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 لصحة النفسية ودورها في تعزيزالثقة بالنفشا

   الجامعة والسلوك االيجابي لدى طالبات  

  المستخلص :ـــــ

ُيعتبر اإلنسان ىو المبنة األساسّية لممجتمع وجوىر بنائو، فاإلنسان السوي ىو مصدر النيضة           
ى أكمل وجو ال بد أن يكون والفكر والتقّدم، ولكي يقوم الفرد بأداء واجباتو وميامو الذاتّية واالجتماعّية عم

متمّتعًا بصحة نفسّية عالية تخمو من االضطرابات والمشاكل التي تؤثر بشكل سمبّي في بذلو وعطائو 
نجازاتو، فالفرد المصاب باضطراب أو خمل نفسّي لو أثر سمبي يعود عمى ذاتو وعمى اآلخرين من حولو،  وا 

نجازاتو، لذا فظيرت األىمّية الكبيرة لدراسة لمصحة النفسّية التي تصل بالفرد إلى  فيقف عائقًا في وجو تقّدمو وا 
االنسجام والتوافق النفسي واالجتماعي، والقدرة العالية عمى اإلنتاجية والسعادة والعطاء ومن مظاىر السعادة 

إحساس الفرد بقيمتو بنفسو  وبين من حولو فتترجم ىذه الثقة كل حركة من ىي الثقة بالنفس حيث يعكس 
كاتو وسكناتو ويتصرف بشكل طبيعي دون قمق أو رىبة فتصرفاتو ىو من يحكميا وليس غيره  , وىي حر 

نابعة من ذاتو ال شأن لو بمن حولو وبعكس ذلك ىي انعدام الثقة التي تجعل الفرديتصرف وكأنو  مراقب 
صبح القمق حميفو ممن حولو فتصبح تحركاتو  وتصرفاتو بل وآراؤه  في بعض األحيان مخالف  لطبيعتو  وي

األول في كل اجتماع أو اتخاذ قرار.والثقة بالنفس ىي بالطبع شيء مكتسب من البيئة التي تحيط بنا ونشأنا 
بيا وال يمكن ان تولد مع أي شخص كان , والثقة بالنفس ىي طريق النجاح في الحياة وان الوقوع تحت وطأة 

يات ىو بداية الفشل , وتعد ثقة الطالبة بنفسيا مصدر األمان الشعور بالسمبية والتردد وعدم االطمئنان لالمكان
واالستقرار والشعور بالسعادة ، وان اىميتيا تتركز في كونيا تساعدىا في تكوين إنسان قادر عمى ان يتبوأ 

الحالي الى المكانة المرموقة في قيادة المجتمع ويكون شخصًا متكاماًل من جميع النواحي , وييدف البحث 
 النفسية ودورىا في تعزيز الثقة بالنفس السموك االيجابي لدى طالبات الجامعة. الصحة

 -وقد قسم البحث الى ثالثة فصول وىي:
الصحة  الفصل االول ويتضمن )مشكمة البحث واىميتة وىدفة ومنيجيتة( حيث ييدف البحث الحالي الى -1

ودورىا في تعزيز الثقة بالنفس والسموك االيجابي لدى طالبات الجامعة. اما منيجية البحث فقد النفسية 
ودورىا في تعزيز الثقة اعتمدت الباحثتان المنيج الوصفي التحميمي في البحث, , و دراسة  الصحة النفسية 

راجع وادبيات ودراسات من خالل ما توافر من مصادر ومبالنفس والسموك االيجابي لدى طالبات الجامعة. 
ميدانية سابقة , وتحميميا ودراسة الجوانب المتعمقة بيا كافة , لمتوصل الى نتائج يمكن التعويل عمييا , ويمكن 
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الصحة النفسية ودورىا في تعزيز الثقة بالنفس والسموك االيجابي لدى طالبات الجامعة  التوصل الى مفيوم 
.وقد حددت مى مجاالتيا المتنوعة من خالل رؤية تربوية عامة ومن ثم التوسع في اىميتيا والتعرف ع

المصطمحات الواردة في عنوان البحث وىي  ) الصحة النفسية( و)الثقة بالنفس( و)السموك االيجابي( 
 و)الجامعة(.

واىم عوامل الصحة انفسية واسباب تدىورىا وأىميتيا  مفيوم الصحة النفسية  الفصل الثاني تضمن -2
عالقة الصحة النفسية ببعض العوامل االيجابية لمشخصية التي  واساليب تعزيزىا و لصحة النفسيةومظاىر ا

 .تنمي السموك االيجابي ليا
الفصل الثالث تضمن عرض وتوضيح مفيوم و اىمية الثقة بالنفس واسباب ضعفيا والمعتقدات الخاطئة -3 

تعزيز الثقة بالنفس و تنمية السموك االيجابي واساليب في  الصحة النفسية عنيا ودور التعميم في تعزيزىا ودور
تنميتو وفق مبادى الشريعة االسالمية , وعالقة النظريات النفسية بالثقة بالنفس والسموك االيجابي ومن ثم 

 .التوصل الى اىم التوصيات
--------------------------------------------------------------  

 الفصل االول
أن مقياس الصحة النفسية ىو تكامل الشخصية وانسجاميا وأن الشخصية تتكامل عندما  : البحث مشكمة

تكون العاطفة السائدة عند الشخص ىى عاطفة اعتبار الذات، فتوجيو عاطفة اعتبار الذات لمسموك سوف 
لدوافع يكون توجيًيا مفيًدا لمشخص والمجتمع، أما عدم تكامل الشخصية فترجع إلى بقاء بعض النزاعات أو ا

ثائرة عمي الشخصية، مستقمة عن سمطة عاطفة اعتبار الذات مما يؤدى إلى الصراع، حيث أن التكامل دليل 
الصحة النفسية والصراع دليل انقسام النفس,  والصحة النفسية بشكل عام ىي سمة إيجابية بحيث يمكن 

أي حاالت تشخيص لصحتو  لمشخص أن يصل لمستويات تعزيزية لمصحة النفسية حتى إذا لم يكن لمشخص
النفسية ,وتتضمن  الصحة النفسية السعادة العاطفية والقدرة عمى عيش حياة كاممة و إبداعية وعمى مرونة 

وتعرض العديد من األنظمة العالجية وكتب المساعدة الذاتية  منيا ,التعامل مع تحديات الحياة التي البد 
برت فعالة لزيادة تحسين السعادة النفسية لمناس األصحاء اساليب وفمسفات تبني استراتيجات ووسائل اعت

شمل النموذج الكمي لمصحة  ي فيو ويبرز عمم النفس اإليجابي بشكل متزايد في مجال الصحة النفسية0
نسانية باإلضافة  النفسية , والصحة النفسية عمومًا تتضمن مفاىيم ترتكز عمى أفكار تعميمية و نفسية ودينية وا 

ظرية من عمم النفس الشخصية وعمم النفس االجتماعي والسريري والصحي إلى أفكار ن
  (51, 2015)القوصي,.والتنموي
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وقد أوضحت معظم الدراسات ان الكثير من الطالبات في مرحمة الدراسة الجامعية يعانين من مشكالت 
ئعة ، مشكمة ضعف مختمفة ، نفسية ، اجتماعية ، دراسية ، صحية وغيرىا , ومن المشكالت النفسية الشا

 . (Hornby, 1974, p.340-365)الثقة بالنفس ودورىا في تنمية السموك االيجابي  
تصاب بعض الطالبات أحيانًا بحاالت فقد الثقة في أنفسيم والشعور بالنقص ، فيظن المرء بنفسو حيث  

األعمال ذات الجدوى والنفع سوءًاويشعر انو بقدراتو ومعموماتو وخبرتو غير مؤىل لتحمل المسؤوليات الميمة و 
الكبيرين. وقد يأتي شعور المرء ىذا بعد البدء في مشاريعو ورؤية بوارق النجاح ، ، فالطالبات الالتي يفتقرن 
إلى الثقة بالنفس واإلحساس باألمان غالبًا ما يتعرضن لمضغوط أكثر من غيرىن ممن يتميزن بقدر من 

 (.177،ص 1987)ابراىيم، ارتفاع الثقة بالنفس والمركز االجتماعي
ان الشعور بالنقص وفقدان الثقة بالنفس من ابرز العوامل المسؤولة عن االضطرابات النفسية التي تؤثر عمى 

ويرى روجرز من خالل نظرية الذات ان مشاعر النقص  الصحة النفسية والتفكك الشخصي لدى الطالبة,
وفقدان الثقة بالنفس كثيرًا ما تكون بسبب وجود فجوة بين الذات المثالية والذات الواقعية ، وبين االنجازات 

. ويشير عمماء النفس ان الفشل المتكرر يؤدي (Corey, 1982, p.37)الواقعية والطموحات غير الواقعية 
البة بنفسيا ، وشعورىا بعدم الكفاية ، وفقدان احترام الذات ، والتردد ، والتييب ، واالرتباك الى ضعف ثقة الط

 (.116، ص 1984، وتصبح امكاناتيا عمى منازلة الصعاب ضعيفة )الجسماني ، 
ومن خالل االطالع عمى ظروف الطالبات االسرية وخصوصًا الطالبات المواتي فقدن األب أو األم أو 

قد اتضح ان ىؤالء الطالبات ال يشاركن زميالتين في الفعاليات واألنشطة الصفية والالصفية ، كمييما . ف
ويتصفن بالتردد ، والخجل ، والتمعثم في الكالم في كثير من األحيان , ان ىؤالء الطالبات الالئي يعانين من 

وىي تشكل مشكمة تستحق مشكالت في الصحة النفسية وىي ضعف الثقة بالنفس وانعدام السموك االيجابي 
البحث وتم اختيار طالبات الجامعة مجااًل لدراسو الن ىذه الحاالت ستبدو أكثر تشخيصًا ووضوحًا في ىذا 

 البحث.
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 أهمية البحث والحاجة اليه :ـــ
ُيعتبر اإلنسان ىو المبنة األساسّية لممجتمع وجوىر بنائو، فاإلنسان السوي ىو مصدر النيضة           

والتقّدم، ولكي يقوم الفرد بأداء واجباتو وميامو الذاتّية واالجتماعّية عمى أكمل وجو ال بد أن يكون  والفكر
متمّتعًا بصحة نفسّية عالية تخمو من االضطرابات والمشاكل التي تؤثر بشكل سمبّي في بذلو وعطائو 

نجازاتو، فالفرد المصاب باضطراب أو خمل نفسّي لو أثر سمبي يعود عمى ذ اتو وعمى اآلخرين من حولو، وا 
نجازاتو، لذا فظيرت األىمّية الكبيرة لدراسة لمصحة النفسّية التي تصل بالفرد إلى  فيقف عائقًا في وجو تقّدمو وا 
 االنسجام والتوافق النفسي واالجتماعي، والقدرة العالية عمى اإلنتاجية والسعادة والعطاء.

