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من  ألفراد المجتمعلتنمية الصحة النفسية السليمة لتعبئة النفسية  توظيف الجامعة

 وجهة نظر تدريسيها

         
  

               

 ممخص البحث
 ييدف البحث الى :

ألفراد المجتمع بصورة عامة وطلبة الجامعات لتنمية الصحة النفسية توظيف مقترح لتحفيز التعبئة النفسية  -
 بصورة خاصة.

لتنمية الصحة معرفة اراء الييئة التدريسية في الجامعة في مدى توظيف الجامعة  لتحفيز التعبئة النفسية  -
 ألفراد المجتمع وطلبة الجامعة بضمنيم.النفسية 

المنيج الوصفي التحليلي الذي يصف الظااىرة المدروساة وصافًا امياًا وايفياًا مان خابلل جماع  البحثاتبع  في 
وصااول المعلومااات وتصاانيفيان وماان ياام تحليليااا وابااف العبلهااة بااين أبعادىااا المختلفااة ماان أجاال تفساايرىا تفساايرًا اافيااًا وال

 .إلى استنتاجات عامة تسيم في فيم الحاضر وتبخيص الواهع وأسبابو
(مان بمرتباة مادرس صاعودا نماوزعين ٜٓٙبعد تحديد مجتمع البحث من التدريسيين في جامعة األنبار والباال  عاددىم  

 الدراسة.تدريسي عينة مميلة لمجتمع  (ٗٗٔ% منيم  اعينة للبحث وبلغت ٘ٔ( الية نواعتمد نسبة  ٕٓعلى    
 ٓٔ   سابلمة الجسامو ومعافاتاو مان األماراض( فقرة موزعة الى ارياع مجااالت ىاي: مجاال ٓ٘تم اعداد  استبيان من  

فقارة ن مجاال االيماانن ٓٔ حب الناس والحارص علاى ساعادتيمفقرةن مجال  ٕٔ اليقة في النفس وتنميتيا فقراتن مجال
 ٓ٘ن واهااال درجاااة  ٕٓ٘درجاااة علاااى االساااتبيان واعلاااى  ن قاااةمتااادرج لدرجاااة المواف خماسااايمقابااال  مقيااااس  فقااارةن ٛٔ

 .وتحقق للمقياس الصدق واليباتٓ٘ٔوبمتوسط فرضي يساوي  ن
واان من نتائج البحث أن مباديء  ال على انفراد غير متحقق واذلك المباديء بصورة عامة غير متحققة وجميعيا  

 ( ولصالح المتوسط الفرضي.٘ٓ.ٓند مستوى اهل من الوسط الفرضي  واانت الفروق ذات داللة احصائية ع
اي الجامعة هد اخفقت في تعبة افراد مجتمعيا لتنمية الصحة النفسية من وجية نظر تدريسيييانحيث ىي االخرى 

  ا ما اصاب البلد من تدمير وتبريداصابي
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Research Summary 

The research aims to: 

- Employment of a proposal to stimulate psychological mobilization for the development 

of mental health for members of society in general and university students in particular. 

- To know the views of the faculty at the university in the extent of the university's 

recruitment to stimulate psychological mobilization for the development of mental health 

for the members of the community and university students, including. 

The analytical descriptive method that describes the studied phenomenon is described 

quantitatively and qualitatively through the collection and classification of information, 

and then analyzing it and revealing the relationship between its different dimensions in 

order to explain it adequately and reach general conclusions that contribute to 

understanding the present and diagnosing the reality and its causes. 

After selecting the research community, 960 teachers from Al-Anbar University were 

enrolled in 20 colleges. 15% of them were accepted as a sample of the research and 144 

were representative of the sample. 

A questionnaire was prepared from (50) paragraphs distributed to the following fields: 

the field of body safety, and its treatment of diseases 10 paragraphs, the field of self-

confidence and development 12 paragraphs, the area of love of people and their 

happiness 10 paragraphs, field of faith, 18 paragraphs, To the degree of approval, the 

highest score on the questionnaire is 250, and the minimum score is 50, with a mean 

average of 150, and achieve the measure of honesty and consistency. 

The results of the study showed that the principles of each individual are not verified and 

the principles are generally unrealized, all less than the mean mean. The differences were 

statistically significant at (0.05) and in favor of the mean. 

The university has failed in the fatigue of members of its community to develop mental 

health from the point of view of teaching, where it is also hit by what hit the country of 

destruction and displacement. 
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 المقدمة
جامعااة خاابلل الاادورات المان خاابلل معايبااتنا للواهااع الاذي نعيبااو ومااا يطرحااو المتادربين فااي المرااااز التعليميااة فاي       

ن اانات تنااهش ظاواىر  وحملاة البايادات العلياا بصاورة خاصاة ألفراد المجتمع بصورة عامة ياالتي نقيميا داخل وخارج
سلبية أخذت تطفو في مجتمعناا منياا عادم االىتماام بيقافاة الحاوار واحتارام الارأي المقابال نانتباار وساائل الغاش ن وعادم 

ار األفااااار المتطرفاااة البعيااادة عااان اخبلهياااات مجتمعناااان أصااابح الباااباب يسااايرىم االنترنيااات احتااارام العلااام والعلماءنوانتبااا
والفيسبوكن وغيرىا ن بل حتى المطالاب المباروعة التاي افلياا الدساتور ُتجيار ألغاراض سياساية واىاداف خفياة لمبااريع 

تماع بباعارات تييار النعارات الطائفياة ن معينةن يدفو يمنيا افراد المجتمع مان هتال وتباريد وتيجيار نفتاتم تعبئاة افاراد المج
 لم يحصدمنيا المجتمع سوى الدمار والتخريب.

تامن في أفراده أاير مما تامن في نظماو أو إجراءاتاو  مقترح او طريقة او برنامج أيبتت الدراسات أن هوة اي 
ياااون أاياار م بصااحة النفسااية لياام واالىتماااالقااادر علااي رفااع الااروح المعنويااة لؤلفااراد برنااامج إن ال نأو أصااولو و مااواردهن 

 خبااراء المجموعااة العربيااةن هاادرة علااي تاادعيم مرااازه التنافسااي و مقابلااة التحااديات و تنميااة روح اإلنجاااز وتطااوير األداء
 .  (ٕٚ: صٖٕٔٓ

مااان ظاااواىر سااالبية ن هاااد تااااون إباااارة إلاااى خلااال فاااي نظامناااا  اآلخيااارة فاااي ببلدنااااماااا حااادث ويحااادث فاااي السااانوات 
 التربياة إلاى تتجاو فإنياا ضاائقة أو ألزماة أماة أياة تعارض فعنادما نياة عملياة تاياف باين الفارد وبيئتاوالترباوينألن الترب

ن فاياف لناا أن نجماع  ألاوان طياف  المجتماع داخال مؤسساات عادة باين مان للتغييار والتصاحيح األنسب األداة باعتبارىا
وتجماع النااس تحات علام واحادن منطلقاتياا ماان  أبنااء العاراق ونمانح اال فارد  حرياة اختياراتاون اياف نؤلاف باين أالرادات

هواساام  أبنائااو المبااتراة وتتاارك للفاارد اختياراتااو محافظااا علااى اآلداب العامااة وتيياار دوافعااو إلااى اإلبااداع والعماال الخاابلق 
ا نعندىا تتضح لدينا معالم منطلقاتنا التربوياةو ااي يساتطيع التربياون رؤياة معاالم طاريقيم ن ان ىاذا مساؤولية الجمياع بما

فيياااا ااااوادر وزارة التربيااااة وااااوادر وزارة التعلااايم العااااالي والبحاااث العلمااااي ورجاااال اليقافاااة واألعاااابلم و ومفااااري األحاااازاب 
 . (ٗٗٔ:صٕ٘ٓٓ السامرائينالسياسية

 وتحول العالم العولمةن عصر في والمتبلحقة المتبلطمة والتحديات الراىنة الظروف ظل في ىذه المسؤولية تتزايد 
 األمنياة الجياات مساؤولية يعاد لام علياو والحفااظ األمان أن الحيااة نإذ مجااالت باتى فاي ومؤيرة متأيرة رةصغي إلى هرية
 وضارورة مان الرساميةن وغيار الرسامية التعليماة الانظم اافاة باين وتااملياة وظيفاة تبااراية أصابح فقطنبال الرسامية

يااون اإلنساان هاادرًا علاى مواجياة الصاعوبات ن فلان دائماة  وطمأنيناة باأمن يتمتاع مجتماع علاى للمحافظاة الضارورات
والتحااديات المعاصاارة مااا لاام يااان فااي صااحة نفسااية جياادة ويااان هااادرًا علااى مواجيااة اإلحباطااات والقلااق الاادائم والتقلبااات 
ال إذا لم يان مندفعًا يستيار بسرعة وتلك العوامل التاي تاؤدي إلاى األماراض  المزاجية ويان هادرًا على ضبط انفعاالتو وا 

لاذلك ُتعارف الصاحة النفساية علاى أنياا القادرة علاى العطااء والحاب دون  لنفسية إن لم تمنع التقدم فيي بالتأاياد تعطلاونا
انتظار لمقابل ن وتُفسر على أنيا التوازن باين الغرائازن والرغباات الخاصاةن والاذاتن والضامير نوُتعارف الصاحة النفساية 

فالتااأرجح يماانح اإلنسااان المرونااة فاابل يتطاارف إلااى حااد الخطااأ .. وال  نقااينعلااى أنيااا القاادرة علااى التااأرجح بااين البااك والي
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يتذبااذب إلااى حااد اإلحجااام عاان اتخاااذ أي هاارارن فالتااأرجح يااوفر للفاارد المعادلااة والقااوة البلزمااة لبلنطاابلق والخلااق والتمتااع 
 (.ٖٕٔ: صٕٛٓٓوالتايف عاابةن 

