىمية موضوع تعزيز الصحة النفسية ىو ان ىذا الموضوع من المواضيع الرئيسية واليامة
والتي تجعل من الفرد فردا قاد ار عمى ايجاد التوازن بين ضغوط الحياة والقدرات الالزمة لمواجية تمك الضغوط
(سامي، 6>><،ص ،)96وىناك بعض الجوانب التي تجعل من موضوع تعزيز الصحة النفسية موضوعاً عمى

درجة بالغة من االىمية منيا ان دعم الصحة النفسية وتعزيزىا ىو الذي يجعل من الفرد كائناً اجتماعياً منتجاً

(فضل، 6>><،ص.)::
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كما ان تعزيز الصحة النفسية يسيم بشكل او بأخر في خمق فرداً خالياً من الصراع سواء كان ىذا الصراع بين

االدوار التي يمارسيا الفرد دور المرأة كأم وعاممة مثالً او كان صراعاً بين رغبات الفرد وضميره

(محسن، 6>>=،ص>=) ،كما ان تعزيز الصحة النفسية يكسب الفرد قدرة عمى تمبية المطالب بيئتو والقدرة عمى
التوافق مع االشخاص االخرين (داود وناظم، 6>>5،ص;.)6
وال شك ان تعزيز الصحة النفسية يقود الى الصحة الجسدية والوقاية من االمراض فنحن غالباً ما نالحظ الطبيب
ينصح المصاب بأي مرض جسدي بالتفاؤل واالبتعاد عن االكتئاب والحزن فكما ىو معروف ان تعزيز الصحة

النفسية يعمل عمى زيادة قوة عمل جياز المناعة في الجسم(حسني، 7559،ص)98
وال يقتصر اىمية تعزيز الصحة النفسية عمى الفرد وحده فيذا الفرد ىو جزء من مجتمع كبير واذا اصيب ىذا الفرد
بأي نوع من االعتالالت النفسية فيو سيؤثر عمى المجتمع ككل كما ان االضطرابات النفسية تتسبب في انتشار
الجريمة والفساد والكثير من المشكالت لذلك فال بد من التكثيف من االجراءات المعززة لمصحة النفسية من اجل
تعزيز ثقة االفراد بأنفسيم ورفد المجتمع بالمخرجات االجتماعية االيجابية وىذا ما يعكس اىمية موضوع تعزيز
الصحة النفسية بشكل او بأخر (الجنابي، 6>>6،ص<)
كما ان فيم معنى تعزيز الصحة النفسية يساعد عمى تعزيز الطمآنينة التي ليا دور كبير في فيم شخصية
الفرد (النعاس، 755:،ص ) 677وتذكر منظمة الصحة العالمية بأن تعزيز الصحة النفسية ينطوي عمى اتخاذ
اجراءات تسعى الى تييئة ظروف ال عيش والبيئات المناسبة لدعم الصحة النفسية وتمكين الناس من اعتماد انماط
حياة صحية والحفاظ عمييا ،ويشمل ذلك اتخاذ طائفة من االجراءات التي تساعد عمى زيادة احتمال تعزيز الصحة
النفسية وتعتمد عممية تعزيز الصحة النفسية الى حد كبير عمى استراتيجيات متعددة القطاعات من اجل تعزيز
الصحة النفسية ومن ىذه االجراءات مثالَ تكثيف االنشطة الرامية لتعزيز الصحة النفسية في العمل مثل برامج
وانشطة الوقاية من االجياد (شادلي، 7556،ص.)>5

وكذلك سياسات االسكان مثل تحسين المساكن وتقديم الدعم االجتماعي الالزم لممسنين مثل مبادرات المحاباة
والمراكز النيارية والمجتمعية الخاصة بالمسنين (شحاتو،7555،ص>=)
وتكمن اىمية ىذا البحث في ما يأتي
• يستيدف ىذا البحث تعزيز الصحة النفسية من اجل الوصول بالفرد الى تحقيق الرضا واالنسجام النفسي
واالجتماعي وتحقيق مستويات عالية من العمم والمعرفة وبيذا ال يمكن لمعمم ان يحقق اىدافو بمعزل عن تعزيز
الصحة النفسية (العمرية، 755:،ص)85
•

يستيدف البحث الحالي رأي شريحة مينية ىامة يقع عمى عاتقيا عبء كبير لمعرفة السبل الكفيمة لتعزيز
الصحة النفسية من اجل مساعدة المجتمع العراقي لمحصول عمى العناية العممية والمعرفية لطبقات
المجتمع المختمفة في ظل الظروف الخاصة التي يعيشيا العراق والمتمثمة بإالغتياالت المتكررة واالصابات
والوفيات اليومية لممدنيين.
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• تسميط الضوء عمى كيفية تعزيز الصحة النفسية لدى شريحة ىامة من شرائح المجتمع لم تالقي االىتمام
الكافي من قبل الباحثين في العالم العربي بشكل عام وفي العراق بشكل خاص.
•

ىذا البحث قد بفيد في دعم وتحسين الصحة النفسية لممجتكع العراقي من وجية نظر تدريسي الجامعة.