  (9, 1997)زىران ,
في حين أن معظم الناس عمى عمم بمصطمح "الصحة النفسية" إال أن المصطمح الجديد "الصحة      

السموكية" ىو المصطمح األكثر شمولية وعمى الرغم من أن مصطمح "الصحة النفسية" يجمع العديد من أنواع 
ة بينما يشمل مصطمح "الصحة السموكية" إال أنو يشير فقط إلى المحتوى البيولوجي ليذا الجانب من الصح

"الصحة السموكية" جميع المساىمات لمصحة العقمية متضمنًا المواد المستخدمة والسموك والعادات والقوى 
الشخص الذي يعاني من اضطراب في حالتو الصحية السموكية يواجو مشاكل عديدة، لعل .الخارجية األخرى

ع اآلخرين وقد يعاني من الحزن واإلدمان وقصور أبرزىا اإلجياد واالكتئاب والقمق ومشاكل في عالقاتو م
 (22, 2009)ورقمة, .االنتباه وفرط الحركة وصعوبات في التعمم واضطراب المزاج واضطرابات نفسية أخرى

ان الحفاظ عمى صحة نفسية جّيدة ميم لعيش حياة طويمة وىانئة إذ أنيا قد تكون سببًا رئيسيًا لطول       
العمر عمى عكس الصحة النفسية السيئة التي تعيق صاحبيا من عيش حياة أفضل وقد ذكر ريتشاردز 

لعاطفية مرتبطة : "ىناك أدلة متزايدة تثبت أن القدرات ا2010وكامبانيا وميوس بورك في بحثيم عام 
كما اشتمل بحثيم عمى الذين ."بالسموكيات االجتماعية اإليجابية مثل الصحة الجسدية والتحكم في التوتر

يفتقرون إلى التعبيرعن مشاعرىم أنيم يميمون لمسموكيات العدوانية لممجتمع التي ىي انعكاس مباشر لصحتيم 
المخدرات والكحول والعراكات الجسدية أو أعمال  النفسية، كما أن تصرفات تدمير الذات متضمنًة تعاطي

ويمكن لممرشدين النفسيين والمعالجين ومدربي الحياة وعمماء التخريب قد تسبب كبت عاطفي ألصاحبيا 
النفس ومزاولي مينة التمريض واألطباء أن يساعدوا في إدارة المخاوف الصحية السموكية عن طريق 

و االستشارة أو المداواة الميدان الجديد لمصحة النفسية العالمية ىو معالجتيا بطرق مثل جمسات العالج أ
"مجال الدراسة والبحث والخبرة والذي يضع األولوية لتحسين الصحة العقمية وتحقيق اإلنصاف في مجال 

 (16, 2017)منظمة الصحة العامية, ."الصحة العقمية لجميع الناس في العالم
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أن الصحة النفسية ىى نتيجة التكامل ولكنو يذىب إلى أن التكامل يكون نتيجة االنسجام  فرويد ويري    
 :سيولة التعامل بين الجوانب الثالثة لمنفس أو العقل وىى

 .مطالب الغريزيةالنزعات أو "اليي" التى تمثل ال .1
 .الذات الشعورية أو "األنا" وىى التى تمثل المجتمع في صورتو الواقعية .2

                0الذات العميا أو "األنا العميا" وىى الصورة المثالية المشتقة من المثل العميا لمجتمع
 (.87, 2013)عبدالمطيف,

فس ، فالشعور بالثقة ىو شعور متبادل يؤثر من وىناك ارتباط وثيق بين الصحة النفسية والثقة بالن      
طرف في طرف آخر ، كما تظير صورة المرء في المرآة حيث يقف أماميا ، طبقًا لمقول المأثور:)مادمت 

(  اذا فان كل  أثق باآلخرين فالشك ان ىؤالء اآلخرين يثقون بي فأنا أحس تجاىيم بما يحسون ىم بو تجاىي
ة بنفسيا وباآلخرين سيكون ليا من ذلك فرصة مؤاتية لغرس ىذا الشعور عند من تتوافر عندىا عامل الثق

(.أن درجة ثقة الطالبة بنفسيا تقررىا المواقف والخبرات المختمفة 24-19، ص 2000الطالبات )عدس ، 
التي يمر بيا في حياتيا اليومية ، فالموقف المرضي يزيد من ثقة الطالبة بنفسيا ، وىي بدورىا تؤثر عمى 

 (.171، ص1976احتمال النجاح في المستقبل )فيمي، 
ان الثقة بالنفس ىي إحساس الطالبة بقيمة نفسيا بين من حوليا فتترجم ىذه الثقة كل حركة من 
حركاتيا وسكناتيا وتتصرف ا الطالبة بشكل طبيعي دون قمق أو رىبة فتصرفاتيا ىو من يحكميا وليس 

يا بالطالبات المحيطين بيا وبعكس ذلك ىي انعدام الثقة التي تجعل غيرىا .. ىي نابعة من ذاتيا ال شأن ل
الطالبة تتصرف وكأنيا مراقبة ممن حوليا فتصبح تحركاتيا وتصرفاتيا بل وآراؤىا في بعض األحيان مخالفة 
لطبيعتيا ويصبح القمق حميفيا األول في كل اجتماع أو اتخاذ قرار.والثقة بالنفس ىي بالطبع شيء مكتسب 

البيئة التي تحيط بنا ونشأنا بيا وال يمكن ان تولد مع أي شخص كان , والثقة بالنفس ىي طريق النجاح من 
في الحياة وان الوقوع تحت وطأة الشعور بالسمبية والتردد وعدم االطمئنان لالمكانيات ىو بداية الفشل , وتعد 

وان اىميتيا تتركز في كونيا تساعدىا في  ثقة الطالبة بنفسيا مصدر األمان واالستقرار والشعور بالسعادة ،
تكوين إنسان قادر عمى ان يتبوأ المكانة المرموقة في قيادة المجتمع ويكون شخصًا متكاماًل من جميع 

 (. 21، ص 1978النواحي)ابو العالم ، 
وال والواثقة من نفسيا تشعر باألحقية في العيش وبسعادة ونجاح ، وتحترم نفسيا وتقدر اجتياداتيا ، 

تتأثر كثيرًا باحباطات اآلخرين ليا ، إضافة إلى ذلك يكون لدييا يقين أو قناعة قوية بأفكارىا وقراراتيا ، 
ولدييا نظرة واسعة "ذات وفرة" تجاه الحياة ، وىي تعي ما حوليا جيدًا ، وال تخاف من تحمل المسؤولية ، 

غير الواثقة من نفسيا ، ال تشعر بانيا تستحق  ولدييا أىداف واضحة بالنسبة ليا , وبالمقابل فان الطالبة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
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العيش بسعادة أو العيش بنجاح ، وىي تشعر ان السعادة من نصيب نجاحاتيا أو أفضل منو مكانة ، أو 
تشعر ان النجاح من نصيب آخرين كافحوا منذ الصغر ، وغير الواثقة ال تقدر نفسيا ىو في أعماق نفسيا ال 

ئمًا ، إضافة إلى ذلك فان غير الواثقة ييتز أو تتأثر من اقل نقد أو إحباط يأتي تحترم نفسيا وتالوم نفسو دا
من اآلخرين ، وتكون مترددة ومتشككة ولدييا قناعات وأفكار سمبية حيال المجتمع والناس وتحمل أفكارًا 

 (.83، ص 2007مشوشة عنيم )الحاجي ، 
مع اآلخرين دون قمق أو شعور بالذنب. وىي فالشخصية اإليجابية التي تتمتع بالثقة بنفسو تتعامل  

تحترم ذاتيا وتحترم اآلخرين وتتحمل مسؤولية أفعاليا واختياراتيا وىي تستطيع تحديد احتياجاتيا وتطمب 
ذا تم رفض طمبيا، فقد تشعر بالحزن أو خيبة األمل أو الضيق، ولكن ثقتيا  بشكل صريح ومباشر ما تريد. وا 

عتمد في حياتيا بشكل كبير عمى رأي الناس وتشعر باألمان والثقة داخل أعماق بنفسيا ال تيتز. إنيا ال ت
)ابو عيطة،  نفسيا. ودائمًا ما يوضح أصحاب السموك اإليجابي لآلخرين الطريقة التي يفضمون التعامل بيا