 دول مختلاف فاي والزالات تقاع  مؤخرا وهعت التي الصحيح المنيج عن والمنحرفة المؤلمة اإلرىابية األحداث ولعل
 التاي األخطاار لحجم مؤبرات الخطر وتعطي ناهوس وتدق تؤاد بلدنا العراهي العزيزن  في بنارىا نحن وااتوينا العالمن
 وخاصة ليان وحطب اوهود الببري العنصر استخدام يعمل مروجوىا إلى والتي أابادنان وفلذات أبناؤنا فييا انزلق ربما

 مسااىمة ضارورة يؤااد ومماا مجتمعناان عان البعاد اال وبعيادة مخالفاة ألفااارن ومنااىج الترويج خبلل من منيم البباب
 العضاوي باالتبلزم العبلهاة ذات الجياات إدراك األمنياة للدولاة المنظوماة فاي والتعليمياة التربوياة و الجامعياة المؤسساات
 ومؤسساات األمنياة باين األجيازة الحاواجز لتاذويب والنادوات الماؤتمراتعقاد  خابلل مان واألمان التعلايم باين والاوظيفي
 والمبااراة المتباادلن الفيام زياادة متميلة بالجامعة بيادف  والتعليمية التربوية المؤسسات وعلى رأسيا األخرىن المجتمع
علاى  تعاد لام الفااري األمان و يةالوساط مبدأ تعزيز في الجامعية لئلدارات األمنية وااللتزام والتعاونن فالمسؤولية الباملة
 خبلل من هادر بأنان فالتعليم وأابرىا األمن محصنات أىم من أضحت بل الوظيفيةن واالختصاصات الواجبات ىامش
 وداعماا االنحاراف ضاد منيعاا سادا أن يباال والمدنياة االجتماعياة والقايم يتوافاق بماا وصاقليا النابائة بخصايات بنااء

   (.ٓٓٔ: صٕٗٓٓ الريمينالمجتمع في واألمان لؤلمن رئيسيا
من المؤلم الما يبيد العراق نوعا من االساتقرار وتحسان الحالاة المعاباية ألفاراده تنبياق ظااىرة تحااول النيال مان وحدتاو 
الوطنيااااة ن وممااااا يزيااااد تفاااااهم الظااااواىر الساااالبيةن التانولوجيااااا الحدييااااة واالتصاااااالت المذىلااااة بمااااا فييااااا مواهااااع التواصاااال 

اسيء  اساتخداميا سااعد علاى انتباار ىاذه الظاواىر منياا:  التعصاب نناالنحاراف الفاارين التطارف ن  االجتماعي التي
على ايفياة صانع المتفجارات  ألفراد يحرض األبخاص على التطرف و العنف ن و تعليم اإلرىاب ( ن فخبلل االنترنت 

القيااام بااالتفجيرات حتااى أن العديااد ماان الجماعااات اإلرىابيااة أصاابحت ليااا صاافحات خاصااة علااى االنترنياات أو طريقااة 
 ويمااان ليااا أن ترساال التيديااد والوعيااد للخصااوم وبالتااالي تخلااق الخااوف وتنباار الرعااب وىااي جاارائم حدييااة وخطياارةن

 .نفاالنترنيت أصبح واحدا من الوسائل التي تحقق أغراض المتطرفين و اإلرىابيي
 مشكمة البحث 

الجماااىير ماان جيااة  بتعبئااة يقااوم األعبلمفاا أو ايجااابن ساالبية ىناااك عاادة جيااات تقااوم بالتعبئااة  وهااد تاااون 
وتلفزياون  واذاعاة ومجابلت صاحف مان المختلفاة بوساائلو الناس بياا أخبار طريق عن معين أحداث أو ية هض لمواجية

والاتاب  المطبوعاة النبارات و اللقااءات و األجتماعاات و والنادوات المختلفاة الخطاباات طرياق وانترنات وعان وفضائيات
سالوايم وأتجاىااتيم  فاي والتاأيير الجمااىير لتوجيو ضرورية االعبلم على القائمون يراىا أعبلمية وسيلة الاتيبات واية و

 .(ٔٔٔ:صٕٓٔٓ الجبورنالحدث أتجاه لدييم عام رأي تاوين وبالتالي
الجامعاة أحادى أىام المؤسساات االجتماعياة التاي تاؤير وتتاأير باالجو االجتمااعي المحايط بياان فياي مان  اذلك

صنع المجتمع من ناحية ن ومن ناحية أخاري ىاي أدائاو فاي صانع هيادتاو الفنياة والمينياة والسياساية والفارياةن لاذا اانات 
ارسة الديمقراطية وفى المبااراة الفعالاة فاي الارأي خدمة المجتمع من أبرز وظائف الجامعة بما توفره من مناخ يتيح مم

http://www.forums.b-99.com/t32720.html
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والعمل ن اماا تنماى لادى منتسابييا القادرة علاى المبااراة واإلسايام فاي بنااء المجتماع وحال مباابلتو ن اماا تنماى لادييم 
الرغبة الجادة فاي البحاث عان المعرفاة وتحادى الواهاع واساتمرار المساتقبل فاي إطاار مانيج علماي دهياق يراعاى الظاروف 

 .(ٚٚ-ٙٚ:صٖٕٓٓ ابراىيمنجتماعية واالهتصادية والسياسية للمجتمعاال
وعندما نتسائل ما دور بعض الجامعات  اتجاه ما حصل من احداث فييا وىل ادت خدمة للمجتمع في احتواء االزمة 

 او المباراة في حليا؟.
ألزماة ولان تسامح بااي تادخل يا عن اي مباراة داخل الحرم الجاامعي أياام انفس نرى رغم اون بعض الجامعات عزلت

حزبي اوعباائري نوتراات الحرياة لمنتسابييا لتعبيار عان مبااراتيم مان عادميا خاارج اوهاات الادوام الرسامي ناال انياا لام 
 تحاول حل االزمة والعمل على تخفيف التوتر نخبلل عقد مؤتمرات او ندوات او المباراة في حوارات متلفزة.

 في التعبئة النفسية ألفراد المجتمعبدورىا  ومنيا  الجامعة( المؤسسات التربوية من ىنا نرى البحث بضرورة ان تقوم
لتنمية الصحة لتعبئة النفسية ا نتسائل ول وظفت الجامعةلتوفير االمن واالمان والصحة النفسية ليم ن ومن ىنا 

 من وجىة نظر تدريسيىا؟ ألفراد المجتمعالنفسية السميمة 
 أومية البحث 

تعد الجامعة أىم المؤسسات االجتماعية التي تؤير وتتأير بالجو االجتماعي المحيط بياو فيي من صنع 
المجتمع من ناحية و ومن ناحية أخري ىي أدائو في صنع هيادتو الفنية والمينية والسياسية والفارية و ومن ىنا اانت 

دة الجوانب ومتباباة وتتحدد الوظائف األساسية وظائف الجامعة متعدن لال جامعة رسالتيا التي تتولى تحقيقيا 
جراء البحوث العلمية والمساىمة في عملية التنبئة االجتماعية  للجامعة في يبلث وظائف ىي إعداد الموارد الببرية وا 

و فأصبح على الجامعة أن تقدم خدماتيا مبابرة لؤلفراد في المجتمع سواء اان ذلك في  وخدمة المجتمع ونقل اليقافة
بما توفره من مناخ يتيح ممارسة الديمقراطية وفى المباراة الفعالة في الرأي نصورة برامج تعليمية تفويضية أو تااملية

 فضبل عن تنميةوالعمل ن اما تنمى لدى المتعلمين القدرة على المباراة واإلسيام في بناء المجتمع وحل مبابلتو ن 
لواهع واستمرار المستقبل في إطار منيج علمي دهيق يراعى الظروف الرغبة الجادة في البحث عن المعرفة وتحدى ا

 .(ٗ: ص ٕٚٓٓ عامرناالجتماعية واالهتصادية والسياسية للمجتمع
   يمان اجمال اىمية البحث باآلتي:

فاااي العاااراق واالىتماااام بالصاااحة النفساااية ألفاااراده  التعبئاااة النفسااايةنااادرة البحاااوث والدراساااات التاااي تناولااات موضاااوع  -ٔ
 واستخدامتيا في المجال الرياضي فقط.

في ظل التطورات التي يبايدىا العاراق وماا ناتج  لتنمية الصحة النفسية  التعبئة النفسيةفي الجامعة توضيح ادوار  -ٕ
 عنو من تداعيات في االمن واالستقرار. 

منا فاي تخطايط وتنفياذ البارامج التربوياة التاي تنماي التعبئاة والصاحة النفساية  ان نتائج الدراسة الحالية يمان اإلفادة -ٖ
 لدى البباب . 
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بأىمية ايبلء لمفيوم التعبئة والصحة النفسية ماانو ىامة من خبلل توظياف البارامج السياساية  نتقديم رؤية للمعنيي -ٗ
 واإلعبلمية والتربوية لتنمية مفيوم التعبئة النفسية  . 

 أودف البحث
 ييدف البحث الى :

ألفراد المجتمع بصورة عامة وطلبة الجامعات لتنمية الصحة النفسية توظيف مقترح لتحفيز التعبئة النفسية  -
 بصورة خاصة.