•

يعد تعزيز الصحة النفسية من اىم المؤثرات االساسية لمشخصية لذلك فإن أي خمل قد يعيق الفرد عن
التكيف النفسي السميم

•

تناول البحث تعزيز الصحة النفسية كأحد الموضوعات النفسية التي تحتاج الى المزيد من الدراسات
والبحوث في الفترة الحالية.

•

تكمن اىمية البحث في اقتراح بعض االراء و التوصيات التي من شأنيا تعزيز الصحة النفسية التي من
وجيو نظر المدرسون الجامعيون.

•

يحاول البحث الوقوف عمى موضوع تعزيز الصحة النفسية باعتباره مجاالَ مازال خصباً ألجراء العديد من

•

االستفادة من نتائج البحث والتي تساعد عمى معرفة اجراءات وسبل تعزيز الصحة النفسية من وجيو

الدراسات.

نظر العاممين في مجال التدريس الجامعي.
•

تكمن اىمية البحث في ما يقدمو من اضافة جديدة في موضوع تعزيز الصحة النفسية تسيم في اثراء
مكتبة عمم النفس.

اىداف البحث

 -6التعرف عمى االليات التي عمى المجتمع ان يمتزم بيا لتعزيز الصحة النفسية من وجية نظر اساتذة
الجامعة.
 -7ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في االليات التي عمى المجتمع القيام بيا لتعزيز الصحة النفسية وفقاَ
لمتغير الجنس(ذكور_اناث)

حدود البحث

الحد البشري :يتحدد البحث الحالي في اساتذة الجامعة المستنصرية كمية التربية قسمي االرشاد والعموم التربوية
والنفسية من الذكور واالناث.
الحد الزماني :تم اجراء ىذا البحث في العام ;756<-756
الحد المكاني :يتحدد البحث في الجامعة المستنصرية ،كمية التربية

تحديد المصطمحات

الصحة النفسية Health Psychology
عرفيا عوض :بأنيا االنشطة التي تمنح الفرد القدرة عمى الشعور بالسعادة وااليمان بقيمة الحياة وتكوين
عالقة صادقة مع االخرين وكذلك قدرتو عمى العودة الى حالتو بعد التعرض ألي صدمة او ضغط نفسي كما
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عرف تعزيز الصحة النفسية عمى انيا جميع العوامل التي توفرىا البيئة لمفرد من اجل التوافق مع المجتمع وعدم
الشذوذ عنو (عوض، 6>><،ص);8
عرفتيا منظمة الصحة العالمية :ىي الفعل او الدعوة من اجل الصحة والذي يتوجو الى المجال الكامل ويركز
عمى الوقاية من اسباب المرض ويستعمل مفيوم تعزيز الصحة النفسية كمفيوم المظمة التي تغطي النشاطات
الوقائية األكثر نوعية (توق، 6>>=،ص.)68
عرفيا عبد الفتاح :بأنو العممية التي من خالليا يستطيع االشخاص التحكم والسيطرة عمى مستوى توافقيم البيئي
واالجتماعي (عبدالفتاح، 6>>>،ص.)9:
عرفيا غانم :بأنيا الجيود المضنية لمكافحة االمراض واالضطرابات النفسية(غانم؛<، 755ص=.)7
عرفيا جبريل :ويتم تعزيز الصحة النفسية من خالل تطوير االستراتيجيات االساسية لتحقيق الصحة النفسية وىي
االمن الغذائي واالسكان والدخل وظروف العمل و التثقيف الصحي وتوعية االشخاص عن طريق البرامج التوعية
وكذلك عن طريق تقديم الخدمات الصحية الوقائية (جبريل واخرون، 7557،ص)795
عرفيااااااا مااااااؤتمر بااااااانكوك :بأنيااااااا تظااااااافر جيااااااود افااااااراد المجتمااااااع لتحسااااااين صااااااحة االشااااااخاص ورفاااااااىيتيم
(حافظ، 755=،،ص;.)7
-------------------------------------------------------------

 -6نظرية التحميل النفسي

االطار النظري والدراسات السابقة

مؤسس ىذه النظرية سيجموند فرويد يؤكد اصحاب ىذه النظرية ان الخمو من العصاب يعد مؤش ارً عمى

التمتع بالصحة النفسية اذ ان العصاب ينشأ من خبرات الشخص السابقة في طفولتو فضالً عن الصراع بين

مكونات الشخصية الثالث اليو واالنا واالنا االعمى كما اكد اصحاب ىذه النظرية عمى اىمية العمميات النفسية في
حصول االضطرابات النفسية والعقمية فيم يؤكدون عمى اىمية الحوادث الداخمية الالشعورية ويعتقدون ان معظم
السموك يتأثر باالندفاعات الالشعورية التي تؤدي الى القمق وينشأ االضطراب عندما تفشل االنا في ايجاد الحمول