 (.165-164، ص 1988
ويعّد التعميم الجامعي في معظم الدول العربية الركيزة األساسية التي تقوم عمييا حياة المجتمعات 
في الحاضر والمستقبل ، فيو حمقة الوصل التي تنقل الطالب من مراحمو األولى في الدراسة ، إلى مراحل 

 ( 43,ص1996التقدم واإلنتاج الفكري والمادي في أوقات الحقة .)العزيزي,
النيوض بالبالد وتطورىا وتحصينيا ضد تيارات الشرك واإللحاد من أعداء األمة واإلسالم ،  إنّ 

يعتمد عمى عناصر رئيسة أىميا "التدريسي" والسيما تدريسيو الجامعات  بوصفيم عماد المستقبل وبناءه، 
متماسكًا متسمحًا باألخالق  وكّمما كان ذلك البناء متينًا رصينًا ، كمما كان الجيل الذي يتربى عمى يديو قوياً 

العالية والعقيدة السمحاء الصحيحة . ويرجع ذلك كمو إلى أىمية المرحمة الجامعية ذاتيا ، إذ تكتسب أىميتيا 
من كونيا مرحمة التييئة والتحضير لمحياة المينية ، فالطالب في ىذه المرحمة يسعى جّديًا إلثبات أثره 

(   87,ص1989)عبد القادر,0جيال وبناء المجتمع ووحدة األّمة وثقافتيااالجتماعي ، وعميو تتوقف تربية األ
أن اختالف وتباين أساليب التدريس وطرائقو التي يستعمميا أساتذة الجامعات في إيصال المادة العممية إلى 

 0( 18ص،  2001الطمبة ، تتبع تباين اتجاىات الطمبة وميوليم ومعموماتيم في الكّمية الواحدة .  )زيتون ، 
 هدف البحث:

الصحة النفسية ودورىا في تعزيز الثقة بالنفس السموك االيجابي لدى طالبات ييدف البحث الحالي الى : 
 .الجامعة 
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 منهج البحث :
اعتمد المنيج الوصفي التحميمي في ىذا البحث النو المنيج الذي من خاللو يتم فيم الظاىرة عمى النحو 

الصحة النفسية ودورىا في تعزيز الثقة بالنفس السموك االيجابي لدى طالبات الدقيق  , فعمد  الى دراسة 
ابقة , وتحميميا ودراسة الجوانب من خالل ما توافر من مصادر ومراجع وادبيات ودراسات ميدانية س الجامعة

المتعمقة بيا كافة , لمتوصل الى نتائج يمكن التعويل عمييا و فيمكن االعتماد عمى ىذا المنيج في جمع 
البيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميال" كافيا" الستخالص داللتيا واوصول الى نتائج او تعميمات عن 

الى الصحة النفسية ودورىا في ( , وتم التوصل 59,ص2000الرشيدي ــالظاىرة او الموضوع محل البحث )
ومن ثم التوسع في االىميو والتعرف عمى تعزيز الثقة بالنفس السموك االيجابي لدى طالبات الجامعة  

المجاالت المتنوعة  لمبحث من خالل رؤية تربوية عامة , ومن خالل اتباع ىذه المنيجية تم التوصل الى ما 
  ياتي :

 : الصحة النفسيةاوال": تعريف  
:ىي مجموعة من اإلجراءات والطرائق التي يتّبعيا األفراد في المحافظة عمى صحتيم 2009ويعرفيا ورقمة   -1

 (51, 2009)ورقمة,0النفسية، حتى يتمّكنوا من إيجاد الحمول المناسبة لممشكالت التي تواجييم
: بأنيا قدرة الفرد عمى التعامل مع البيئة المحيطة بو، وتغميب ُحكم العقل عمى 1997وعرفيا زىران   -2

 ( 3, 1997االنفعاالت التي تنتج نتيجة لتأّثره بالعوامل التي تدفعو لمغضب، أو القمق، أو غيرىا.)زىران,
كون فييا مستقرًا ومتوافقا نفسّيًا ىي حالة الفرد السائدة والمستمرة والتي ي: 2013وعرفيا عبد المطيف -3

واجتماعّيًا، باإلضافة إلى الشعور بالسعادة مع الذات ومع اآلخرين، وبالتالي القدرة عمى تحقيق وتقدير الذات، 
 (                                76, 2013واستغالل الميارات والكفاءات الذاتية بأقصى حد ممكن .)عبد المطيف,

: أي أنيا السمة اإليجابية التي يتمتع بيا سموك الفرد واتجاىاتو تجاه ذاتو ائي  لمصحة النفسيةالتعريف االجر 
  وتجاه اآلخرين، فيكون بذلك فردًا سعيدًا وايجابيا وواثقا من نفسو ومتوازنًا وحسن الخمق

 ثانيا:تعربف الثقة بالنفس  :
بأنيا ثقة المرء بنفسو وغالبًا ما تكون بشكل اعتماد عمى قوى  -: (Hornby 1974)ويعرفيا قاموس   - 1

 .(Hornby, 1974, p.788)الفرد الخاصة
بأنيا إيمان الفرد بنفسو وبإمكانياتو وقدراتو واالعتماد عمييا في تيسير  -:1987وقد عرفيا الكبيسي   -2

الخوف من نقد اآلخرين واالعتراف أموره وعدم الشعور بالنقص أو الخجل في المواقف االجتماعية وعدم 
 (.265، ص1987بخطئو )الكبيسي ، 
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مكانياتو أي األيمان  2006وعرفيا رضا   -3 : بأن الثقة ىي إيمان اإلنسان بأىدافو وقراراتو وبقدراتو وا 
بذاتو.والثقة بالنفس ال تعني الغرور أو الغطرسة وانما ىي نوع من االطمئنان المدروس الى إمكانية تحقيق 

 . (35,ص 2006النجاح والحصول عل ما يريده اإلنسان من أىداف. )رضا ، 
لقد اعتمدت  الباحثتان في تعريف الثقة بالنفس تعريف العاني كتعريف اجرائي لمبحث لذلك أصبح طبيعيًا ان 

، وقدرتيا  "تقبل الفرد لنفسو ، واحترامو ليا ، والثقة بامكاناتيا-يكون التعريف النظري المتبني في البحث ىو:
في حل المشكالت ، واتخاذ القرارات ، والشعور باألمن واالطمئنان في التعامل مع اآلخرين، وعدم الشعور 
بالخجل أو النقص في المواقف االجتماعية ويمتمك القدرة عمى االعتراف بأخطائو والتعبير عن أفكاره أمام 

حتى إذا لم يحصل عمى استحسان اآلخرين" )العاني ،  اآلخرين بسيولة والميل الى المبادأة واالستمرار بالعمل
 (60، ص 2006

  تعريف السموك االيجابي:ثانيا
ىو سيرة الفرد واتجاىاتو ومذىبو، حيث ُيقال أّن شخصًا سيء السموك -السموك : 2006عرف  الراشد  -1

كالكذب، والصدق أو حسن السموك، كما أّن السموك من األعمال اإلرادية التي يقوم بيا اإلنسان 
   .( 26,ص2006)الراشد,,وغيرىا

ىوالدفاع عن الحقوق الشخصية والتعبير عن   -فقد عرف السموك االيجابي: 1998اما التحافي  -2
ي عمى حقوق األفكارو المشاعر واألراء بشكل مباشر وواضح وصريح بوسائل تراعي عدم التعد

 (. وقد اعتمدتو الباحثتان تعريفا اجرائيا.122، ص 1998)التحافي ، اآلخرين. 
إجازات  أووالبحث العممي، وتمنح شيادات  من مؤسسات التعميم العالي  ىي مؤسسة: الجامعة ثالثا:

الدبموم العالي و الماجستير والدكتوراه (. وىي توفر دراسة من لخريجييا منيا )البكموريوس و  أكاديمية
 .المستوى الثالث والرابع )كاستكمال لمدراسة المدرسة االبتدائية والثانوية(

 
                                                     

 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 الفصل الثاني
 : اوال:مفهوم الصحة النفسية

يتفق العمماء واألطباء عمى أّن الصحة الجسمية ىي سالمة الجسم من األمراض واآلالم وسالمة        
األعضاء الداخمية، باإلضافة إلى سالمة سير العمميات الحيوّية ووظائفيا بشكل نشط، إال أّن مفيوم الصحة 

مدلوالت النفس ومكنوناتيا ومستوى النفسية ال يمكن أن يكون بيذه البساطة كما رأى بعض العمماء، حيث إّن 
سالمتيا وتوافقيا ليست مادّية ممموسة من الممكن قياسيا، إنما ُيستدّل عمييا من خالل السموك الخارجّي لمفرد 
وتفاعالتو واستجاباتو، وتختمف مفاىيم الصحة النفسّية باختالف المجتمعات وثقافتيا والقواعد السموكّية التي 

 ( 43, 1997المعتقدات والثقافات التي يتبناىا العمماء،)زىران,تجري بيا، وباختالف 
فقد اىتّمت مجموعة من المدارس النفسية بوضع تعريفات لمصّحة النفسية، وىي: تعريف مدرسة التحميل 
النفسي: يمّثل ىذه المدرسة عالم النفس فرويد، وعّرَف الصحة النفسية بأنيا القدرة عمى القيام بالعمل، طالما 

اإلنسان ال ُيعاني من أي مرض يمنعو من ذلك، وبالتالي تعتبر ىذه المدرسة الصحة النفسية بأنيا نقيض أن 
لممرض. تعريف المدرسة السموكية: ىي اختيار الفرد السموك المناسب مع المواقف التي تواجيو، باالعتماد 