لتنمية الصحة معرفة اراء الييئة التدريسية في الجامعة في مدى توظيف الجامعة  لتحفيز التعبئة النفسية  -
 معة بضمنيم.ألفراد المجتمع وطلبة الجاالنفسية 

 تحديد المصطمحات
 فاي رتباتيم أي تعبئاة عباأتيم أو تعبياو عبياتيم لفظاة اهتارن بالتييئاة للحارب وتعارف لغوياا: بمعناى التعبئةة  -ٔ

عادادىا الدولاة ماوارد للحربنوىاي تييئاة وىياأتيم مواضعيم ن  (ٜٚ٘:صٕٜٚٔ أنيس وآخاروننالحارب عناد وا 
 فيياا وتاؤير وتصارفاتيم سالوايم تحاام التاي المجموعاة ألفاراد والعصابية والذىنياة النفساية الحالةواصاطبلحا:

 ىاادف لتحقيااق فيمااا للتعاااون المجموعااة رادأفاا التعاااونن وايضااًا: اسااتعداد فااي رغبااتيم وتحاادد
 (.ٙٗٔ-ٜٕٔ:صٜٕٓٓ عاصينمعين

 ياؤدى بماا المختلفاة الفرد طاهات تاامل حالو ىي لون العامة النفسية الحالة  لمفرد السميمة  النفسية الصحة -ٕ
 يقاافين محاددن مفياوم غيار واساعن مفياوم وىاي إنساانيتون تحقياق وجاودهن أي لياا وتحقياق استيمار حسن إلى

 أنو اما عليون تاون أن ينبغي وما الحياة عن معلومات من عليو يجد ما بتغير متغير وىو بطبيعتون ونسبي
 .(ٕ٘:صٜٜٙٔ عبدالغفارنحياتنا في إليو نصل أن يجب وسلوانانوما أنفسنا عن ناتبفو بما يتغير
 خمفية الدراسة

 التعبئة مفىومىا واساليب تحفيزوا لمصحة النفسية
األفراد  لدى العام البعور حالة وىي المعنوية الروحاذا اانت استخداميا بصورة ايجابية تدخل من باب رفع  التعبئة
 مستوى عن وىي ناتجة ظاىرة مجتمعيةنوضعية معينة في العمل او  عن ورضاىم سعادتيم مدى عن يعبر والذي
 على المعنوية الروح إلى اما يبار .مرتفعة المعنوية الروح اانت مرتفعة العمل عن درجة الرضا اانت فالما ن الرضا
 مع ومندمجاً  رؤسائو طيبة مع وبعبلهة بحماسن عليو ومقببلً  عملون عن راضياً  يجعل العامل الذي البعور أنيا

ردود الفعل االجتماعية وتراز على المباعر اتجاه القيم االجتماعية وليس القيم الفردية وتعطي ن فيي وصف زمبلئو
اىتماما اهل لبعض ظروف العمل المعنية واىتماما اابر للمباعر الجماعية ن واالىتمامات واإلنجازات التي تقوم بيا 

الروح في ىذه الحالة ىي مجموع حاالت  المجموعة مما يجعل الفرد بأن يضع مصلحة الجماعة فوق مصلحتو وتاون
 (.ٖٕٓٓالقريوتي ن  البعور بالرضا التي يحصل علييا األفراد عن طريق مباراتيم في المجموعة
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يمانو بقيمة الحياة يبعر الفرد  عند ذاك، وعند مباراتيم اعمل فريق واحد لاي يعود الخير لمجتمعيم بالسعادة وا 
وتاوين عبلهات صادهة مع اآلخرين واذلك هدرتو على العودة إلى حاتو الطبيعية بعد التعرض ألي صدمة أوضغط 

 نوىذا ما يدخل بمفيوم الصحة النفسية السليمة.نفسي للصحة النفسية جزء مامل للصحة العامة 
باإليجابية وانتماء نحو المجتمع والمباعر الخاصة اتجاه افراده  عورالى الب والروح المعنوية مفيوم غيرملموس يبير

 (.(Ngambi,2011:p.762-779الذين يعيبون معو بحيث يتساعد الجميع علة تحقيق اىدافو
 (:ٖٕٕٛ:صٕٔٔٓجوانو نوآخروننو توجد عدة تعاريف للتعبئة النفسية نذار منيا 

 االنفعالية استجاباتو نوع إلييان ويحدد ينتمي التي ماعةالج إطار ضمن الفرد على عامن يسيطر نفسي اتجاه -
  .بو المحيطة للعوامل والمؤيرات لديو الفعل وردود

 ما وبأهل واحدن العمل افريق على يساعدىم معينةن مؤسسة في العاملون الجماعات واإلفراد تحملو اتجاه -
 .المنبودة األىداف تحقيق نحو الحييث سعييم خبلل والنزاعن ومن الصراع حاالت من يمان

 ياون بحيث زمبلئو مع وأن يتعاون لعملون يتحمس وأن النظام يراعي وأن واجبو في المؤسسة فرد ال إداء -
 .خارجية ضغوط عن ذلك ياون أن دون خاطرن طيب عن ذلك

 .مبتراة للمجتمع تحقيق أىداف أجل من ويبات وميابرة بإصرار التااتف على هدرة األفراد -
 :المعنوية الروح أومية

النابات واذا تعرض الببلد  الروح المعنوية حالة نفسية وذىنية وجسديو تساعد الفرد والجماعة على تحمل الصعاب في
نما الروح ل ن لذا ىناك هول الي سء او ارب نابليون :  ليست الطرق التاتياية ىي التي تقرر مصير الحرب وا 

ى مر التاريخ ىو الذي ياسب الحرب وليس اآللة اما ان تطور السبلح ال المعنوية( وىذا يدل على أن اإلنسان وعل
 .يقلل من أىمية اإلنسانن بل يزيد من أىميتون ألن النصر في المعراة متوهف على اإلنسان وروحو المعنوية

فإذا اانت معنويات األفراد مرتفعة  ئيم مقياس لمدى فعالية أدا دأىمية ابيرة فيي تع افراد المجتمع أن لمعنويات 
إلى  من مباريع الدولة لذا على المسؤولين مبروعمتميلة في زيادة االنتاج في اي يؤدي إلى نتائج مرغوب فييا 

لنجاح في المبروع ن اي ان رفع المعنوية ألفراد المجتمع في المؤسسات اافة يؤدي الى زيادة  ادليل فرادسلوك األ
يح زيادة االنتاج يؤدي الى زيادة االنتاج وبتالي يسود االمن وألمان في المجتمع والال يجد لو االنتاج والعاس صح

فرص عمل من خبللو ييبت ذاتو وتخنفي اغلب مظاىر العنف والتطرف الذي يسود المجتمعات حاليا لعدم وجود 
المعنوية ألفراد المجتمع فرص عمل ألغلبية البباب وبتالي يقعون ضحية العنف واالرىاب ومن اىمية الروح 

 (:ٕ٘ٔ:صٜٜٜٔاآلتي عطيةن
الوالء  إلى يؤدي مما نفردال على إيجابية آيار من ليا و التحفيزن عناصر من عنصر المعنوية الروح تعدّ  -

 وتماسايا واستمراريتيا المنظمة أو المنبأة واستقرار خدمات أو سلع أاانت سواء اإلنتاجية زيادةللوطن ن
 .وبقائيا
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 منع إلى ذلك أدى مجال اي في مرتفعة فراد المجتمع ال المعنوية الروح اانت الما أي نوهائي بدور تقوم -
 ويعم  االخبلص في ال دوائر الدولة.العملن مواعيد عن التأخير العملن عن الغياب العملن إصابات ايرة

 بروح يتمتع الذي فردال أن والدراساتالبحوث  أيبتت حيثن للعمل واالنفعالي النفسي التوازن حدوث إلى تؤدي -
 بو يحيط عمن النفسي الرضا يم ومن واالنفعالين النفسي من التوازن ابير هدر على ياون مرتفعة معنوية
 .العمل لطبيعة بالنسبة يعمل وأيضا العمل الذي لجماعة بالنسبة سواء

 أاير رغبةال لديو و نافراد مجتمعو مع سوية بطريقة والتعامل التايف على وهادر مرونةن أاير الفرد تجعل -
 .يممع التعاون في

 الروح من يعاني الذي بعاس البخص سيولة أاير معو التفاىم ياون مرتفعةن معنوية بروح يتمتع الذي فردال -
 .المنخفضة المعنوية

لما للروح المعنوية ن في الدولة  عند افراد المجتمع والسيما منتسبي العمل الوظيفيذًا للروح المعنوية أىمية ابرى ا
العالية من اير في زيادة انتاج الفرد وتحسن نوع انتاجو وحسن تايفو النفسي مع العمل الذي يقوم بو ولما للروح 
المعنوية المنخفضة من ىبوط في نسبة انتاج الفرد وسوء تايفو النفسي لذا من االىمية بماان اىتمام المسؤولين 

ملين لدييم وايبلئيم العناية الفائقة بمسألة الصحة النفسية لعاملييم وايجاد الحلول بارتفاع الروح المعنوية لدى العا
  لمبابلتيم التي تحسن ظروفيم النفسية.

يمتلاون روحًا معنوية عالية او منخفضة ؟ طبعا ىناك ميزات خاصة تتجلى المنتسبين ايف نستطيع ان نعرف اما 
معنوية عاليو فيو يتميز بإيمانو بأىداف مؤسستو ويقتو بنفسو وبقيادتو بسلوك الفرد تجاه أمر ما فإن اانت روحو ال

نفسية مفعمة بالحب والمودة تجاه االخرين واحترامو للعمل الجماعي بل ومباراتو الفعالة بو ن  بصحة االدارية وتمتعو
  وبعوره بأنو محترم ومقدر من هبل رؤسائو بالعمل فيما يقدم من عمل مميز.

مامًا لميزات االفراد الذين يتسمون بروح معنوية منخفضة حيث تجد البلمباالة وعدم تحمل المسؤولية والعاس صحيح ت
  وايرة الغياب في دوامو واىمالو المتارر.