المناسبة لمصراع القائم بين اندفاعات اليو ومتطمبات الواقع ويكون السموك غير السوي مجرد عارض لمرض
وراءه وان ىذا المرض ليس من طبيعة جسدية ولكنو يرجع الى الصراع في الشخصية وىذا يرجع في اصولو الى
الطفولة المبكرة (زىران، 6>>:،ص<< ).
ويتمثل تعزيز الصحة النفسية من وجية نظر فرويد في المساعدة عمى مواجية الدوافع البايموجية والسيطرة عمييا
في ضوء متطمبات الحياة(زىران، 6><>،ص>< ).
في ما ترى ىورني ان المبدأ الذي يقوم عميو سموك االنسان ىو الحاجة الى األمن والطمأنينة فمنذ الطفولة اذا
اضطربت عالقة الطفل بوالديو فأن الطفل ينمو ويشعر بأن العالم مكان خطر ومؤذي وتسمي ىورني ىذا الشعور
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بالقمق االساسي ووصفتو بالشعور باليأس والوحدة تماماً عند مواجية مشكمة ويمجأ الفرد لتخفيف وطأة ىذا القمق
بالعصابية وىذا يؤدي بشكل او بأخر الى جعل الفرد يعاني من اضطرابات نفسية (زىران، 6><>،ص.) 65:

كما اشارت ىورني الى اىمية البيئة المنزلية والتركيب االجتماعي داخل االسرة في تحقيق الصحة النفسية وخمق
مجتمع اكثر سعادة .لذلك فتعزيز الصحة النفسية ىو في مساعدة االفراد في تمبية احتياجاتيم في االمن في فترة
الطفولة .وتييئة البيئة االجتماعية التي يعيش بيا الفرد تحقيق الصحة النفسية.
ويرى يونك ان تعزيز الصحة النفسية يكمن في المساعدة عمى استمرار نمو الفرد من دون توقف او تعطيل
واكد عمى اىمية كتشاف الذات الحقيقية واىمية التوازن بين الشخصية السوية التي تتمتع بصحة نفسية وان
الصحة النفسية والتوافق يتطمبان ايجاد التوازن بين الميول االنطوائية والميول االنبساطية وتتطمب الصحة النفسية
تكامل اربع عمميات ىي االحساس واالدراك والمشاعر والتفكير ويرى ان االمراض العصابية ىي عبارة عن محاوالت
غير ناجحة من اجل التوافق مع الواقع (الزبيدي، 6>><،ص.)8
اما ادلر فيرى ان تعزيز الصحة يكمن في مساعدة الفرد تخطي النقص العضوي واالىمال والرفض والتدليل الذي
بدوره يؤدي الى اضطراب الصحة النفسية لذلك فأن الفرد يحاول ان يعوض مشاعر النقص لديو بوضع اىداف
غير واقعية إلظيار تفوقو الشخصي فيو في النياية شخص غير دقيق لتقدير ذاتو فضالً عن انو دائم التوتر
ويخشى الق اررات واالحباط(ادلر، 6=<5،ص.);5

فاإلنسان عند أدلر كائن اجتماعي تتشكل حياتو ضمن سياق المعايير االجتماعية واالخالقية وبما ان
االنسان محدد بالروابط والعالقات االجتماعية ال بد لنا ان نفيم النشاط الداخمي لو من اجل ان نفيم ىذه العالقات
التي يتواجد فييا ويتقبميا (ادلر، 6=<5،ص .);5فتعزيز الصحة النفسية من وجية نظر ادلر ىو االىتمام
بالتشكيل االجتماعي ضمن سياق المعايير االجتماعية.
النظرية االجتماعية
يرى اريكسون ان تعزيز الصحة النفسية يتمثل في تعزيز القدرة عمى مواجية مشكالت مراحل النمو بنجاح وان
صحة الفرد الن فسية في مرحمة عمرية معينة تساعد الفرد عمى تحقيق التكيف النفسي في المراحل العمرية
التالية(زىران، 6><>،ص>.) 65
واوضح اريكسون ان النمو االنساني والنفسي ىو حصيمة التفاعل بين العوامل البيموجية والغريزية والعوامل
االجتماعية وايضاً فاعمية االنا ومن خالل ىذا الت فاعل تنمو شخصية الفرد من خالل ثمان مراحل متتابعة يظير
في كل منيا ازمة او حاجة يؤدي حميا الى نمو االنا واكتساب فاعميات جديدة في حين يؤدي الفشل في حل ىذه

االزمات

الى

ظيور

المشاكل

واالضطرابات

النفسية

(زىران، 6><>،ص.) 655
_8النظرية السموكية
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يرى اصحاب ىذه النظرية ان تعزيز الصحة النفسية تكمن في المساعدة عمى تعديل السموك غير
السوي والذي ىو نمط من السموك يتعممو الفرد مثمما يتعمم انماط السموك السوي وعمى ىذا فيم يرفضون فكرة
العقمي .وينظرون اليو عمى انو اسالي ب تكيفية غير ناجحة مع مشكالت الحياة ويقوم العالج برأييم عمى اساس
تعديل او تغيير الطرائق التي بيا الفرد مع البيئة والمحور الرئيسي ليذه النظرية ىو التعمم وتسمى ايضاً المثير
واالستجابة اذ ان المثير الذي يتعرض لو الكائن الحي ينجم عنو حدوث استجابة