ف المدرسة اإلنسانية: يمثل ىذه عمى األفكار االجتماعية التي اكتسبيا من المجتمع الذي يعيش فيو. تعري
المدرسة العالم ماسمو، وعّرف الصحة النفسّية بأنيا امتالك اإلنسان شخصية سوية، تساعده عمى التعامل مع 
األحداث التي تحدث معو، وتختمف عن الشخصّية غير السوية والتي ال تتمّكن من التعامل بشكل جّيد مع 

 (23, 1976األحداث المحيطة بيا. )فيمي,
 ثانيا:مفاهيم تعتمد عمى الصحة النفسية :

توجد مجموعة من المفاىيم التي تعتمد الصّحة النفسية عمى دراستيا، ومنيا: الشخصية: ىي من        
إحدى المكونات الرئيسية لإلنسان، وترتبط مع طبيعة االستجابة لمظواىر المؤّثرة، وكيفية توجيييا لمسموك 

حباط: ىو حالة نفسية تؤثر عمى اإلنساني، طالما أّن الفرد ال يعاني من أي أمراض نفسية، أو عصبية. اإل
اإلنسان، وخصوصًا عندما يجد معيقات أثناء قيامو بعممو، أو تحقيق األىداف الخاصة بِو، ويزول الشعور 
باإلحباط عند زوال العوامل التي ينتج من خالليا. العدائية: ىي سموك فردي، تدفع الفرد لمياجمة نفسو، أو 

كالم ليم، أو إيذائيم جسديًا، ويعّد ىذا السموك غير مقبول في تعامل األفراد األفراد اآلخرين، سواًء بتوجيو ال
معًا. القمق: ىو حالة انفعالية تؤثر عمى اإلنسان؛ بسبب انتظاره لشيء معين، أو الخوف من شيء ما، 

 (73, 2004ويزول الشعور بالقمق عند زوال األسباب المؤدية لو. )حجازي,
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 ية :ثالثا:أهمية الصحة النفس
األىمية الكبرى التي تعود عمى الفرد والمجتمع، فيي تزرع السعادة واالستقرار والتكامل بين األفراد،        

كما ليا الدور الميم في اختيار األساليب العالجية السميمة والمتوازنة لممشكالت االجتماعية التي قد تؤثر في 
ض النقاط الميمة ألىمية الصحة النفسية عمى النحو سالمة عممية النمو النفسي لمفرد، ويمكن تمخيص بع

 اآلتي:
الصحة النفسية تجعل الفرد متوافقًا مع ذاتو متكّيفًا مع مجتمعو، فغالبًا ما تكون سموكياتو سميمة ومحبوبة  -1

ومرضية لمن حولو. كما أّن لمصحة النفسية األىمية الكبرى عمى الصعيد االقتصادّي والمجاالت اإلنتاجية، 
تحقيق مبدأ التنمية االجتماعية، حيث إّن الفرد المتمّتع بالصحة النفسّية قابل لتحمل المسؤولية واستعمال و 

نتاجية.  طاقاتو وقدراتو وكفاءاتو إلى الحد األقصى، فالشخصية المتكاممة لمفرد تجعمو أكثر فاعمية وا 
األىل يتمتعون بالقدر المناسب من الصحة إن الصحة النفسية تُنشئ أفرادًا مستقّرين وأسوياء، فكمما كان  -2

النفسّية كانت إمكانّية تنشئتيم ألطفال أسوياء نفسيًا أكبر، فاألسرة المستقرة نفسّيًا تتمتع بالتماسك والتآزر 
والقوة الداخمّية والخارجّية، وبالتالي فيي تزيد المجتمع قوًة وتماسكًا. الصحة النفسّية فعَّالة لذات الفرد، فيي 

ح لو الفرصة بفتح آفاق نفسو والقدرة عمى فيم ذاتو واآلخرين من حولو، وتجعمو أكثر مقدرة عمى سيطرة تتي
 وضبط العواطف واالنفعاالت والرغبات، وتوجيو السموك بشكل سميم بعيدًا عن االستجابات غير السوّية.

المشكالت المختمفة وتوازن  تمتُّع الفرد بالصحة النفسّية تجعمو أكثر قابمية لمتعامل اإليجابي مع -3
االنفعاالت عند الوقوع تحت الضغوط الحياتّية المختمفة، والتغمب عمييا، وتحمل المسؤوليات دون اليرب 
واالنسحاب ,حيث تولد االستقرار الذاتي لمفرد، فتكون حياتو خالية من التوترات والمخاوف والشعور الدائم 

 (13, 2015ي.)القوصي,نسبيًا باليدوء والسكينة واألمان الذات
 :رابعا:عوامل الصحة النفسية 

 لمصحة النفسية عدة عوامل ميمة تؤثر عمى حياة، وسموك األفراد، ومنيا:     
تعّد العامل األول من العوامل التي تؤثر عمى الصحة النفسية، فعندما يعيش اإلنسان في أسرة  األسرة-1

فسية معتدلة، وخالية من األمراض النفسية، بعكس األفراد مترابطة يتمّكن من تكوين شخصية سوية، وذات ن
الذين يعيشون حياًة مضطربة في طفولتيم نتيجًة لوجود خالفات عائمية، أو عدم وجود أسرة متكاممة، فعندىا 

 ُتصبح نسبة التعّرض لإلصابة بمرض نفسي مرتفعة.
رات التي تؤثر عمى نفسيتو، فعندما يعمل إن طبيعة العمل الذي يعمل فيو اإلنسان ُتعّد من المؤث العمل-2 

بأجواء مناسبة عندىا يكون مرتاحًا نفسيًا لمقيام بعممو بشكل أفضل، بعكس وجوده في ظروف عمل غير 
مناسبة، فمثاًل: عمل األفراد تحت أشعة الشمس المباشرة في أيام الصيف، مع عدم توفير أّي وسائل لحمايتيم 
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تمل أن يؤّثر ذلك عمى صحتيم النفسية، ويشعرىم بالقمق من طبيعة من اإلصابة بضربة شمس من المح
 (54,  2014)الشيخ,.عمميم

 : خامسا :اسباب تدهور الصحة النفسية
إّن حياة الفرد االجتماعية والنفسية والبيئية تؤثر سمبًا أو إيجابًا في معدل الصحة النفسّية التي يتمتع بيا،      

حيث أكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرىا المختصر عن الصحة النفسّية عمى اختالف وتنوع العوامل 
القمب، واالكتئاب، واألنماط الصحّية غير  المؤثرة في الصحة النفسية، كاالعتالالت الجسمّية، وأمراض

السميمة، وتعاطي المخدرات واألدوية، باإلضافة إلى الفقر، والحروب، وفقدان األمن، وانتشار اليأس، وتدني 
الدخل، وانتشار البطالة، وانتياكات حقوق المرأة والطفل، وأساليب التنشئة األسرية العنيفة وغير السميمة 

لعوامل البيئّية والنفسّية واالجتماعّية من شأنيا حرمان األفراد من التمتع باالستقرار النفسي وغيرىا، جميع ىذه ا
والصحة النفسية، وبالتالي انتشار وظيور االنحرافات وحاالت القمق واألنماط السموكّية غير السميمة وغيرىا 

 (89, 2004الكثير من اآلثار السمبية.)حجازي,
 ية: سادسا: مظاهر الصحة النفس

تظير ثمرات الصحة النفسية عمى الفرد في جميع جوانبو الشخصية واالجتماعية التفاعمية، وكانت         
 كاآلتي:

التوازن والنضج االنفعالي: حيث يكون الفرد قادرًا عمى االتزان في االستجابات واالنفعاالت تجاه  -1 
عمييا، باإلضافة إلى القدرة عمى التعبير عن المثيرات المختمفة، والقدرة عمى مواجية الضغوط والتغمب 

 االنفعاالت بطريقة واضحة وناضجة بعيدًا عن المبالغة.
الدافعية: والدافعية ىي المحّفز الداخمّي الذي يدفع الفرد إلى اإلنجازات المختمفة والسعي الداخمي الدائم - 2

وىي من أبرز مظاىر الصحة النفسية نظرًا لتوجيو القدرات واإلمكانات لتحقيق األىداف. الشعور بالسعادة: 
 لالستقرار النفسي واألمان والطمأنينة الداخمية.

مكاناتيا، والقدرة عمى الحصول عمى -3 التوافق النفسي: وىو عبارة عن التقّبل الداخمي لمذات وقدراتيا وا 
 (54,  2014)الشيخ,الدرجة الالزمة من اإلشباع لمحاجات في البيئة ومراعاة المتغيرات المحيطة. 