العوامل التي تؤدي الى رفع الروح المعنوية بين العاملين ؟ ىو عامل إبباع الحاجات النفسية من خبلل  فعليو ان
لذي يتجلى في التحرر من التوتر النفسي والماانة في المجتمع وحاجتو الى التقدير والتبجيع ا الصحة النفسيةتوفير 

من اجل تحفيزه على المزيد من االنتاج وعامل توفير الجو المناسب للعمل من خبلل توفير االمن واالطمئنان 
االدارة الواعية المنفتحة القادرة ى عل واالحترام والعدل في المعاملة ومحاولة تحسين مستواه العلمي والميني والترايز

برااو في المسؤوليات باالضافة الى وجود مدير لو مؤىبلت علمية وخبرات واعية تبعر العاملين  على االبراف وا 
  باليقة بالنفس.

 المعنوية الروح مظاور
يمان إيجادىا عن ال و ن المجتمعالروح المعنوية  الصورة الالية لنوعية العبلهات اإلنسانية السائدة في  عدت

طريق األوامر أو التعليمات أو العقوبات أو رغمًا عن إدارة المؤسساتنلذا يماننا الحام على درجة الروح المعنوية في 
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َمَثُل  (: َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ المجتمع اذا سادت بين  افراده المحبة والتعاون وااللفة ن اما عبر عنيا رسولنا الاريم 
ٌو َتَداَعى َلُه َساال   َتَكى ِمن ُه ُعض  ِمِنيَن ِفي َتَوادِِّوم  َوَتَراُحِمِىم  َوَتَعاُطِفِىم  َمَثُل ال َجَسِد؛ ِإَذا اش  ِئُر ال َجَسِد ِبالسََّىِر ُمؤ 

 .1َوال ُحمَّى(
ن سوء العبلهات اإلنسانية بين افراد المجتمع الواحد ياون مسئواًل عن تدىور الروح المعنوية لدى وعلى العاس

نرى ومع االسف في اآلونة األخيرة عدم تواجد األخوَّة بين افراد المجتمع العراهي من التراحم والتوادد افراد المجتمعن و 
ظيور حراات العنف  وأدى ذلك عو  ويسوءه ما يسوؤىمننجد الفرد يسره ما يسر بقية افراد مجتم والتعاطفن وال

واإلرىاب في مجتمعنا الذي يستيجن العنف والغلو واإلرىاب اتفاها مع البرع القويم ن وهد تعود األسباب في أغلبيا 
غير إلى: من انقسامات فارية حادةن بين تيارات مختلفة نفذاك تيار علماني يدعو إلى بناء الحياة على أساس دنيوي و 

مرتبط باألصول البرعية وال بالتقاليد والعادات والمورويات االجتماعية األصيلة ن وىناك تيار ديني متطرف: يعارض 
ولذا فال جانب يرفض فار اآلخر ويقاومون وينظر إليو نظرة ريب ن المدنية الحديية وال ما يتصل بالتقدم الحضاري

ئ األساسية فييان ليقارنيا بما عنده من أصول ومبادئ يمان أن وبك دون تمحيص وتقويمن ليصل إلى الحق والمباد
 .(ٕٙ-ٔٙ:صٕٕٓٓ الظاىرينتاون عامبل مبتراا يجمع بينيا وياون فيو الخير لابل التيارين

ويرى  أليس( بأن الخبرات المبارة الخاطئة أو غير المنطقية تستمر وال تنطفئ على الرغم من عدم تعزيزىا 
د يعززون ىذه الخبرات المتعلمة بتارار تلقينيا داخليًا ألنفسيم حتى تصبح فلسفة ليم ونظرة من الخارج ألن األفرا

خاصة بيم ن وتتلخص وجية نظر  أليس( في الصحة النفسية في عبرة أىداف تميل بأجتماعيا خصائص الصحة 
 -النفسية يميليا المخطط اآلتي:

 

                                                           
  - صحيح البخارين برهم:  ٔٔٓٙ(ن وصحيح مسلمن برهم:  ٕٙٛ٘(و واللفظ لو.1
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ونفرح بوصول الخير إلييمن ويتألم أن  نفي تطيير القلوب نحو إخواننا افراد مجتمعنا فمتى ما اجتيدنا 
أصابيم ما يضرىم أو يؤلميمن ونقف معيم في مصائبيم وما ينزل بيمن فيغيث المحتاجن وينصر المظلومن ويعين ذا 

 الحاجةن ويتعاون معيم على الخير والبر.
ذات مدلول معنوي غير ملموسن ولان يمان أن يعبر عنيا من سماىا تتضح أنيا م إن الروح المعنوية من

 :(ٕٖ-ٖٓ: صٕٚٓٓ حلوةنخبلل مجموعة من المظاىر التي تدل علييان ومن ىذه المظاىر
ويقصد بيا متوسط اإلنتاج لفترة زمنية معينة ومقارنتيا باإلنتاج الفعلين فإذا  األرقام القياسية لمكفاية اإلنتاجية  .ٔ

عند حد معقول وفق النسب المقررة وتااليفو تتعادل مع مبيعاتون مع تحقيق برط الربح مع هلة  اان اإلنتاج يابتاً 
أما إذا زادت التااليف وىبط  نالعادم والتالف لئلنتاج الالين اان ىذا دليبًل على ارتفاع الروح المعنوية لدى العاملين

 المنظمة.مستوى األداءن اان ذلك دليبًل على انخفاض الروح المعنوية في 
 .بين افرادهمؤبر من المؤبرات اليامة الرتفاع المعنوية في  ات في البلدارتفاع مستوى الخدم .ٕ
من مظاىر التذمر وانخفاض الروح  مظيراً  وتضلم من هبل افراد المجتمع ايرة البااوى الشكاوى والتظممات  .ٖ

طة المتخصصين للابف اسو سراع في بحييا باإل البلد ن ولان على إدارة اً ن وهد ياون بعضيا حقيقيلدييمالمعنوية 
أن  من الضروري وليسن عن حقيقتيا ومعالجة أسبابيا وحتى تعود الروح المعنوية إلى مجراىا السابق في االرتفاع
نما هد تاون نتيجة لتوتر داخلي في الجماعة وليس بالضرورة أن هلة ن تاون ايرة البااوى نتيجة لسوء اإلدارةن وا 

د بإحباط بديد نتيجة عدم افر من مظاىر ارتفاع الروح المعنوية فمن الممان أن يصاب األ ظيراً البااوى تاون م
 ن فياون رد الفعل الطبيعي ىو سلبيتيم.ماإلنصات لباواى

انضماميم على أن معنوياتيم  يدل زيادة معدل خروج العمال من القوى العاملة بالنسبة إلى معدل دوران العمل  .ٗ
 داخل القسم الواحدن إذا لوحظ أن معدل طلب نقل العاملين بيذه األهسام مرتفعة اانت مظيراً منخفضةن حتى في 

ويبات القوى العاملة في المنظمة ليس بالحتمية دليبًل على ارتفاع معنويات األفرادن  نمن مظاىر انخفاض معنوياتيم
ن ىذا تقلل من خروج القوى العاملة وم وفمن الممان أن فرص العمل المتاحة للعاملين خارج منظماتيم محدودة

 وتظير اأنيا يابتة.
من المظاىر الواضحة للغاية  والتي الياون والئيا لدولة غير الرسميةالالتنظيمات ايرة   التنظيمات غير الرسمية   .٘

 افراد المجتمع .لمدى انخفاض معنويات 
اني افراد المجتمع العراهي من انخفاض لروح يرى الباحيان بعد استعراضنا ليذه المظاىر يتضح الي فرد منا ما يع

المعنوية لدييم فتذمر والباوى موجود وما ااير التنظيمات الغير رسمية والتي الياون والئيا لدولة بحيث يتحقق فينا 
 مقولة الباعر:

  َمتى َيبُمغ الُبنياُن َيومًا َتماَمه ** إذا ُكنت َتبنيِه َوَغيرك َيىِدمُ 
 عمى رفع الروح المعنوية العوامل التي تساعد 
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على العبلهات  ابيراً  يعتمد اعتماداً  ارتفاع معنويات افراد المجتمع أظيرت العديد من البحوث اإلدارية 
بالمادة  ميما تغيرت ظروف العمل الماديةن فرغبة العامل أو الموظف في العمل ال ترتبط دائماً  فيما بينيم اإلنسانية

ومن أىم العوامل التي  نلى تاوين صداهات وعبلهات بينو وبين أهرانو في العملإ تولقوة حاج بل ىي تخضع أساسياً 
 :(ٕٖ:صٕٚٓٓ الحلوةنىيللفرد تعمل على رفع الروح المعنوية 

ن القدرة الفنية واألسلوب اإلنساني الذي يتجو في إدارة أفراده ويتميل في  مسؤولتوفر الكفاءة في إشراف ال .1
العمل وتزيد خبراتو  تدفع المرؤوسين لعمل بحماس بعوره بأنو ينمو في ىذا فمن الحاجات األساسية التي

نفاذا احس الفرد ام مسئولو المبابر ذا خبرة لو وتزويده بتجاربو ىما نوع من التدريب وفيون فتوجيو رئيس
عن التخويف  ياون لو فاعلية في رفع الروح المعنوية للمرؤوس إذا اان بعيداً  وتحصيل علمي مناسب

إتاحة الفرصة للمرؤوس للمبادأة  ن فضبل عنالتيديد الذي يعمل على توسيع اليوة بين الرئيس ومرؤوسيوو 
بتزويد  وال بد أن ييتم اييراً  انوتبجيعيم على تقديم ما يعن لو من مقترحات في أعمال اإلدارة ونظمي

ين لو حدوده وأساليبو ووسائل المرؤوس بال المعلومات عن العمل والتي تعينو على أدائو على خير وجون فيب
االتصال واللوائح والتعليمات المتعلقة بو حتى تدخل اليقة في نفسو وياون على بينة بجميع ظروف العملن 

وتدخل في نفسو الطمأنينة إلى  فإن ميل ىذه الخطوة من جانب الرئيس ترفع اييًرا من معنوية المرؤوس
الرئيس أن يبدي تقديره للمرؤوس ويعبر عن فارتو الجيدة عنو اما أن على  نوضعو بل وتزيد حبو للعمل

إلى التقدير ىي حاجة نفسية  بال أساليب التبجيع متى اان المرؤوس يستحق ذلكو فإن حاجة المرؤوس
 أساسية للفرد.