(واطسون،6>75،ص)655
كما ورأى اصحاب النظرية السموكية بما ان السموك متعمم اذن يمكن تعديمو وتغييره وعمى ذلك فأن الفرد يتمتع
بصحة نفسية عندما يتعمم عادات نفسية واجتماعية صحيحة من محيطو الخارجي فالصحة النفسية مكتسبة
ويكون العكس عندما يتعمم الفرد عادات سيئة وطرق تفكير خاطئة فإنيا تسبب لو بالتعاسة والحزن وااللم
(واطسون، 6>75،ص)655
السموك عندىم متعمم من البيئة وعممية التعمم تحدث نتيجة وجود دافع ومثير واستجابة بمعنى اذا وجد
الدافع والمثير تحدث االستجابة او السموك ولكي يقوى الربط بين المثير واالستجابة البد من التعزيز اما تحرك
االستجابة دون تعزيز فأن ذلك يؤدي الى اضعاف الربط بين االستجابة والمثير أي اضعاف التعمم
(واطسون، 6>75،ص)656
_9النظرية اإلنسانية
اما القائمون بالنظرية اإلنسانية في الشخصية االنسانية او تحقيق الذات فعندىم االضطراب النفسي يظير عندما
تغمق السبل امام م ساعي الفرد في تحقيق ذاتو بسبب الفشل في الوعي عمى حقيقة الذات او التعبير عنيا وما
ينتجو ذلك من تشويو يمحق بإدراك الفرد لمواقع ومع شدة ىذا التشويو تشتد االضطرابات النفسية
(زىران، 6><<،ص;;)6
ويعد كارل روجرز احد الرواد االساسيين في النظرية اإلنسانية وترى ىذه النظرية ان اإلنسان مدفوع بصورة فطرية
لتحقيق ذاتو وان ىذه الدوافع تعد من اىم الدوافع التي تساعد الفرد في الوصول الى تحقيق الصحة النفسية
والعقمية وان اإلنسان عندما يفشل في ان يعيش الحياة التي تمكنو من تحقيق ذاتو فأنو نحو حياة اكثر اشباعاً

وتزداد قدرتو عمى االبداع ومقاومة االضطرابات
(روجرز،6>57،ص)>7

كما تؤكد ىذه النظرية عمى دراسة الخبرة الحاضرة لمفرد كما يدركيا او يمر بيا وليس كما يدركيا االخرون واذا كان
المرض يحدث عمى وفق ما يدركو الفرد فان الصحة النفسية عند اصحاب ىذا المنظور تتمثل في تحقيق الفرد
إلنسانيتو تحقيقاَ كامالَ سواء تحقيق الحاجات عند ماسمو (روجرز، 6>57،ص)>5

او المحافظة عمى الذات كما عند روجرز (روجرز، 6>57،ص==)
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ذلك فان االختالف بين االفراد في مستويات صحتيم النفسية يرجع تبعاً الختالف ما يصمون اليو من مستويات في

تحقيق انسانياتيم (روجرز، 6>57،ص==)

فضالً عن ذلك يؤكد االنسانيون عمى ان السالمة او الصحة النفسية في الدراسات النفسية يجب ان تتوجو الى
الفرد السميم وليس الى الشخص العصابي او الذىاني حيث يرى روجرز ان مظاىر الصحة النفسية عند الفرد

تتمثل في حريتو في استبصار حل لمشكالتو وفي اختيار قيم تحدد اطاره في الحياة وتعطي معنى لحياتو
(روجرز، 6>57،ص)>5
اما ماسمو فمم يجعل الصحة النفسية في اشباع الحاجات الفسيولوجية والبيولوجية بل جعميا في اشباع الحاجات
النفسية واالجتماعية وعمى رأسيا الحاجة الى تحقيق الذات بوصفيا اسمى ىذه الحاجات فقد جعميا دافعاً يدفع

اإلنسان ألن يكون في مستوى فيمو لنفسو من خالل ادراكو لمعاممة االفراد الميمين في حياتو ومن االحكام التي

يصدرونيا عميو
اما فروم فيرى ان عدم التمتع بالصحة النفسية ىو احد مظاىر الفشل االخالقي والذي ينشأ من شعور الفرد
بالعزلة وعدم اىتمام االخرين بو وشعوره بضغط الظروف االجتماعية عميو حيث ان الفرد ليس كائن منعزل فيو
يحتاج الى االخرين إلشباع حاجتو المتعددة والحصول عمى األمن النفسي والطمأنينة ليؤكد استمراره الحياة
(العوادي، 6>>7،ص) 99
 -:النظرية الوجودية
اىتمت ىذه النظرية بدراسة جوىر الفرد وركزت بشكل مباشر عمى الخبرات وطرح نمطاً اساسياً لألشخاص وىو

نمط الشخص األصيل الذي يدرك في سموكو تماما االفتراضات الوجودية المتعمقة بطبيعة اإلنسان
(زىران،6><>،ص>> ) .ويرى اصحاب ىذا المذىب ان الصحة النفسية ىي ان يعيش اإلنسان

وجوده ومعنى ان يعيش اإلنسان وجوده ىو ان يدرك ىذا الوجود ويدرك امكاناتو وان يكون ح ارً في تحقيق ما يريد

وباألسموب الذي يختاره وان يدرك نواحي ضعفو ويتقبميا وان يكون مدركاً لطبيعة ىذه الحياة بما فييا من

متناقضات وان ينجح في الوصول الى تنظيم معين ليجعمو اطا ارً مرجعياً في حياتو(زىران، 6><>،ص.)755