 سابعا: اساليب تعزيز الصحة النفسية : 
ىناك الكثير من األساليب لتعزيز الصحة النفسّية في حياة الفرد لذاتو ولمن حولو، منيا االىتمام بتمبية 
الحاجات البيولوجية األساسية من طعام وشراب ونوم وراحة و المساعدة عمى تكوين الصورة اإليجابّية 

يع المواقف و االسترخاء قدر واالتجاه السميم نحو الذات عن طريق اإليحاءات اإليجابّية لمذات في جم
اإلمكان في جميع المواقف الحياتّية، واالبتعاد عن مصادر القمق النفسي والتوتر والخوف و االىتمام بالمظير 
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العام والمحافظة عمى النظافة الشخصية والمظير األنيق والمرتب و تحديد ىدف واضح لمحياة والسعي 
ّية السميمة والخالية من العنف تجاه األطفال والمراىقين. .)عبد المستمر والدؤوب لتحقيقو. التنشئة األسر 

 (90,   2013المطيف,
التي تساعد في تنمية  ثامنا": عالقة الصحة النفسية ببعض العوامل االيجابية لمشخصية

 -والثقة بالنفس: السموك االيجابي
 : لثقة بالنفسبا عالقة الصحة النفسية - 1

العالقة الوثيقة بين الثقة بالنفس وبين الصحة النفسية ، ذلك ان الصحة ليس ىناك من ينكر تمك 
النفسية تستمزم شرطًا أساسيًا ىو الثقة بالنفس ، فالشخص الصحيح نفسيًا يستمتع بالثقة بنفسو بينما يتصف 

بالنفس ،  الشخص المريض نفسيًا بانعدام تمك الثقة لديو انعدامًا تامًا والصحة النفسية تعبير سموكي لمثقة
يستطيع الفرد المتكيف مواجية مشكالت الحياة اليومية بأقل قدر من االحباطات والفشل مستعينا ببصيرتو 

 (.354، ص 2004وقدرتو عمى التحكم الذاتي)محمد ، 
 عالقة الصحة النفسية بمفهوم الذات : -2

ى انو تكوين معرفي يعد مفيوم الذات من األبعاد الميمة في الشخصية ، ويعرف مفيوم الذات عم
وانفعالي يساعد الفرد عمى تنظيم شخصيتو وتقييمو ليا من حسن مظيره وخميقتو وقدراتو ووسائمو وشعوره, 
ولمبيئة دور ميم ال يقل عن أىمية دور الوراثة في شخصية الفرد حيث تتضمن جميع العوامل الخارجية التي 

ثالث ينشأ من تفاعل العاممين السابقين ولو تأثير كبير تؤثر في سموك اإلنسان منذ بدء نموه ، وىناك عامل 
في تكوين شخصية الفرد ونمو ثقتو بنفسو اال وىو مفيوم الذات مما يعزز صحتو النفسية. فكمما حقق الفرد 
إحساسًا بيوية ذاتو اتجو إلى رؤية كل موقف في ضوء  دوافعو وافتراضاتو ومشاعره الشخصية )شمتز ، 

 (.61، ص 1983
 القة الصحة النفسية بالتقبل االجتماعي :ع -3

يعد تقبل الذات والثقة بالنفس أمرًا أساسيًا وعاماًل ميمًا في التقبل االجتماعي ؛ الن الفرد الذي يممك 
ثقة عالية بنفسو تزداد فرص أسيامو، فمن يثق بنفسو يتقبل ذاتو ويتقبل اآلخرين ويشارك في االنشطة 

ث ان المشاركة في األنشطة تسيم في التفاعل مع اآلخرين واألخذ (، حي143، ص 1981)القاضي ، 
بداعاتو ، مما يزيد معيم والعطاء , ويزيد وجود مستوى عال من الثقة بالنفس من احتمال اعتزاز الفرد بقدراتو وا 

فرص إدراك الفرد لطبيعة امكاناتو وتقديم شيء مميز لممجتمع ويحسن صحتو النفسية , اما شعور الفرد 
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بالنقص والفشل في تقبل الذات فانو يؤدي إلى أحساس الفرد بالضعف والعجز مما يؤدي إلى انسحابو 
 (. 26،ص1989وانطوائو وبذلك يبتعد االقران عنو )الزبيدي ، 

 عالقة الصحة النفسية بمستوى الطموح : - 4
قعية ىذه األىداف ، أو ترتبط الصحة النفسية ارتباطًا كبيرًا بمستوى طموح الفرد وأىدافو من حيث وا

كونيا خيالية صعبة التحقيق ، فالشخص الذي ينظر إلى نفسو وقدراتو نظرة ايجابية يكون مستوى طموحو 
مرتفعًا وموضوعيًا ومعقواًل بحيث يستطيع انجاز ميمتو وال يضع لنفسو أىدافًا بعيدة أو خيالية )زىران ، 

القادر عمى وضع أىداف حقيقية تنسجم مع (. والشخص الواثق من نفسو ىو الشخص 31، ص 1981
مكانياتو ويكون مستوى طموحو واقعيًا , اما الشخص الذي يتخذ لنفسو أىدافًا أعمى من منالو كثيرًا  قدراتو وا 
إنما يعرض نفسو لمشعور الدائم بالخيبة والفشل واإلحباط واحتقار الذات وذلك لفشمو المتكرر في تحقيق ىذه 

 (.52، ص 1976األىداف )فيمي ، 
 عالقة الصحة النفسية باتخاذ القرار: - 5

يتخذ الشخص المتكامل نفسيًا قراراتو بنفسو وغالبًا ما تكون قراراتو ناجحة ويكون ايجابيًا في بذل الجيد 
المباشر , لذا فإنَّ عممية اتخاذ القرار تتطمب ان يكـون الشـخص واثـق مـن نفسـو ، فالصـحة النفسـية تزيـد الثقـة 

مـا تتضـمنو مـن إيمـان الفـرد فـي قدراتـو وفـي اعتقـاد راسـخ فـي قدرتـو عمـى القيـام بالميمـات التـي تمقـى بالنفس ب
                                عمــــــــــــى عاتقــــــــــــو بنجــــــــــــاح تؤىمــــــــــــو التخــــــــــــاذ القــــــــــــرار الــــــــــــذي يناســــــــــــب مرحمــــــــــــة نمــــــــــــوه ومســــــــــــتوى نضــــــــــــجو 

 (.107، ص 2006)محمود ، 
 عالقة الصحة النفسية بتحمل المسؤولية : - 6

تحمل المسؤولية تمثل اتجاىًا ايجابيًا ينمو لدى الفرد بقدر ما تتاح لو فرص عائمية واجتماعية مساندة   
تاحة فرص أكثر مما ىو عميو لممارسة  ليذا البناء االيجابي مع استخدام أنظمة اإلثابة والعقاب االجتماعية وا 

 (.33، ص1989رًا من المسؤولية )الزبيدي ، األعمال والميمات المنزلية والمدرسية التي يتطمب أداؤىا قد
 عالقة الصحة النفسية باإلبداع : - 7 

إن توافر مستوى عاٍل من الصحة النفسية يزيد من احتمال اقدام الفرد عمى المساىمة في إعمال 
ا مختمفة وفي مجاالت متنوعة عمى الرغم من ان الصحة النفسية ال تخمق اإلبداع وال تسيم في تكوينو لكني

توفر الجرأة واالقدام والبناء النفسي لمفرد كي يعبر عن ابداعاتو دون خوف أو تردد , وىذا االقدام االيجابي 
يزيد من فرص التفاعل مع ظروف العمل ويزيد أيضًا من إدراك الفرد لطبيعة العمل واكتشاف العالقات وىذا 

دراك الوسائل واألساليب السميمة إلكمال العمل وان ىذه  يساعد في تقدير كمية الجيد المطموب لإلنجاز وا 
 (.33، ص 1989الخبرة والمعرفة التي عززت الصحة النفسية ستؤدي إلى زيادة مبادرات الفرد )الزبيدي ، 
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 الفصل الثالث                                              
 اوال":   مفهوم الثقة بالنفس :

الثقــة بــالنفس بأنيــا عامــل يمثــل اتجــاه الفــرد نحــو ذاتــو ونحــو بيئتــو   (Guilford)يعــرف جيمفــورد 
االجتماعيــة ويــرتبط بميــل الفــرد إلــى اإلقــدام عمــى البيئــة أو التراجــع عنيــا ، كمــا لخــص مظــاىر مشــاعر نقــص 
الثقة بالنفس بالتمركز حول الذات والشعور بعدم الرضا عن األحوال والخصائص الشخصية ويؤدي اإلحساس 

ـــــف الحيـــــاة بالكفا ـــــي مواق ـــــاء التفاعـــــل االجتمـــــاعي ف ـــــاألمن أثن ـــــرد ب ـــــى شـــــعور الف ـــــة إل ـــــة النفســـــية واالجتماعي ي
, فعمميــة بنــاء الثقــة بــالنفس وتكــوين الشخصــية ىــي عمميــة متطــورة تنمــو  Guilford, 1959, p.4))العاديـة

باستمرار تبعًا لعوامل فسيولوجية ولمظروف والمواقف والخبرات الشخصية التي يمر بيا الفرد، وان حصيمة كل 
                                         موقـــــــــــــــف مـــــــــــــــن المواقـــــــــــــــف يضـــــــــــــــيف إلـــــــــــــــى إدراك الفـــــــــــــــرد إدراكـــــــــــــــًا جديـــــــــــــــدًا وصـــــــــــــــورة عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــو

 (.165-164، ص 1988)ابو عيطة، 
واألشخاص الذين يتمتعون بثقة في النفس ي ميمون إلى استكشاف الخبرات الميددة والتعرض ليا ، اما 
األفراد الذين ال يتمتعون بو ذه الثقة فانيم يميمون إلى االبتعاد عن مثل ىذه الخبرات.ان األفراد يتوصمون إلى 

الطرائق التي يعامميم بيا غيرىم أثناء فترات نموىم وتطورىم. وبيذا فان الثقة بالنفس فيم ذاتيم من خالل 
تحتاج من الفرد ان يدرك جيدًا بان حل المشاكل يحتاج إلى الكثير من المحاولة والخطأ ، وان توقعات 

كان ذلك النجاح قريبة من توقعات الفشل ، وان التعزيزات االيجابية ضرورية عمى طول الطريق كمما 
 (. 300، ص 1993ممكنًا)عدس ، 