إن األمن من الحاجات النفسية األساسية للفرد وعدم إبباعيا يؤدي إلى إحباطون توفير األمن لممرؤوسين  .2
وبالنسبة للفرد المرؤوس حتى يبعر بأمنو واستقراره يجب أن ياون ىناك من ن ن يم انخفاض معنوياتووم

الضمانات ما يتيح لو االستمرار في العمل دون طرد أو فصلن واذلك حصولو على مستحقاتو المالية 
 .س التقييموترهياتو وفق أسس من العدالة والنزاىة وعدم تدخل األىواء البخصية والمجاالت في أس

إن حسن سمعة المنظمة التي يعمل فييا الموظف وافاءتيا الممتازة  الثقة في كفاءة المنظمة وأودافىا  .3
ن ىذا االعتذار أو  وجودة اإلدارة بيا ليي من األمور التي يعتز بيا ىذا الموظف وتاون موضع فخر لون وا 

لمنظمةن ألنو يستمد بخاصة من نجاح الفخر يعمل على رفع روحو المعنوية النتسابو للعمل في ىذه ا
المنظمة ويفخر بمرازىان ونراه إذا ما دخلو ىذا البعور فإنو يتفانى في خدمة ىذه المنظمة مدفوًعا ذاتًيا في 

 ذلك.
من العوامل التي تزيد من ارتفاع روح الفرد المعنوية بعوره بأنو ىو نفسو  قيام التوافق بين الفرد وزمالئه  .4

مقبول من جماعة الموظفين الذين معيمن وأنو هد نجح في تاوين عبلهات إيجابية وصداهات ودية بينو 
 وبينيمن فإن ميل ىذه العبلهات تجعل جو العمل أمانة متصبًل ومستحًبان فيقبل على العمل بروح عالية وىمة
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ابيرةن واإلدارة يمانيا أن تلعب دوًرا ابيًرا في خلق ىذا الجو وذلك بالعمل الدائم على نبر الروح 
 االجتماعية.

في تيم لى عدم العدالة في معاملإ يعمدون افراد مجتمعيم وومن المبلحظ أن بعض الرؤساء يعمدون إلى التفرهة بين 
وميل ىذا السلوك يؤدي إلى انخفاض ابير في الروح  واىما توفير فرص العمل وانجاز معامبلتيم ن نواٍح مختلفة

 .لدى المجتمع المعنوية
 ىاكيفية قياسو  ألفراد المجتمع المعنوية الروح مزايا

لمنتسبييا بين فترة واخرى   المعنوية الروح هياس إلى اي مؤسسة انتبادر إلدارة البد المعنوية الروح ألىمية
 تبير نوياون ذلك بميابة تقيم المؤسسة نأذ إجراءات من إليو يحتاج ما على والتعّرفالتطوير والتحسين  بغرض
عطائيا المعنوية الروح عن البيانات جمع عملية إلى القياس عملية  فتعنى التقييم عملية أما اميةن هيماً  وتصنيفيا وا 
 لمعنويات دراستيا خبلل من اإلدارة أن حيث السائدة المعنوية حالة الروح على المقاييس ىذه خبلل من الحام

 اآلتي: المعنوية الروح لقياس الوسائل أىم ومن يقومون التي األعمال تجاه التعّرف على بعورىم يمانيا العاملين
 االستقصاءات من أنواع يبلية وىناك بالمقابلةن أو أسئلة بقائمة اانت سواء :المعنوية الروح استقصاءاتأواًل  

 :ىي العملين الواهع في المستخدمة
 . يختار بديلة بإجابات مصحوبة أسئلة وىي المعنويةن االستقصاءات -
 موضوع ببأن لو يحلو ما وصف للعامل يترك مفتوحة أسئلة عن عبارة وىي الوصفيةن االستقصاءات -

 .السؤال
 من علييا والتعليق تحليليا بالعمل وطلب متصلة مواهف أو حاالت تقديم على وتقوم العااسةن االستقصاءات -

 .اإلجابات ىذه من االستنتاج يم العاملين
 وباستعدادىا تيماتجاىا عن التعبير على مساعدتيم في الصادهة برغبتيا العامليناهناع اإلدارة :المقابمة ثانيا 
الفرد  بو يدلي ما أن نياوضما وبتأايدىا إلييا الوصول يتم التي النتائج أساس على البلزمة اإلجراءات التخاذ
 .صورة بأية عقابو في سبباً  تاون أو ضده تستخدم لن المقابلة في بيانات

 اتجاىاتون تعاس والتي الفعلي للفرد السلوك دراسة من تمان المنظمة سجبلت  :المنظمة سجبلت دراسةثالثًا 
 .الحصر ال الميال سبيل على تبمل هياسيا يمان السجبلت التي وىذه المعنويةن الروح استنتاج منيا يمان والتي

 .الفرد غياب نسبة -
 . بيا يتقدم التي البااوى عدد -
 .المتوسط وانخفاضيا عن تيازياد ومدى الفرد إنتاجية -
 .الموارد استخدام عن والخسارة التالف مقدار -
 .العمل حوادث مقدار -

 :يلي فيما العملن في المعنوية والروح االتجاىات هياس مزايا تلخيص يمانو 



((     النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

28 
 

 للموضوعات بالنسبة وبعور العاملين آراء معرفة يمان إذ المنبأة في المعنوية للروح العامة المستويات لئلدارة تبين .ٔ
 .واالجتماعية للعاملين الترفيييةن الخدمات :ميل المختلفةن

 .واألفراد بين اإلدارة المعلومات وتبادل االتصال وسائل من ىامة وسيلة االستقصاءات ىذه دتع .ٕ
 .العاملين معنويات ورفع االتجاىات تصحيح إلى االستقصاءات ىذه تؤدي .ٖ
 العبلهات تحسين على ليم تاون دافعا وبذلك المعنويةن الروح ألىمية المختلفة اإلدارة مستويات فيم على تساعد .ٗ

 .اإلنسانية
 .التدريب من عينةم أنواع إلى الحاجة مدى تحديد في مفيدة طريقة تعد .٘
 .العمال ونقابات التحادات فائدة ذات االستقصاءات ىذه تاون .ٙ

 الفيزيقية الظروف أن واما ومعنوين جو مادي من بيا يحيط ما وعلى واجتماعيةن ونفسيةن مادية عواملوىناك 
براك الديمقراطية والقيادة والمعقولةن واألجور العادلة الجيدة  حوافزن نظام وتوفير القرارات واتخاذ في صنع العاملين وا 
 (.ٖٕٕٛ:صٕٔٔٓالمؤسسات جوانةنوآخرونن في لؤلفراد المعنوية الروح درجة من وترفع تزيد األمور التي من اليا

ن خصوصاًا ماع احتادام الصاراعات والنزاعاات وأعماال فاار المتطارفأابر التحديات التي تواجو العاالم الياوم ال 
الفااار لماافحااة ىااذا لااال مؤسسااات الدولااة ل الحاجااة ماسااة إلااى تاااريس الجيااود ن مااا جعاامجتمعنااا العراهاايالعنااف فااي 

ا دور ابياار فااي نااار ال يواجيااو إال فااار وماان ىنااا عليالففاا نن والمساااىمة بفاعليااة فااي مااا يحقااق الساالم واالسااتقرارالماادمر
 وتاي يعتماد عليياا ن فاار اضاال واباف األساس الزائفاة الاي تاييف الندوات الفارية والتوعوية التي تعمل على دحض 

خيار رسال يقوماوا بياذه الميماة فاي توعياة أفاراد المجتماعن ولاان  نااونوفاي نفاس الوهات  خارينأن ياونوا هدوة لآل  يناعل
الاذين يميلاون الفاار الوساطي لتوعياة الباباب بمخااطر اافااء إلهاماة النادوات واختياار  الجيودفي البداية يجب أن تنسق 
 مان تنباع المجتماع ماع عضاويا ارتبااط تارتبط ظااىرة اي انبانعلماًا عراهيعلاى المجتماع ال الفاار الضاال وآيااره السالبية

اآلراء فيماا  ونقبل تتباايننا في االصبلح دور  على ينسحب وىذا ن والخارجية الداخلية ن المتغيرات من مجموعتين تفاعل
أو رأياو أو انطباعاو عان ذلاك الموضاوع ندما تطرح هضية معينة على طاولة النقاش فلاال مناا وجياة نظاره عن أي بيننا 

المطااروح أو تلااك الحالااة أو المسااألة التااي تناااهشن ولمااا ااناات الظااروف التااي يعيباايا البباار وبيئاااتيم ومسااتوى وعااييم 
ويقاااافتيم وتجاااااربيم فااااي الحيااااة مختلفااااةن باإلضااااافة إلااااى اخاااتبلفيم فااااي العماااار والخباااارة فاااي الحياااااة واخااااتبلف األمزجااااة 

لطبيعي تبعًا لذلك االختبلفن أن ياون لال منا وجياة نظار أو رأي خااص باون هاد يتطاابق ويتفاق والنفسياتن اان من ا
 .مع اآلخرينن أو هد يختلف معيمن بغض النظر عن صحة ىذا الرأي أو عدم صحتو

أن وجود أاير من وجية نظر أو رأي حول الموضوع الواحد ال يمان تفسيره على أنو حالة سلبيةن بال العااس 
فإنيا حالة إيجابية مفيدة البد منيا في أي نقاش يجري باين مجموعاة مان األفارادن لماا فاي ذلاك مان فوائاد اييارة من ذلك 

 . وابيرة فأعقل الناس من جمع إلى عقلو عقول الناس
ن وبالتاالي أن  ألفاراد المجتماع الاذي نتعاايش معيام مواجياة األفااار الضاالة والمضاللة ابيار ل بناالدور المنوط 