الدراسات السابقة

( 6دراسة النعاس 755:بعنوان الضغوط المينية وعالقتيا بتعزيز الصحة النفسية)
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مصادر الضغوط المينية التي يتعرض ليا العاممون في مجال التدريس الجامعي
وعالقة تمك الضغوط بتعزيز الصحة النفسية
وتكونت عينة الدراسة من ( ) 7:5فرداً تم اختيارىم بشكل عشوائي من العاممين في مجال التدريس الجامعي

واستخدم الباحث مقياس الضغوط المينية من اعداد امجد ابو نبعة (>>>)6ومقياس تعزيز الصحة النفسية من

اعداد عبد المطيف القريطي وعبد العزيز الشخص ( ) 6>>7وكانت من اىم نتائج الدراسة
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 -7عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الضغوط المينية وتعزيز الصحة النفسية لمعاممين في مجال
التدريس الجامعي
 7يتعرض العاممون في مجال التدريس الى درجة منخفضة من الضغوط المينية بمغت نسبتيا >‘% 7:
 8مستوى ادراك العاممون لمجاالت الضغوط المينية المتمثمة بالراتب والحوافز واالستعداد الوظيفي تروحت نسبتيا
% :6، :;_ 9;، =:
 -7دراسة>>> 6بعنوان جودة تعزيز الصحة النفسية وعالقتيا بعمميات تحمل الضغوط
دراسة مقارنة بين عضوات ىيئة التدريس خارج الوطن وغير الماىرات ىدفت الدراسة الى الكشف عن
العالقة بين جودة تعزيز الصحة النفسية المتمثمة بالتالؤم والرضا والتفاعل والفاعمية من جية وعممية
تحمل الضغوط من جية تكونت عينة الدراسة من ( ) =5عضو من ىيئة التدريس مقسمات الى
مجموعتين متساويتين () 95منين يعممن في مصر و( ) 95منين يعممن في السعودية واستخدمت
الباحثة مقياس جودة تعزيز الصحة النفسية ومقياس عمميات تحمل الضغوط وبينت الدراسة وجود فرق
دال احصائياً بين جودة تعزيز الصحة النفسية وعمميات تحمل الضغوط لدى مجموعة الماىرات بينما ال

يوجد فرق دال احصائياً بين المتغيرين لدى مجموعة غير الماىرات

منيج البحث

منيج البحث الوصف ي يعد من أكثر أنواع البحوث انتشا ار في مجال التربية وعمم النفس ،فيو يتناول البحث
واالستقصاء لظاىرة من الظواىر التعميمية ،أو النفسية ،أو االجتماعية بيدف تحميميا ،واكتشاف جوانبيا ،وايجاد
العالقات بين عناصرىا ،فالمنيج الوصفي ال يكون محدداً بمجرد الوصف وانما يتعدى إلى أبعد من ذلك فيحمل،
ويفّسر ،ويقارن  ،ويقَ ّيم بغية التوصل إلى تصميمات ذات معنى عن الظاىرة (الزوبعي وآخرون:8 ،ص=>.)6

مجتمع البحث

ان مجتمع البحث الحالي يتألف من اساتذة الجامعة المستنصرية كمية التربية قسم العموم التربوية والنفسية وقسم
واالرشاد والتوجيو النفسي.

عينة البحث

تتألف عينة البحث الحالي من ( ):5تدريسي من كميةالتربية واالداب تم اختيارىم حسب تيسرىم (عينة متيسرة)
بواقع ( )7:تدريسي ( )7:تدريسية ،كما مبين في الجدول ()6
جدول ()6
عينة البحث
القسم

الذكور

االناث

المجموع

العموم التربوية

68

67

7:

والنفسية
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االرشاد والتوجيو

67

68

7:

المجموع

7:

7:

:5

قامت الباحثتان باعداد مقياس تعزيز الصحة النفسية ممحق ( )7وأصبح المقياس بواقع ( )7:فقرة
وعمى ىذا االساس قامت الباحثة بحساب كل من الصدق والثبات لممقياس.
ثانياً :صالحية الفقرات:

عرضت الفقرات البالغة ( )7:فقرة ،عمى مجموعة المحكمين ( ):خبير من المتخصصين في عمم النفس التربوي
وبناء عمى آراء الخبراء ومالحظاتيم تم
لمحكم عمى صالحيتيا ممحق ( ،)6اذ كانت نسبة االتفاق عمى %=:
ً
االبقاء عمى جميع الفقرات البالغة ( )7:فقرة.
عمما ان بدائل االستجابة عمى فقرات المقياس وىي ( :اوفق بشدة ،اوافق ،اوفق نوعا ما ،الاوافق ،الاوافق بشدة)
 إعداد تعميمات المقياس :لغرض توضيح طريقة اإلجابة فقد أعتمدت الباحث تعميمات لإلجابة عمى فقراتالمقياس وأوضح لممستجيبين ،إن اليدف من الدراسة ىو إلغراض البحث العممي فقط.،
وقد تم وضع تعميمات مقياس تعزيز الصحة النفسية ،بحيث تكون واضحة وسيمة مع التأكيد عمى دقة اإلجابة
وصراحتيا ،وأن تعبر بصدق عن موقف المستجيب ،وأعالم االساتذة أنو ال توجد ىناك إجابة صحيحة ،أو إجابة
خاطئة ،وانما تختار البديل الذي يعبر عن موقفيا فعالً  ،وأن تكون اإلجابة عمى جميع فقرات المقياس.