 ثانيا" :  اهمية الثقة بالنفس :

ان لمثقة بالنفس اىمية من الناحية النفسية واالجتماعية واالنفعالية لدى طالبات الجامعة ,كونيا سبب في 
نفسين االعتدال والتوازن النفسي ,وان شعور الطالبات باالطمئنان ينمي عندىن القدرة عمى االعتماد عمى ا

وتساعدىن في ذلك نموىن العضمي والحركي الذي يؤىمين لممارسة بعض الخبرات االستقاللية . ومن ىنا 
تبدأ في ممارسة الشعور بالنجاح او الفشل وما ذلك من انفعاالت سارة او غير سارة ,ويقدر التوازن بين 

 (.174,ص 1988ونس ,خبرات النجاح او الفشل تنمو ثقتين بنفسين ويزداد تقديرىن لذاتين )ي
فضال عن ذلك فان لمثقة بالنفس لدى طالبات الجامعة ليا اىمية خاصة ألنيا تساعد طالبات الجامعة عمى 
بناء شخصية متميزة في اعداد وتربية جيل من التالميذ في المستقبل تكون ليم سمات اجتماعية ونفسية 

رين تكون اكثر اىتماما" ورغبة لالنطالق واألخذ بيد متكاممة , فالطالبة االتي لدييا ثقة بنفسيا وتثق باالخ
غيرىا وشديد الرغبة في ان تدع االخرين يعرضون عمييا مشكالتيم واألخذ والعطاء وتحرص عمى الوقت 
وتميل الى الميمات المعتدلة, الثقة بالنفس ميمة لمطالبة , فيي الداعم الذي يعطييا احساسا" باالرتياح حال 
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,ففي النجاح تظن الطالبة في نفسيا خيرا" وتقول ان لدييا امكانات تساعدىا عمى النجاح النجاح او الفشل 
,وفي حال الفشل يبقى لدييا أمل تستمده من التي وىبتيا اساب النجاح والرشاد انيا ستنجح في المرات 

الستمرار في اكتساب القادمة فال تجزع او تقنط وتتيم نفسيا بالفشل وىذا الشعور ىو ما يعطييا دافعا"قويا" ل
الخبرات الجديدة وتعمميا سواء ليتزداد نجاحا" او ليتتخطى مرحمة فشل مرت بيا ,واستمرار الطالبة في طمب 
العمم و اكتسمب الخبرات البد وان توصميا يوما" ما لمنجاح والتميز في العمم والعمل , فمكل مجتيد نصيب ثم 

اب لهم ربهم اني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى فاستـجان اهلل عز وجل وعد بذلك حين قال )
( والواثقة بنفسيا وبقدراتيا تظل لدييا األمل في ان تنجح يوما" ما 195( )ال عمران ,اية بعضكم من بعض

 (.165-164، ص 1988)ابو عيطة، تتفوق 
 ثالثا" : اسباب ضعف الثقة بالنفس:

الجامعة في تصرفات الطالبات وفي قدرتين عمى التفاعل ويؤثر ضعف الثقة بالنفس لدى طالبات      
االجتماعي وفي تكوين عالقات اجتماعية ويكون ميااًل لتجنب المواقف العادية, ويجمع األطباء النفسيون عمى 
ان اغمب االضطرابات السموكية واألمراض النفسية تبدأ دائمًا بغياب أو تعثر نمو الثقة بالنفس النمو 

م الثقة بالنفس لدى طالبات الجامعة والشعور بعدم تقدير المجتمع من العوامل الميمة التي الصحيح, ان عد
تشعر اإلنسان بعدم األمن وتجعمو في حالة قمق دائم.ولقد أظيرت االدبيات  ان مستوى الثقة بالنفس ينخفض 

(. 43، ص1990عند االشخاص الذين يتعرضون لمعاممة قاسية من والدييم في طفولتيم  )االلوسي ، 
وىناك أثر كبير لمدين عمى النمو النفسي والصحة النفسية لمفرد وعمى سموكو االيجابي فيساعده ذلك عمى 

(. ويعد 173، ص 2000االستقرار النفسي والشعور باألمن والثقة بالنفس وينير لو طريق الخير )عدس ، 
التربوية، والثقة بالنفس ىي أحد مظاىر بناء ونمو شخصية سوية ومتكيفة من األىداف األساسيـة لمعممية 

الشخصية السوية ، وعنصر ميم في التكيف الفعال. وتؤدي إلى تحقيق التكامل النفسي واالجتماعي، ويؤدي 
 عدم الثقة بالنفس لدى طالبات الجامعة الى تكوين شخصية غير سوية ، وغير متكيفة.

مواجية مشكالت الحياة والقدرة عمى اتخاذ القرار  وحدد )ابو العالم( مظاىر الثقة بالنفس بالقدرة عمى 
وتقبل الفرد لنفسو ولغيره واحتراميم والشعور بالطمأنينة وتقبل الغير والمشاركة في الحياة المدرسية والعامة)ابو 

بمفيوم أعم واشمل ، ويشتق بناء  (Self – confidence)(. وترتبط الثقة بالنفس 87، ص 1978العالم ، 
 ,                 (Self-concept)فس من و مفيوم الذات الثقة بالن
وتعد الذات من العوامل الميمة في تكوين ثقة الفرد بنفسو إذ تنشأ من تفاعل الوراثة والبيئة وىذه الذات        

وتقترب سمة الثقة  (Colman, 1971, p.61) عممية نفسية مركبة ليا مسيرة نمائية يؤثر التعميم فييا.
مع مفيوم الشجاعة واالقدام والقدرة عمى مواجية المواقف الطارئة بدون تردد أو خوف, فضاًل عن ان  بالنفس
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ىناك عالقة بينيا وبين قدرة الفرد عمى ادراك الموقف اإلحباطي، والتي تتحدد بعاممي التأثير والتأثر ، حيث 
العقمية تزيد من ثقتو بنفسو                  ان قدرة الفرد عمى ادراك الموقف اإلحباطي من خالل خبراتو وقدراتو 

(.  ولقد اثبتت دراسة 322، ص1976ان الثقة بالنفس تساعد الفرد عمى إدراك الموقف اإلحباطي )فيمي ، 
(Baker, 1988)  انو بدون الحب واألمان النفسي يفشل األفراد في التفتح واالزدىار بل تنمو فييا اتجاىات

 .(Baker, 1988, p.282)الجسمي والعقمي والنفسي السميم لدييم شخصية سمبية تعوق النمو
وأوضح القوصي ان ضعف الثقة بالنفس يرتبط بفقدان االمن والخوف الذي من مظاىره التردد       

واالنكماش والخجل وعدم الجرأة ، وتوقع الشر ، وشدة الحرص، وأن ىذه الصفات يجمعيا ما يسمى بالشعور 
 (.365-364، ص 1975قة بالنفس)القوصي ، بالنقص أو ضعف الث

قد تتالشى الثقة بالنفس عندما ال تعطى الطالبة فرصًا كافية لمخبرات والتجريب السيما عندما تحاط 
:)ان األفراد (Combs)بالعناية الزائدة وتصار الى مساعدتيا في كل شيء. وفي ىذا المعنى يقول كومبس 

يمرون بيا في الحياة، وليس عن طريق كالم اآلخرين ليم عن ذلك.   يكتشفون ذاتيم من خالل الخبرات التي
وذلك يتم عن طريق الخبرة الذاتية فقط، كما ان األفراد يتولد عندىم الشعور بتقبل اآلخرين ليم اذا كان ما 

 (.301، ص1993يصدر عنيم من قول أو عمل يمقى بحق تقبل   اآلخرين()عدس,
االرشاد الذي يعمل عمى تحقيق الذات لمفرد واكتسابو الميارات والمفاىيم ومن ىنا تبرز أىمية التوعية و  

العقمية التي تعمل عمى استمرار العممية التعميمية وتنمية الثقة بالنفس وتقبل المسؤولية االجتماعية, ومن خالل 
القادرة عمى الجامعة  عند طالبات ما تقدم تبرز أىمية الثقة بالنفس بوصفيا محور سمات الشخصية السوية

التفاعل االجتماعي والتكيف السميم. والتي قد يتأثر نموىا أو تضعف من خالل أساليب التربية أو التنشئة 
غير الصحيحة ، ومن الظروف األسرية غير الطبيعية .وترتبط الثقة بالنفس بمبدأ االحترام إذ أن ىذا المبدأ 

يؤدي الى عدم االحترام لذاتو ، وبعد ذلك إلى عدم الثقة  يضيف لمفرد قيمة كبيرة إلى مفيومو عن ذاتو واذاللو
 (.25، ص 1978بالنفس  )أسعد ، 

 رابعا" : معتقدات خاطئة عن الثقة بالنفس:
ىنالك العديد من التصورات الخاطئةعن الثقة بالنفس والتي يعتقد بياالكثيرمن االشخاص ومن ابرز ىذه    

 التصورات ما يمي:
بكامميا او مفقودة تماما", فيذا واثق بنفسو وذلك غير واثق ابدا",والواقع ان الثقة بالنفس انيا موجودة  – 1

 تتموج ارتفاعا" او انخفاضا" بحسب وقوماتيا والظروف المحيطة .
انيا تقتضي العناد واالصرار والثبات عمى الرأي وان كان خاطئا", والصحيح ان الواثق من نفسو يغير  – 2

 لو الصواب من غيره .رأيو اذا اتضح 
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انيا تقضي السيطرة عمى االخرين والتحكم فييم و التسمط عمييم )اما بقسوة الحجة واالقناع او بقسوة  – 3
 النظام والقوانين االدارية او االعراف (.