جيود الببرية لمواجية الغزو الفاري الذي يستيدف عقول بباب مجتمعنا من خابلل اللعاب علاى أوتاار الحمياة تايف ال
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التطاور التانولااوجي  مختلفااة نويتازامن ىاذا والدينياة بيادف إياارة الفااتن والمبااال مان خابلل دس الساام الاذي أخاذ أساماء 
افاراد األمار ال يخلاو مان سالبيات عديادة ومخااطر علاى  ن فاأنلياذا التطاوروعلاى الارغم مان إيجابياات العديادة  المذىل ن
والعبااث فااي منظومااة القاايم لاادييم ن وذلااك خاابلل اسااتغبلل تلااك التقنيااات الحدييااة فااي أمااور غياار مقبولااة علميااًا  مجتمعنااا

واجتماعياااًا والتاااي ساااياون لياااا أياااارًا ضاااد الباااخص نفساااو وضاااد مجتمعاااو بصاااورة عاماااةن وىاااذا ماااا اخبرناااا باااو الصاااادق 
َرَف النَِّبيُّ َصمَّى المَُّه َعَمي ِه َوَسمََّم َعَمى ُأُطٍم ِمن  آَطامِ   المصدوق: َن َمةا َأَرى ؟   ، َقةاُلوا  َأش  ال َمِديَنِة ، َفَقةاَل     َوةل  تَةَرو 
 .َٕفِإنِّي َأَرى ال ِفَتَن َتَقُع ِخالَل ُبُيوِتُكم  َكَوق ِع ال َمَطرِ  :  "  ال ، َقالَ 

( بعين الغيب مما علمو اهلل صاورة مان الفاتن النازلاة بالنااس نوبابييا باالمطر َصمَّى المَُّه َعَمي ِه َوَسمَّمَ أبصر النبي       
 الفار المتطرف.إذ يعم بسقوطو ال بيء من الببلد والعبادن الحديث متجدد ولو معان اييرة منيا 

هد  ناونواال  بالمجتمع والوالء لون عبلهتيا توييق على فانعمل اننا اطياف مختلفة ن نجد لمجتمعنا ننظر حينما
نعلى  الجميع أن تفتح المبابلت  ميل تلكظيور عند أن تحصن المجتمع  وال تستطيع بئ ال عن البعد ال ابتعدنا

أبوابنا على افراد المجتمع الذي نعيش معيم نوال ننعزل عن المجتمع ن فخدمة المجتمع من أبرز وظائف الفرد الغيور 
.  

 النفسية في الجامعة والمجتمع  الصحة
وزمبلئو ويتأير بالمنيج  اساتذتووالجامعة مؤسسة تربوية رسمية يستامل فييا الفرد نموه وىو يتفاعل مع 

الدراسين وتنمو بخصيتو من اافة جوانبيان ومن العوامل التربوية المؤيرة في الصحة النفسية للطالب: العبلهات 
في العملية التربويةن وتبترك  االستاذوبينو وبين زمبلئون والمنيج الدراسين ودور  اذاالستاالجتماعية بين الطالب و 

 التربية في ايير من أىدافيا مع الصحة النفسيةن ومنيا نمو البخصية المتااملة لئلنسان الصالح للحياة نفسيًا. 
فاااراد والجماعااااتن وحباااذا لاااو عمااال والمجتماااع الاااذي يعااايش فياااو الفااارد بمؤسسااااتو المختلفاااة ياااؤير فاااي الصاااحة النفساااية لؤل

المساائولون فااي اافااة مؤسسااات المجتمااع علااى تحقيااق الصااحة النفسااية عاان طريااق تييئااة بيئااة اجتماعيااة آمنااةن تسااودىا 
نبااء  العبلهات السليمة والعدالة االجتماعية والديموهراطيةن واالىتمام بالفرد والجماعة ورعاية الطفولة والبباب والاباار وا 

ت والمؤسسات التي تحقق ذلكن ومراجعة المعايير االجتماعيةن والقيم الصالحة والميل النابعاة مان األدياان وتدعيم الييئا
 .السماوية ومن التراث الحضاري بما يحقق الصحة النفسية

  مناوج الصحة النفسية
 ىناك  يبلية مناىج أساسية في الصحة النفسية

 المنىج اإلنمائي  -1
السعادة والافاية والتوافق لدى األسوياء والعاديين خبلل رحلة نموىم حتى  زيادةإنبائي يتضمن   وىو منيج

يتحقق الوصول إلى أعلى مستوى ممان من الصحة النفسيةن ويتحقق ذلك عن طريق دراسة إماانات وهدرات األفراد 

                                                           
 السنن الواردة في الفتن لمداني ،المصنف عثمان بن سعيد الداني - 2
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النمو جسميًا وعقليًا واجتماعيًا  ن ومن خبلل رعاية مظاىر والجماعات وتوجيييا التوجيو السليم  نفسيًا وتربويًا ومينيًا(
 وانفعاليًا(ن بما يضمن إتاحة الفرص أمام المواطنين للنمو تحقيقًا للنضج والتوافق والصحة النفسية.

 المنىج الوقائي  -2
ويتضمن الوهاية من الوهوع في مبابلت واالضطرابات واألمراض النفسيةن وييتم باألسوياء واألصحاء هبل 

زالتيا أوالً  بأولن ويرعى نموىم النفسي السوي اىتمامو بالمرضى  ليقييم من أسباب األمراض النفسية بتعريفيم بيا وا 
ويييئ الظروف التي تحقق الصحة النفسيةن وللمنيج الوهائي مستويات يبلث تبدأ بمحاولة منع حدوث المرضن يم 

زمانون وتتراز الخطوط العريضة للمنيج تبخيصو في مرحلتو األولى بقدر اإلماانن يم محاولة تقليل أير إعاهتو  وا 
الوهائي في اإلجراءات الوهائية الحيوية الخاصة بالصحة العامة والنواحي التناسليةن واإلجراءات الوهائية النفسية 

 الخاصة بالنمو النفسي السوي ونمو والميارات األساسية للحياة.
 المنىج العالجي  -3

واألمراض النفسيةن حتى العودة إلى حالة التوافق والصحة النفسيةن ويتضمن عبلج المبابلت واالضطرابات 
وييتم ىذا المنيج بنظريات المرض النفسي وأسبابو وتبخيصو وطرق عبلجو وتوفير المعالجين والعيادات 

 .    (ٛٗٔ-ٙٗٔ:صٖٕٓٓ زىراننوالمستبفيات النفسية
 مظاور الصحة النفسية

لااى الااتبلؤم مااع مجتمعااوو وذلااك بتاااوين عبلهااات اجتماعيااة سااليمة مااع : وىااو هاادرة الفاارد ع التوافةةق االجتمةةاعي -1
  .االخرين و تنتج اما بتعديل سلواو الخاطئ او بتغيير ما ىو فاسد في مجتمعة

: تميال المباابلت واالحاداث اليومياة الاييار مان القلاق والتاوتر  قدرة الفرد عمى مواجىة المشةكالت واالزمةات  -2
واالزمات النفسية في حياتنا و مما يسوء صحتنا النفسية . لذا الما اان الفارد هاادرا علاى مواجاو مبااالة وحلياا 

  .بطريقة سوية و والما اان هادرا على معالجة االحداث اليومية التي تمر عليو بتوافق سلي
: ان النجاح في العمال يسااعد الفارد علاى تأاياد ذاتاو و ويجلاب لاو الساعادة  عمل والشعور بالرضاالنجاح في ال -3

والرضا واليقة بالنفس و ويقوي الرابطة بينو وبين جماعة العمل التي ينتمي اليياا و وىاذه الياا مان االماور التاي 
 .عملة ان ياون محبا لعملة تدعم صحتو النفسية. ومن العوامل اليامو التي تساعد الفرد على نجاحة في

: مان العبلماات الياماة التاي تعبار عان الصاحة الفارد النفساية ناوع النظارة التاي ينظار بياا  االقبال عمى الحياة  -4
الااى الحياااة وماادى اهبالااة علييااا و فالبااخص الااذي يتمتااع بالصااحة النفسااية ىااو ينظاار الااى الحياااة بنظاارة مباارهةو 

بااال مباااىج الحياااة المبااروعة و ممتلئااا بالتفاااؤل والحيويااة وحااب يعاايش يومااو بعمااق طولااو وعرضااوو مسااتمتعا 
 .الحياة. اما الذي يعاني من سوء الصحة النفسية فيو الذي ينظر الى الحياة بمنظر اسود

:ان تعامال الفارد تعاامبل ميمارا ماع الواهاع اماا ىاو و وهباول  التوافق مع شروط الواقع واختيار اوةداف واقعيةة  -5
  .و وعدم اليروب منيا باتجاه االحبلم او الخيال و وتحمليا في مسعاه نحو اىدافو صعوبات ومعرفو حدوده
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: ونعنااي بيااذا اال ياااون الفاارد متاارددا حيااال المواهااف التااي تصااادف ومذبااذبا فااي اتخاااذ ثبةةات االتجةةان النفسةةي  -6
تناق بعاض القايم القرارات وذلك ان يباات اتجاىاات الفارد دليال علاى تاامال بخصايتو و وال ياأتي ذلاك اال اذا اع

 .واالتجاىات والمبادئ التي تحدد سلواو وتاون ىديا لو في حياتو
وىااو ماان اىاام المؤباارات الصااحة النفسااية . وتلااح ىااذه النقطااة عاال جانااب العاااطفي. فقااد  االتةةزان االنفعةةالي    -7

يااااون ىاااذا الجاناااب مصاااابا باضاااطراب و وهاااد يظيااار الباااخص فاااي واحاااد مااان طرفاااي التطااارف ...فقاااد تااااون 
 .ة جامحو ومسيطره عليو .وهد تاون جامدة متبلدة متحجرةالعاطف