رابعاً :التطبيق االستطالعي( :العينة االستطالعية)

بيدف التأكد من وضوح تعميمات المقياس وفقراتو ومدى فيم أفراد العينة لبدائل اإلجابة  ،تم تطبيق المقياس

عمى عينة عشوائية عددىا ( ):تدريسي من كمية التربية في الجامعة المستنصرية وتبين أن جميع الفقرات
واضحة ومفيومة من حيث المعنى والصياغة.
خامساً :تصحيح المقياس:

المقياس يتكون من ( )7:فقرة ،وقد تم تصحيح فقرات المقياس بإعطاء الدرجات ( )6 ،7 ،8 ،9 ،:لمفقرات
وكانت بدائل االستجابة خماسية كما يأتي (اوفق بشدة ،اوافق ،اوفق نوعا ما ،الاوافق ،الاوافق بشدة).
مقياس تعزيز الصحة النفسية
اوالً :وصف المقياس

قامت الباحثتان باعداد مقياس االساليب واالجراءات عمى المجتع اتباعيا لتعزيز الصحة النفسية من وجية نظر
اساتذة الجامعة ممحق ( )7وأصبح المقياس بواقع ( )7:فقرة ،عمما ان بدائل االستجابة عمى فقرات المقياس وىي
( :اوفق بشدة ،اوافق ،اوفق نوعا ما ،الاوافق ،الاوافق بشدة)

ثانياً :صالحية الفقرات
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عرضت الفقرات البالغة ( )7:فقرة ،عمى مجموعة المحكمين ( ):خبير من المتخصصين في عمم النفس التربوي
وبناء عمى آراء الخبراء ومالحظاتيم تم
لمحكم عمى صالحيتيا ممحق ( ،)6اذ كانت نسبة االتفاق عمى %=:
ً
االبقاء عمى جميع الفقرات البالغة ( )7:فقرة.
ثالثاً :إعداد تعميمات المقياس:

لغااارض توضااايح طريقاااة اإلجاباااة فقاااد أعتمااادت الباحثاااة تعميماااات لإلجاباااة عماااى فقااارات المقيااااس وأوضاااحت

لممستجيبين ،إن اليدف مان الدراساة ىاو إلغاراض البحاث العمماي .وقاد تام وضاع تعميماات مقيااس تعزياز الصاحة
النفسااية ،بحيااث تكااون واضااحة وساايمة مااع التأكيااد عمااى دقااة اإلجابااة وص اراحتيا ،وأن تعباار بصاادق عاان موقااف
المستجيب ،وأعالم االساتذة أنو ال توجد ىناك إجابة صحيحة ،أو إجابة خاطئة ،وانما تختار الباديل الاذي يعبار عان
موقفيا فعالً  ،وأن تكون اإلجابة عمى جميع فقرات المقياس.
رابعاً :التطبيق االستطالعي( :العينة االستطالعية)

بيدف التأكد من وضوح تعميمات المقياس وفقراتو ومدى فيام أفاراد العيناة لبادائل اإلجاباة  ،تام تطبياق المقيااس

عمااى عينااة عشاوائية عااددىا ( ):تدريسااي ماان كميااة التربيااة فااي الجامعااة المستنصاارية وتبااين أن جميااع الفق ارات
واضحة ومفيومة من حيث المعنى والصياغة.
خامساً :تصحيح المقياس:

المقياااس يتكااون ماان ( )7:فقاارة ،وقااد تاام تصااحيح فق ارات المقياااس بإعطاااء الاادرجات ( )6 ،7 ،8 ،9 ،:لمفق ارات
وكانت بدائل االستجابة خماسية كما يأتي (اوفق بشدة ،اوافق ،اوفق نوعا ما ،الاوافق ،الاوافق بشدة).
الخصائص السايكومترية
 -6صدق المقياسScale Validity
يعد الصدق من الخصائص السايكومتريو الميمة التي يجب توافرىا فاي المقيااس قبال ان يطباق عماى عيناة البحاث
( .)Harrison, 1983, p. 11فالصادق ينبغاي ان يقايس المقيااس الخاصاية او الصافة او السامة التاي وضاع
ألجميااا (كراجااو.6>><.ص )696فاالختبااار يعااد صااادقا عناادما يكااون صااالحا لقياااس مااا وضااع ال جمااو (الزوبعااي
.6>=6.ص> .)8تم التحقق من صدق المقياس في البحث الحالي وذلك باستخدام الصدق الظاىري.
 .6الصدق الظاىريFace – Validity :
مان المقومااات االساساية ألداة البحااث ىاو تااوفر الصاادق فياو المحاادد االساساي لعمميااة القيااس بأكمميااا فتكااون اداة
البحث صادقو عند قيااس ماا وضاعت لقياساو (الزوبعاي واخارون ،6>=6،ص )86وذكار ايبال ( )Ebelان الطريقاة
المثاليااة لمتأكااد ماان الصاادق الظاااىري لممقياااس ىااو عاارض فقراتااو عمااى عاادد ماان الخباراء لتأكيااد صااالحيتيا لقياااس
الخاصية المراد قياسيا ،))Ebel.1972:555وتحقق ىذا النوع من الصدق كما تم االشارة اليو بصالحية الفقرات.
-7ثبات المقياس ()Reliability of Scale
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يشير الثبات إلاى درجاة اساتقرار المقيااس عبار الازمن ا واتسااقو الاداخمي ودقتاو فيماا يزودناا باو مان معموماات عان
سموك األفراد (عودة ،)699 :6>=: ،وتم التحقق من ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخمي:
طريقة االتساق الداخمي ( الفاكرونباخ ))Internal consistency Method (:
يدعى معامل الثبات المحساوب بياذه الطريقاة بمعامال االتسااق الاداخمي لممقيااس والثباات الاذي يباين قاوة االرتبااط
بين فقرات المقياس (ثورندايك وىيجن >=> ،)<= :6وتمثال معادلاة الفاا-كرونبااخ متوساط المعاامالت الناتجاة عان
تجزئة المقياس إلى أجزاء مختمفة وىو بذلك يمثل ارتباطاً بين أي جازئيين مان أجازاء المقيااس (أباو عاالم:6>>5 ،