انيا تتقضي نبذ الحياء والتسمح من الجرأة المبالغ فييا ,وىذا يدفعو الى اقتحام أمور اليقرىا األدب  – 4
 وحسن الخمق .

انيا تنعكس عمى القدرة عمى المفاخرة والمباىاة والتحدي والتعاظم والتعاطي )السميمان ,  – 5
 (.13,ص2005

  خامسا" :  دور التعميم في تعزيز الثقة بالنفس: 
ان لمثقة بالنفس عالقة قوية بمستوى الطموح فإذا كانت نظرة الطالبة ايجابية نحو ذاتيا كان مستوى  
ا مرتفعًا وموضوعيًا بحيث تستطيع أنجاز أعماليا وأىدافيا وال تضع أىدافًا بعيدة أو خيالية مما طموحي

 (.31، ص 1989يجعميا سعيدة ومتفائمة )الزبيدي ، 
وبذلك تكون الثقة بالنفس شعورًا متزايدًا بقيمة الذات والرضا عن النفس وكمما وجدت ثقة عالية بالنفس  

ذلك دافعًا قويًا وايجابيًا لزيادة األداء وتحسينو, إذ ان من أىم سبل الراحة  ورضا كاف عن الذات أصبح
النفسية ىي الثقة بالنفس القائمة عمى إنياء األعمال , وتعد سمة الثقة بالنفس ىي واحدة من عدة   سمات 

عمى  تكون في مجموعيا شخصية الطالبة ، وىي قيمة من مجموعة قيم تكامل الشخصية التي تشتمل ايضاً 
 (.85,ص2006الحرص واالنتباه واالستقالل وحسن المظير)محمود,

إن إشباع حاجات الطالبات بالطرائق التربوية السميمة أمر ضروري إذ ان عدم إشباعيا يجر الى ازدياد 
متاعبيم ومشكالتيم وتكون مواجية ىذه الحاجات بالتوجيو واإلرشاد وتقديم الخدمات المناسبة في البيت 

ة وكافة المؤسسات المعنية بذلك سواء كانت خدمات إرشادية وقائية تييء الظروف المناسبة لتحقيق والمدرس
النمو السوي ليم، مبنية عمى العالقات االجتماعية االيجابية، أو خدمات انمائية تنمي قدرات الطالبات 

ت االنفعالية والتربوية وطاقاتين وتحقيق أقصى درجات التوافق او كانت خدمات عالجية تتعامل مع المشكال
 ومشكالت التوافق التي تواجو بعض الطالبات بأقتراح الحمول العالجية المناسبة عمى وفق األسس العممية

       (.175، ص   1988لمتوجيو واإلرشاد )ابو عيطة، 
يسيل تفيم حاجات الطالبات ومطالب نموىن التعامل معين ويخفف من متاعبين ويحل مشكالتين 
ولذا فان من الواجب توفير الرعاية ليم في جميع المجاالت الصحية والبدنية والحركية والعقمية واالجتماعية 

  (.13,ص2005)السميمان , والفسيولوجية واالنفعالية بشكل عممي مدروس 
من حق الطالبات عمى التربويين وعمى األسرة وعمى الجيات ذات العالقة ان يقدم لين كل  وبذلك فإنَّ 

ما من شأنو مساعدتيم عمى تجاوزمشكالتين بسالم وبأقل قدر ممكن من آثار المشكالت والتناقضات التي 
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النصات ، مع يمرن بيا عن طريق غرس الثقة بأنفسين وذلك بتبصيرىن بذواتين وتعويدىن حسن المناقشة وا
 (.44، ص 2006احترام ذواتيم وتقبل حديثيم وتعويدىم تقبل النقد بموضوعية)محمود ، 

ومن ىنا فإنَّ مرحمة الشباب أىميتيا الكبيرة والخاصة في تكوين شخصية اإلنسان ولذا وجب فيم  
ر ايجابي في خصائصيا ومتطمباتيا ومشكالتيا المتشابكة لتحسن التعامل مع الشباب بشكل تربوي ذي أث

ذا كان لتكامل الشخصية عناصر أساسية فإنَّ من أىميا عنصر الثقة 21، ص 2007النمو )الحاجي ،  (. وا 
بالنفس واحتراميا فيي المحور األساسي لنمو شخصية الفرد وقدرتو عمى التكيف مع ذاتو ومع اآلخرين من 

والشعور بالسعادة. وىي من مؤىالت تفاعمو أبناء مجتمعو. فثقة الفرد بنفسو تعد مصدر األمان واالستقرار 
 (.174، ص 2006مع المجتمع واإلسيام في سعادة وتقدم ذلك المجتمع)العكايمة ، 

ولمثقة بالنفس عالقة باألداء العام لمطالبة ونموىا وانتقاليا من مرحمة الطفولة إلى مرحمة المراىقة ثم 
باآلخرين فتنتقل من الرغبة باالعتماد عمى الكبار إلى الى مرحمة الشباب التي تؤدي إلى تغير في عالقتيا 

االعتماد عمى نفسيا والتصرف وفق رغباتيا وميوليا, وفي تصنيف )جمفورد( ألبعاد الشخصية أعدت الثقة 
نما ترتبط بالسموك بشكل عام  بالنفس كعامل غير مقتصر عمى السموك االجتماعي أو االنفعالي وا 

((Guilford, 1959, p.4. 
ان معظم الجوانب االيجابية في شخصية الفرد مثل احترام الذات ، واالعتماد عمى النفس ، وتحمل       

المسؤولية واالستقالل الذاتي ، وتحقيق الذات ، والتكيف والطموح واإلنجاز، ال تنمو إال بنمو الثقة بالنفس)ابو 
 (.23، ص1978العالم ، 

مب فنًا ومعرفة بطبيعتيم ولذا فانو يمزم االىتمام برعاية ومما الشك فيو ان رعاية نمو الطالبات تتط
النمو االنفعالي وان يدرب الطالبات عمى كيفية التحكم بانفعاالتين ، وابعاد عوامل التوتر عنين وابعاد كل ما 

رس من شأنو ان يثيرىن انفعاليًا أو ان يستثيرىن نفسيًا ، وتتمخص سبل رعاية الطالبات انفعاليًا ونفسيًا بغ
الثقة بالنفس ، بتبصيرىن بذاتين وتعويدىن عمى حسن المناقشة واالنصات واالستماع وتقبل النقد وان ينقد 

وىن يتطمعن إلى من يفيمين وييديين … بموضوعية، وان يتقبمن اآلخرين مثمما يريد اآلخرين ان يتقبموىن 
ين يدركون معناه في األرض قالئل : سواء السبيل فين : )يحيط بجميع ضروب الكالم السديد ، غير ان الذ

فميس عبثًا إال يرغب في الكالم وان يعزف عن التحدث إلييم. فيجدر اذن االلتفات اليو وتمكينو من فيم ذاتو 
( في حالة شعور الطالبة بالثقة في نفسيا 179-178، ص 2003واحترام ىذه الذات أواًل( )الجسماني ، 

دأ في تنظيميا في منظومات تجريدية ؛ مما يوسع من إطارىا المعرفي   لتجربة األشياء من حوليا فإنيا تب
وتزيد من قدرتيا عمى التعامل مع كثير من األشياء. وبناء عمى ما تقدم فان من واجب المربين تعزيز ثقة 
 الطالبات في ىذه المرحمة بأنفسيم والتعامل معيم باألساليب التربوية السميمة, يعد الجانب األسري داخل
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محيط األسرة من أىم الجوانب التي تؤثر في شخصية الفرد وأسموب تكيفو ، فالحب الدافئ والعاطفة الصادقة 
التي يتمقاىا الفرد من خالل تفاعمو مع أسرتو أمور من شأنيا ان تعزز من مكانتو ، وثقتو بنفسو ، واستقراره ، 

عمى مجابية األمور الصعبة كما يجابو األمور  وتنمي لديو النواحي االيجابية الخالقة تجاه الحياة وقدرتو
  (.169، ص 2006اليسيرة عمى حد سواء)العكايمة ، 

 -سادسا: تعزيز السموك االيجابي عن طريق الثقة بالنفس:
 :  تعتبرالثقــــــة بــــــالنفس مــــــن االمــــــور الميمــــــة فــــــي تعزيــــــز الســــــموك االيجــــــابي لعــــــدة اســــــباب     

عمـى أن سـموك اإلنسـان ال يمكـن أن يعـزز مـن خـالل المـواعظ فحسـب أن الدراسات واألبحـاث التجريبيـة دلـت 
قـدم الرسـول لصـمى اهلل عميـة والـو .فقـد بل ال بد من تطبيقات عممية تسـتمر لفتـرات طويمـة ومنيـا الثقـة بـالنفس

وسممل ألمتو نماذج عممية حية تسمى في عمـم الـنفس "النمـاذج الضـمنية" وتعتبـر أحـد تعزيـز السـموك فـي عمـم 
فيـي نمـاذج عمميـة فـي تعزيـز السـموك منيـا مـا ثبـت فـي الصـحيح )أن امـرأة سـوداء كانـت تقـم المسـجد   النفس

ففقدىا رسول اهلل لصمى اهلل عميو وسممل فسأل عنيا بعـد أيـام فقيـل لـو إنيـا ماتـت قـال فيـال آذنتمـوني , فـأتى 
اإليجابيــة التــي تحــاول الجامعــة مــن بــين الســموكيات ( ورواه ابــن خزيمــة فــي صــحيحو)قبرىــا فصــمى عمييــا   