ان االنسااان السااوي ىااو الااذي يسااتطيع ان يحااب ان يتمتااع بالقاادرة علااى ان يماانح الحااب لؤلخاارين وان  الحةةب   -8
 .يستحوذ على حبيم لو

فاي حيث يجاد الفارد الرضاا والساعادة الجنساية ماع باريك حياتاو مان افاراد الجانس واالخار  االستقرار الجنسي   -9
  .ظل الزواج البرعي بالطريقة المبروعة

: ان االيمان باهلل عملية نفسية تنفاذ الاى اعمااق الانفس فتبعاث فيياا يقيناا ال  االيمان جوور الصحة النفسية -11
يتزعاازع و ورضااا صااادها بقضاااء اهلل وهاادره و وهناعااة غااامرة بعطائااو . امااا انيااا تباايع فااي الاانفس تفاااؤال وطمأنينااة 

 .موتحمييا من التباؤ 
  



((     النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

32 
 

 الفصل الثالث أجراءات البحث
المنيج الوصفي التحليلي الذي يصف الظااىرة المدروساة وصافًا امياًا وايفياًا مان خابلل جماع  البحثاتبع  في 

المعلومااات وتصاانيفيان وماان ياام تحليليااا وابااف العبلهااة بااين أبعادىااا المختلفااة ماان أجاال تفساايرىا تفساايرًا اافيااًا والوصااول 
 .  (ٜٛٔ:صٕٓٓٓ العسافنإلى استنتاجات عامة تسيم في فيم الحاضر وتبخيص الواهع وأسبابو

(مان ٜٓٙبعاد تحدياد مجتماع البحاث مان التدريسايين فاي جامعاة األنباار والباال  عاددىم   -أوال مجتمع البحث وعينتةه 
تدريساي  (ٗٗٔ% مانيم  اعيناة للبحاث وبلغات ٘ٔ( الياة نواعتماد نسابة  ٕٓبمرتبة مدرس صعودا نماوزعين علاى    

 عينة مميلة لمجتمع الدراسة.
 )خطوات األعداد والصدق والثبات ( أداة البحث

 باالستبيان  أداة للبحث وفق الخطوات آالتية:  ةستعانتم اال
( فقارة موزعاة الاى ارياع مجااالت ىاي: مجاال ٓ٘نوتم اعداد  اساتبيان مان  الدراسات الممايلة  ادبيات و اإلطبلع على .ٔ

حاااب النااااس فقااارةن مجاااال ٕٔ اليقااة فاااي الااانفس وتنميتياااا فقاااراتن مجاااال ٓٔ   ساابلمة الجسااامو ومعافاتاااو مااان األماااراض
 فقرة. ٛٔفقرة ن مجال االيمانن ٓٔ والحرص على سعادتيم

متادرج لدرجاة الموافقاة  خماساي فقارة( أماام مقيااس ٓ٘الصدق: عرض الفقرات التي تم التوصل إلييا والبالغة عددىا    .ٕ
عة األنبار فاي علام الانفس وفلسافة التربياة وطرائاق (نعلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة جام٘-ٔمن 

التدريس ن لتقدير مدى  صابلحية؟ الفقارات مان عادميا لقيااس ميال ىاذه الظاواىر أو التاي تحتااج إلاى تعاديل أو حاذف 
% ماان اتفاااق المحامااين علااى الفقاارة الواحاادة  وبااذلك يتحقااق أحااد أنااواع الصاادق  الصاادق ٓٛواعتمااد الباحيااان  نساابة 

سااتبيانن إذ تبااير األدبيااات فااي ىااذا المجااال  تاااون األداة مناساابة إذا مااا حضاات بااأابر هاادر ممااان ماان الظاااىري( لبل
 ( .Dentifing 1971,p13 االتفاق بين المحامين والمتخصصين للظاىرة المدروسة( 

فماا % ٓٛوفي ضاوء آراء ومقترحاات الخباراء تام تغيار صاياغة بعاض الفقراتنواعتمااد الفقارات الاذي حضايت بموافقاة  .ٖ
% فااااأاير ٓٚفااااوق منيمنحيااااث تبااااير أدبيااااات الموضااااوعنتعد الفقاااارات مقبولااااة إذا ااناااات نساااابة موافقااااة الخبااااراء عليااااو 

 %.ٓٛاانت نسبة االتفاق اهل من  هبلت ال فقرات االستبيان( نوبذلك ٕٙٔنصٖٜٛٔ بلوم
إعاداد تعليماات االختباار أو اعد  لبلستبيان البحث تعليمات اإلجابةنوما اليدف منونحيث تبير أدبيات الموضوع نأن  .ٗ

 .االستبيان  تؤدي إلى نتائج دهيقة ومضبوطةنخبلف الذي ال توجد بو ىذه التعليمات
(تدريسااي  ماان مجتمااع البحااث للتأاااد ماان وضااوح الفقاارات  ٕٓاليبات:عرضاات الفقاارات الناتجااة بعااد التعااديل علااى     .٘

ت الطفيفاة يام أعيادت الفقارات إلاى نفاس المجموعاة وصياغتيا وتعليمات االستبيان  وعلى أيرىا أجريت بعاض التعاديبل
%  وىااااذه هيمااااة مقبولااااة لمياااال ىااااذه ٔٛبعااااد أساااابوعين إليجاااااد معاماااال االرتباااااط والااااذي يمياااال معاماااال اليباااااتن وبلاااا  

متااادرج  خماساااي( فقااارة مقابااال  مقيااااس ٓ٘وبياااذا تااااون األداة جااااىزة للتطبياااق مااان  ٓ(ٕٙٙنصٜٜٛٔالبحوث عاااودة
 .ٓ٘ٔوبمتوسط فرضي يساوي  ٓ٘ن واهل درجة  ٕٓ٘على االستبيان ن واعلى درجة  لدرجة الموافقة
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 تطبيق االستبيان والوسائل اإلحصائية
وساتخدمت االوسااط الحساابية تم توزيع االستبيان على عينة البحاث وحسااب درجاة النيائياة لاال فقارة علاى االستبيانن  

 .واالختبار التائي بوصفيا وسائل احصائية 

 
 الفصل الرابع  نتائج البحث

ىنااااك فروهاااا ظاىرياااة باااين اجاباااات العيناااة  ( تدريساااي وتدريساااية تباااين أنٗٗٔبعاااد تصاااحيح إجاباااات العيناااة  
 (:ٔوالوسط الفرضي لال مجال يبينيا المخطط البياني 

 
طباااق ولمعرفاااة فيماااا اذا اانااات الفاااروق باااين المجااااالت والوساااط الفرضاااي اااابل علاااى انفاااراد وباااين المقياسااااال 

وفاق مجاالتياا  بااديء الصاحة النفسايةم( نتائج إجابات عينة البحث وفق ٔيبين الجدول  االختبار التائي لعينة واحدة و
 االربعة.
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 (ٔجدول  
  لمقياس  الصحة النفسية( وفق مجاالتيا االربعةنتائج االختبار التائي  

 مجاالت الصحة النفسية
عدد 
 الفقرات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 1.96 51.41 31 2.241 21.4 11 سالمة الجسم 
عند درجة 

 حرية
141 

 غير
دال  

 عند
 مستوى
1.15 

 34.69 36 3.252 26.6 12 الثقة بالنفس
 23.18 31 2.711 24.8 11 حب الناس

 29.98 54 2.321 48.2 18 االيمان
 138.66 151 2.63 121 51 المجموع

( أن مباديء  ال على انفراد غير متحقق واذلك المباديء بصورة عامة غير متحققة وجميعيا  اهل ٔويبين الجدول 
 ( ولصالح المتوسط الفرضي.٘ٓ.ٓمن الوسط الفرضي  واانت الفروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

 النتائجتفسير 
( يتبين بان الجامعة هد اخفقت في تعبة افراد مجتمعيا لتنمية الصحة النفسية ٔخبلل ما تم عرضو في جدول        

 من وجية نظر تدريسيييانحيث ىي االخرى اصابيا ما اصاب البلد من تدمير وتبريد.
 يقاوم إن ينبغاي ومسؤوليات ميام ىناكاذا ان  اذلك لمن نلمس بان الجامعة ايرت بالمجتمع بل المجتمع اير بالجامعة

 مجتمعاو التاي ألبنااء والتوجييياة اإلرباادية المسااعدة تقاديم يمانو إذ ن تدريسيينا مينتو فضبًل عن ساتذة الجامعةا بيا
 بيقاة واالنادماج التفاعال لمواصالة الاوطن وتحفازىم تيام التاي األساساية بالقضاايا اإلحسااس علاى تبجعيم إن بأنيا من
ىاذه  نوفاي اآلتاي بعاض مان المجتماع فاي السياساية العملياة فاي النجااح لغارض تحقياق اافة المجتمع ماونات بين تامة

 -:الميام
 والتوافاق واالنساجام التفااىم مان المطلاوب المساتوى تحقياق علاى لمسااعدة افاراد المجتماع التعبئاة النفساية 

 تنمياة اجال بياا مان القياام يساتطيعون وماؤىبلت خبارات مان سااتذة الجامعاةيملااو ا طرياق ماا عان النفساي
حساسيم المجتمعراد أف أذىان في المعاصرة المفاىيم  .بالمسؤولية وا 

 ن نفوسايم فاي اليقة على غرس حرص بال والعمل مواهفيم وتفيم ن وانفعاالتيم المواطنين بمباعر االىتمام 
 ن اإلعبلم وسائل طريق عن أو المحلية البيئة على الصعيد ذلك أاان سواء هلوبيم في والساينة األمن وبث
هامة  .للمجتمع األساسية القضايا والندوات وتفيم المؤتمرات وا 