= ،)6:باستعمال معادلة (الفاكرونباخ) وقاد بمغات قيماة معامال االرتبااط ( )5.=6وتعاد ىاذه القيماة وفقاا لالدبياات
قيمة مقبولة.
نتائج البحث
يتضمن ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي توصل إلييا البحث الحالي  ،عمى وفق األىداف المحددة  ،وتفسير النتائج
واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات وعمى النحو التالي :

اليدف األول :التعرف عمى اساليب تعزيز الصحة النفسية
تحقيقاً لميدف األول الذي ييدف إلى التعرف عمى تعزيز الصحة النفسية لدى طمبة الجامعة من وجية نظر اساتذة
الجامعة ،تم حساب الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث وقد بمغ ( )=6وانحراف معياري (=> ):.وىو أكبر من

الوسط الفرضي البالغ (. )<:
وباستخدام اال ختبار التائي لعينة واحدة لم تظير النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية إذ كانت القيمة
التائية المحسوبة (> )<.5وىي أكبر من القيمة التائية الجدولية (  )7.55عند مستوى داللة ( )5.5:وبدرجة
حرية (> . )9والجدول ( )7يوضح ذلك
جدول ()7
االختبار التائي لتعزيز الصحة النفسية إلفراد عينة البحث
عينة

الوسط

البحث

الحسابي

:5

=6

القيمة التائية القيمة

االنحراف المعياري الوسط
الفرضي

المحسوبة

<:

><.5

التائية

مستوى

درجة

داللة

حرية

الجدولية
:.=:

7.55

5.5:

>9

يمكن تفسير النتيجة الحالية وفقا لمنظرية السموكية ان تعزيز الصحة النفسية تكمن في المساعدة عمى تعديل
السموك غير السوي والذي ىو نمط من السموك يتعممو الفرد مثمما يتعمم انماط السموك السوي ،وينظرون اليو
عمى انيا اساليب تكيفية غير ناجحة مع مشكالت الحياة ويقوم العالج برأييم عمى اساس تعديل او تغيير الطرائق
التي بيا الفرد مع البيئة والمحور الرئيسي ليذه النظرية ىو التعمم وتسمى ايضاً المثير واالستجابة اذ ان المثير
الذي يتعرض لو الكائن الحي ينجم عنو حدوث استجابة (واطسون،6>75،ص .)655ومن ىنا تبين لنا ان
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جميع االساليب ميمة لتعزيز الصحة النفسية ،والتي تمثمت قيام وزارة الصحة باالىتمام بصحة الحامل ،وتوعية
المواطنين باىمية النمو النفسي لالطفال خالل سنوات الطفولة ،وتطبيق برامج خاصة لتنمية ميارات االطفال في
مختمف المجاالت ،وقيام وزارة التعميم العالي ووزارة الشباب بتنفيذ برامج خاصة لرعاية الشباب.............الخ.
اليدف الثاني :التعرف عمى تعزيز الصحة النفسية تبعا لمجنس(ذكور-اناث)
لمتعرف عمى تعزيز الصحة النفسية تبعا لمتغير الجنس (ذكور-اناث) تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري لعينة البحث البالغة ( )7:تدريسي و ( )7:تدريسية ،وقد بمغ متوسط عينة الذكور ( )=6.56بانحراف
معياري (=> )9.ومتوسط االناث ( )=6.>8بانحراف معياري ( .):.76فأظيرت النتائج أن الفروق غير دالة
إحصائياً  ،إذ كانت القيمة التائية المحسوبة البالغة ( ،)5.;:أصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة (،)7.55
عند مستوى داللة ( ،)5.5:وبدرجة حرية (= ،)9مثمما مبين في الجدول (.)7
جدول ()8
القيمة التائية لداللة الفرف بين الذكور واالناث باساليب تعزيز الصحة النفسية
النوع

المتوسط

االنحراف

القيمة التائية القيمة التائية مستوى

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

الداللة

5.;:

7.55

5.5:

ذكور

=6.56

=>9.

اناث

=6.>8

:.76

تشير النتائج الحالية الى عدم وجود فرق في تعزيز الصحة النفسية من وجية نظر اساتذة الجامعة بين كل من
الذكور واالناث.