 إهاماة على المجتمع افراد يساعد بما المتبادل تراماالح اآلخرين أساسيا مع ناجحة اجتماعية عبلهات تاوين 
نسانية عبلهات  . ( تحترم حترما (مبدأ من انطبلهاً  اإلنسان سانيةإن مزاحترا بالتسامح تتسم بينيم فيما طيبة وا 
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   ماا ال استيعاب في وهوتو ومساعدتو بضعفو ىو اما المجتمع افراد التقبل يقافة نبر إلى جامعةال سعىت 
 . األفضل نحو وتعديل سلواو والسياسي اليقافي مستواه رفع بأنو من

 طرياق عان ليام ىاو أفضال ماا وتقاديم الماواطنين نفاوس فاي المباترك الجمااعي والعمال التعااون روح غارس 
 . الدولة مؤسسات

 فاي طرياق الاتاباة عان التبااؤم عان بعياداً  المجتماع افاراد أذىاان فاي بالمساتقبل التفااؤل مان حالاة تعزياز 
 جمياع وبيان فئاتيا بال بالبيئة االجتماعية واالحتااك المحاضرات والمؤتمرات وحضور والمجبلت الصحف
 . وتطوره وتماساو المجتمع توحيد ميمًا في عامبلً  يبال مما بيم الخاصة القضايا

 ماع المسااجد تفعيال دور طرياق عان وذلاك االجتماعياة البيئاة ماع الساليم التاياف علاى المجتمع افراد تبجيع 
 . اافة المجتمع مؤسسات

 الوعي نبر عن طريق وذلك المجتمع افراد تواجو التي المعوهات ومواجية الصعوبات على القضاء محاولة 
حساسيم المواطن بأىمية والسياسي االجتماعي  .للجميع حق بوطنيتيم بأنيا وا 

االلفااة والمحبااة او رسااائل الاراىيااة والعناافن و اااان  تياادف الااى نباارعااث بالرسااائل يب فأمااا أن ان دور الجامعااة  خطياار
تعزيااز التعااايش و الفتنااة  وأد نااارفااي  تساااىم التااياألياار الابياار فااي نباار التوجييااات الوطنيااة  لاابعض اليااات  الجامعااة

السااالمي والتاافااال االجتمااااعي وعااادم تبناااي المعلوماااات واسااالوب الخطااااب الاااذي يصااادر عااان السياسااايين والاااذي يحمااال 
   منتسبي الجامعة.االتيامات والتحريض مما يسبب البحن الطائفي وىذا غير متوهع من 

 بعض التوصيات
ودراسااات  قاااالتمبتاليااف باااحيين للمجتمااع العراهااي وتنميااة الصااحة النفسااية و فااي التعبااة النفسااية   االعاابلم تفعياال دور  .ٔ

واهامااة الميرجاناات المباتراة تتنااول جميااع والفاار المتطارف   ونبااذ الطائفياة والعناف توحياد الالماة ورص الصافحاول 
 .اطياف المجتمع العراهي

نوالحوارات اليقافيااة بااين طلبااة المبااتراة نوعيااة الباارامج ال :خاابلل نوالجامعيااة عبلميااةتعزيااز العبلهااة بااين المؤسسااات اال .ٕ
 الجامعة وخطباء الجوامع.

الميرجانااات المبااتراة التااي تمياال الطيااف العراهااي بااين ىااذه :خاابلل االعاابلمتعزيااز دور منظمااات المجتمااع الماادني فااي  .ٖ
 .المنظمات بالتعاون مع وزارة اليقافة والجامعات 

فااي تعميااق مباااعر الوحاادة والتسااامح والحااوار ونبااذ  حيااد القنااوات العراهيااةنوتو  تأايااد اىميااة الاادور الااذي يلعبااو االعاابلم .ٗ
  .العنف والتمييز

ايااام األعيااااد  اطياااف المجتمااع العراهااي ن بمااا فييااا  توحيااد ضاارورة العماال الجاااد لاادى الجيااات المختصااة علااى توحياااد .٘
 .والمناسبات الدينية 

ورفاااع د تااادعو الباااباب إلاااى الحفااااظ علاااي ىاااويتيم ن ضااارورة هياااام الجامعاااات بتااادعيم وساااائل اإلعااابلم التاااي تباااث ماااوا .ٙ
علاي الااف عان الادور العمال و  راهيوفضح الوسائل التي تعرض مواد تدمر اليوية اليقافية للبباب العالروحالمعنوية ن

 التدميري الذي ال يساعد إال على خلق جيل ىش مطموس اليوية.
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 المصادر
 وتحديا العصر ن عالم الاتبن القاىرة.:ن المنيج التربوي ٕٕٓٓإبراىيمن مجدي عزيزن  .ٔ
صحيفة  تعزيز دور المسجد في تنمية األمن الفاري لدى الببابنن ٕٗٔٓآل البيخ نىبام بن عبدالملكن .2

  1435ذي القعدة  22الرياض االربعاء
 نٔج .القاىرة نالوسيط المعجم نٕٜٚٔن وآخرون أنيسنإبراىيم .ٖ
 عمانن األردن لطباعة والنبر ن ن أسامة دار ناالجتماعي األعالم ن ٕٓٔٓالجبورن سناءن  .ٗ
 الزرهاء محافظة في األساسية المرحلة معلمي لدى المعنوية الروح ن درجةٕٔٔٓجوانو نمحمدنوآخرونن .5

 2238(، ص2(،العدد)28مجمة دراسات تربوية،المجمد)المتغيراتن  ببعض وعبلهتيا
 لدى االجتماعي الوعي تبايل فى اإلعبلم وسائل دورٕٔٔٓحلسن موسى عبدالرحيمن ميدين ناصر علين .ٙ

 األزور جامعة مجمةاألزىر(ن  جامعة اآلداب الية طبلب من عينو على ميدانية الفلسطيني دراسة البباب
 .181 -135(، ص 2( ،العدد)12اإلنسانية، المجمد) العموم سمسمة بغزة،

 عمانن والتوزيعن للنبر أجنادين دار نٔط ن)سموك و مىارات( اإلدارية العالقات نٕٚٓٓن محمود حلوة ن .7
 .األردن

 ن المجموعة العربية للتدريب والنبرنالقاىرة.1نطالتدريب المؤثر بالعمل نٖٕٔٓخبراء المجموعة العربية ن .ٛ
 في المدارس التربويون يراىا اما االنحراف من الطبلب وهاية أساليب نٕٗٓٓ أحمدن صالح الريمين .ٜ

 األمنية، الرياض   لمعموم نايف جامعة ماجستير، رسالة ،الرياض بمدينة الحاومية المتوسطة
القاىرة:  – ٔط – دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسين  ٖٕٓٓزىرانن حامد عبد السبلم ن  .11

 .عالم الاتب
 -134(، ص22(، العدد )1مجمة الفتح،المجمد) نن التربية نظام بدىيٕ٘ٓٓالسامرائي ن فائق فاضل ن .11

144 
 نن دار عالم الاتبدور التربية اإلسالمية في اإلروابن  ٕٕٓٓالظاىرين خالد صالح  ناىض ن  .12

 .الرياض
دراسة ميدانية في البراة العامة للصناعات  -الروح المعنوية للعاملين واإلنتاجيةنٜٕٓٓعاصينعلينايفن .13

 146 -129(، ص 24المجمة  العراقية لمعموم االدارية ،العدد)النسيجية في الحلةن
 العربية. النيضة دار :القاىرة .النفسية الصحة في مقدمة نٜٜٙٔ ن السبلم عبد الغفارن عبد .ٗٔ
( دور اإلعبلم البديل في تفعيل المباراة السياسية لدى الببابن ٜٕٓٓعبد القوين محمود حمدين   .15

اليالثن الية اإلعبلمن المؤتمر العلمي الدولي الخامس عبرن اإلعبلم واإلصبلح: الواهع والتحدياتن الجزء 
 ٕ٘٘ٔجامعة القاىرة. ص 

 نالرياض نماتبة العبياان للنبر والتوزيع. المدخل إلى البحث في العموم السموكيةنٕٓٓٓالعسافن صالحن .ٙٔ
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 مصر الحديثن الجامعي الماتب نالتنظيمي السموك في مقدمة نٜٜٜٔنمصطفى عطيةن .17
 .2115أكتوبر، 2عدد  جريدة الزمانن اإلعبلم والدولةن ٕ٘ٔٓن  عفيف محمد .18
 القاورة  الىيئة العامة لمكتاب،    –،  الرضا النفسي  الباب الممكي لمصحة والسعادة 2118عكاشة، أحمد، .ٜٔ
 .ن ماتبة الملك فيد للنبرن الرياضاإلعالم الجديدن ٕٔٔٓالقرنين علين  .21
عي في المنظمات ن السلوك التنظيمين دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجمآٖٕٓالقريوتي محمد ن .ٕٔ

 .ن دار البروقن عمانن االردنٖالمختلفةن ط
 العراهي المجتمع في السياسي االندماج تحقيق في المسجد ن دورٖٕٔٓن رمضان حمداننمحمد  .22

 العموم كمية مجمة -اجتماعي من منظور تحليلية دراسة– المعاصر
 12-11(،ص13(،العدد)7اإلسالمية،المجمد)

 العراهي المجتمع في السياسي االندماج تحقيق في المسجد دور نٖٕٔٓمحمدنحمدان رمضانن .23
 .613 -548(. ص 2)13،العدد 7مجمة كمية العموم االسالمية،المجمد ن المعاصر

ن تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ٕٚٓٓنعامر نطارق عدالرؤف محمد  .24
 الخليج لدول العربي التربية ضوء االتجاىات العالمية الحدييةن ماتب

25.  
26. Ngambi, H. C., 2011. The relationship between leadership and employee morale in 

higher education. African Journal of Business Management, 4 2, pp. 762-776. 
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