االستنتاجات

 -6تشير النتائج الحالية الى عدم وجود فرق في تعزيز الصحة النفسية من وجية نظر اساتذة الجامعة بين
كل من الذكور واالناث.
 -7ان جميع االساليب ميمة لتعزيز الصحة النفسية.
 -8واشارت النتائج الى امكانية تعمم السموك وتعديمو وتغييره وعمى ذلك فأن االجراءات المقترحة تساعد
بتعزيز الصحة النفسية

التوصيات

-6الطمب من و ازرات الدولة االطالع عمى ىذه المقترحات لمحاولة تنفيذىا.
 -7الطمب من االعالم التركيز عمى االمور التي تساعد عمى تعزيز الصحة النفسية.
 -6الطمب من وزارة التعميم العالي االىتمام بالمناىج التي تعزز الصحة النفسية.
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المصادر

•

القران الكريم

•

ابو اسحاق سامي وابو انجيال سفيان  ،محاضرات في الصحة  ،غزة  ،فمسطين6>><،

•

ابو انجيال سفيان ،مقاالت في الشخصية والصحة النفسية  ،جامعة االزىر  ،غزة  ،فمسطين 7556،

•

ابو عالم بطرس حافظ ،التكيف والصحة النفسية عمان ،الميسرة لمنشر والتوزيع 755=،

•
•

ابو ىين فضل  ،الصحة النفسية  ،دراسة لمصحة النفسية في فمسطين ،غزة ،فمسطين6>><،
االسدي  ،امال محسن ،الصحة النفسية وعالقتيا باألبداع لدى الفنان العراقي ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،الجامعة المستنصرية ،كمية االداب 6>>=،

•

حامد عبد السالم زىران  ،الصحة النفسية والعالج النفسي ،القاىرة  ،عالم الكتب ،ط6><>، 7

•

حسني عاىد ،النفس في الصحة والتربية والعالج ،مطبعة االصدقاء بغداد ،العراق7556،

•

الخالدي اديب محمود ،المرجع في الصحة النفسية الدار العربية لمنشر والتوزيع 7555 ،

•

ربيع محمد شحاتة  ،اصول الصحة النفسية ،ط ،6مؤسسة نبيل لمطباعة والنشر ،مصر7555،

•

زىران محمد حامد ،دراسة العالقة بين بعض جوانب الصحة النفسية والرضا الميني لدى طالب وخريجي
شعبة التعميم االبتدائي بكميات التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،مصر  ،جامعة عين شمس
6>>:،

•

سورة النحل اية <>

•

شروق كاظم الجنابي  ،قياس الصحة النفسية لدى طمبة الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
العراق ،الجامعة المستنصرية  ،كمية االداب 6>>6،

•

صالح الدين العمرية  ،الصحة النفسية واالرشاد النفسي  ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر ،عمان االردن
،ط755:، 6

•

عباس محمود عوض ،موجز في الصحة النفسية مصر ،دار لمعرفة الجامعية ،ط6>><، 6

•

عبد الحميد محمد شاذلي ،الصحة النفسية وسايكموجية الشخصية ،االسكندرية  ،المطيعة الجامعية،ط7
7556،

•

عبد الرحمن عدس محي الدين توق  ،المدخل الى عمم النفس ،ط، :دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،
عمان ،ط>>=6
310

October 10, 2018

•

املؤمتر العلمي الشهوي (( يوم الصحة الهفشية ))

عبد الغفار عبد السالم  ،مقدمة في الصحة النفسية ،دار النيضة العربية ،القاىرة6><;،

•

العزة ،سعيد حسني ،تمريض الصحة النفسية ،ط ،6دار الثقافة لمنسر والتوزيع ،عمان االردن 7559،

•

عزيز حنا داود و ناظم ىاشم العبيدي  ،عمم النفس الشخصية  ،العراق وزارة التعميم العالي ولبحث
العممي ،جامعة بغداد6>><،

•

غريب عبد الفتاح ،عمم الصحة النفسية ،القاىرة مكتبة االنجمو المصرية6>>>،

•

غريب غريب ،عمم الصحة النفسية ،ط ،6مكتبة االنجمو المصرية  ،القاىرة6>>>،

•

فوزي وايمان ،دراسات في الصحة النفسية  ،مكتبة زىراء الشرق ،القاىرة  ،مصر7556،

•

محمد حسن غانم  ،دراسات في الشخصية والصحة النفسية  ،القاىرة ،دار غريب لمطباعة والنشر
والتوزيع ،ج755<، 6

•

محمد خيري واخرون ،عمم النفس االجتماعي في الصناعة  ،دار المعارف ،القاىرة 6>:=،

•

مخيمر صالح ،المدخل الى الصحة النفسية  ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة6><>،

•

منظمة الصحة العالمية  ،المكتب االقميمي لمشرق االوسط ،مترجم  ،تعزيز الصحة النفس

•

موسى جبريل واخرون ،التكيف ورعاية الصحة النفسية ،ط ،7القدس ،منشورات جامعة القدس
المفتوحة7557،

•

النعاس  ،عمر مصطفى  ،الضغوط المينية وعالقتيا بالصحة النفسية لدى العاممين في الشركة العامة
لمكيرباء ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،المغرب ،كمية االداب755: ،

311