زرعيا بين طالباتيا عمى اختالف مستوياتين العمرية والعممية، مجموعة منتقاة بعناية، تؤثر بشكل مباشر في 
قبـول  و  العفـو عنـدما يخطـئ وسموكيات الطالبات، وتنعكس في المجتمع الذي يعيشن فيو مثل الكممـة الطيبـة

   وبيان عاقبة السموك السمبي وغيرىا من االمور االيجابية واالبتسامةالرأي اآلخروالتمثل بالعمل الصالح 
                                       .  (37,ص1996قواسمو, ( 

ـــــــــــــق الشـــــــــــــريعة اإلســـــــــــــالمية ـــــــــــــة الســـــــــــــموك اإليجـــــــــــــابي وف  سابعا:اســـــــــــــاليب تنمي
ـــــز ىـــــذه الســـــموكيات، وفـــــق الشـــــريعة  :اإلســـــالمية منيـــــا ويمكـــــن االســـــتعانة بـــــبعض األســـــاليب التنمويـــــة لتعزي

لزام ااالساتذة بحسن االسـتقبال واألخـالق الحميـدة مـع جميـع  المكافأة و -1 الدعاء و إشاعة التعامل الحسن وا 
 .فــــــــــــي التعامــــــــــــل مــــــــــــع األخطــــــــــــاء، ونحوىــــــــــــا الطالبــــــــــــات وبخاصــــــــــــة ذوات الســــــــــــموك الحســــــــــــن

إدارة القســم فــي حــال  تفقــد الطالبــات ذوات الســموكيات الحســنة مــن خــالل المرشــدة والســؤال عنيــا مــن قبــل -2
مرضــيا أو مصــابيا وتشــكيل وفــد مــن الطالبــات مــع أحــد االســاتذات لزيارتيــا أو مواســاتيا ونحــو ذلــك و تكــريم 
ــــــــــــــــــــــــــييم  .أوليــــــــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــــــــورىن واإلشــــــــــــــــــــــــــادة بتــــــــــــــــــــــــــربيتين وبأبنــــــــــــــــــــــــــائيم وتوزيــــــــــــــــــــــــــع اليــــــــــــــــــــــــــدايا عم

 .يجابيــاتينالتغاضــي عــن أخطــاء بعــض الطالبــات المثاليــات والتجــاوز عــن زالتيــن مقابــل إحســانين وا   -3
تخصيص الطالبات ذوات السموك اإليجابي ببعض الميام اإلدارية واإلشرافية فـي الكميـة او فـي القسـم أو  .-4

 االنضمام لبعض المجان 
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وضع نظام متكامل  مراعاة السموك اإليجابي في إعادة االختبارات التقويمية وزيادة الدرجات التحصيمية -5
إيجابي يصدر من الطالبة بحيث يترتب عمى كل حصيمة تجمعيا الطالبة عمى شكل نقاط يحسب لكل سموك 

إقامة األنشطة المتنوعة من زيارات ورحالت ومخيمات  مكافأة معينة سواء عينية أو معنوية أو دراسية و
 (.22، ص 1999)النعيمي ،  .ولقاءات ومسابقات خارجية لمطالبات ذوات السموك اإليجابي

 :ـــ ة السموك االيجابيتنميالتي تساعد في  النفس بالنظريات النفسيةثامنا:  عالقة الثقة ب
 : Psychological analysis نظرية التحميل النفسي -1

رائــد ىـذه النظريــة التحميميــة عمــى الـرغم مــن المعارضــين لـو مــن تالميــذه ، وتتكــون  (Freud)يعـد فرويــد 
وان  (Id)واليــو  (Ego)االنــا  (Super Ego)الشخصــية عنــده مــن ثالثــة نظــم أساســية ىــي: االنــا األعمــى 

(, وترتكــز نظريتــو عمــى 40، ص 1983التفاعــل الــديناميكي بــين ىــذه الــنظم ىــو الــذي يحــدد السموك)شــمتز ، 
                 الحتميـــــــــة البايولوجيـــــــــة ، لـــــــــذا ال يمقــــــــــى اىتمامـــــــــًا بالبعـــــــــد االجتمـــــــــاعي والثقــــــــــافي وأثـــــــــره فـــــــــي الشخصــــــــــية

 (.20، ص 1983)شمتز ، 
ان رغبة الطفل في الحصول عمى ما يريده من الحب والحماية والمعرفة واألشياء  (From)ويرى فروم 

المادية بطريقة سمبية ومن مصدر خارجي فأنيا تنمو في طبعو استجابة لخبراتو مع اآلخرين فاذا ما حدث 
لو الوالدان المحبة والرعاية خالليا ضعف شعوره بالقوة نتيجة مخاوفو اذا ما شمت مبادئتو وثقتو بنفسو وقدم 

تحت شرط الخضوع ليما فان ىذه الظروف تقود إلى ان تولد لدى الطفل اتجاىًا تكون نسبة السيطرة 
 (.139، ص 2002االيجابية قد ذىبت وتتحول كل طاقتو إلى مصدر خارجي لإلشباع )الجوفي ، 

فرد أي انو يمتمك عدد من الجانب االيجابي في شخصية ال (Karin Horny)وأكدت كارين ىورني 
( من خالل ىذه 1981(. ويؤكد القاضي )46، ص1990الجوانب االيجابية )كالثقة واليقين()الجبوري ، 

اذا كانت قادرة عمى معالجة مصادر القمق لدييا لزادت إمكانية نمو الشخصية نموًا  (Ego)النظرية عمى ان 
ظيار السموك المتوازن ، والثقة العال  (.161-160، ص 1981ية بالنفس)القاضي ، سميمًا ، وا 

واعتقد )فرويد( بان الشخصية تتكون في الطفولة من طبيعة التفاعل بين الطفل ووالديو ويحاول الطفل        
الحصول عمى الحد األعمى من المذة عن طريق إشباع متطمبات )اليو( بينما يحاول الوالدان ان يفرضا الواقع 

 (. 48، ص1983،  وقيوده األخالقية )شمتز
ثم ظيرت تعديالت عمى ىذه النظرية )العالج التدعيمي( الذي يتعامل مع الجزء السميم من الشخصية 
وينميو ويدعمو ، ويعزز دفاعات العميل السوية ن ويستخدم ىذا مع الذين يعانون من الحساسية النفسية ، 

رئيس لطريقة اإلرشاد اعتمادًا عمى التحميل األمر الذي ال تتطمب حاالتيم التحميل النفسي , ان اليدف ال
النفسي ىو ان يحفز الشعور تمك الدفعات المكبوتة المسببة لالضطرابات النفسية دفعات )اليو( التي لم 
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تتمكن الـ)انا( من معالجتيا بنجاح ، وخالل موقف معين يعطي الفرد الفرصة لمواجية تمك المواقف التي لم 
قبل ، إذ يختمق موقفًا خاليًا من التيديدات واألخطار ويتعمم الفرد ان يعبر عن يستطع معالجتيا بنجاح من 
 (.111، ص 1981األفكار بال خوف  )زىران ، 

 : Behavioral theoryالنظرية السموكية   -2
االستجابة( وتقوم ىذه النظرية عمى مفاىيم ومستمزمات وقوانين تتعمق  –وىي نظرية )المثير            

وك ولعممية التعمم وحل المشكالت . ويتحدد اتجاه السموك بالروابط الموجودة بين المثيرات واالستجابات بالسم
وىي تعرف بالعادات وتنشأ العادات بناء عمى التعزيز الذي ينالو السموك , واذا كانت الشخصية ىي نتاج 

خرى ، فشخصية الفرد تتكون من التعمم ، فان أنواع السموك الشاذ أو غير المتكيف يمكن تعمميا ىي األ
عادات سمبية وايجابية ، والعادات السمبية تتعمم بالطريقة التي تتعمم بيا العادات االيجابية من خالل تعزيزىا 
أي انيا نتيجة تعمم خاطئ، ومن ىنا يعد ضعف الثقة بالنفس واالعتماد عمـى اآلخرين وعدم القدرة عمى اتخاذ 

ب السمبية تعممًا خاطئًا عززه اآلخرون. إذ يقول سكنر ان المواقف والتعزيزات القرارات وغيرىا من الجوان
الخارجية تستخدم لمساعدة الفرد عمى تعمم أنواع جديدة من السموك اال ان الغاية النيائية ىي ان يعزز الفرد 

 (.212-209، ص 1981نفسو بنفسو )تعزيز ذاتي( أي رضا الفرد عن نفسو )القاضي ، 
يعد التعزيز من أىم المفاىيم السموكية التي قدميا )سكنر( ويعني قابمية تكرار السموك في ظروف و         

مشابية تزداد في نتائج معززة, فالتعزيز ىو اإلجراء الذي يؤدي فيو حدوث السموك إلى توابع ايجابية ، أو 
موك في المستقبل في المواقف إلى إزالة توابع سمبية الشيء الذي يترتب عميو زيادة احتمال حدوث ذلك الس

المماثمة , ونجد إن خطوات عممية االصالح تحصل بتبديل السموك وتعديمو ، ثم تحديد الظروف التي يحدث 
فييا السموك المضطرب ، وتحديد العوامل المسؤولة عن استمرار السموك المضطرب ، ثم اختيار مجموعة 

ادة التعمم . أما فيما يتعمق بأساليب اإلرشاد السموكي من الظروف التي يمكن تعديميا ثم إعداد خطة إلع
فمنيا الكف المتبادل ، واالشتراط التجنبي ، والتعزيز الموجب )الثواب( التعزيز السمبي ، والخبرة المنفرة 

 (.110، ص 1977)العقاب( ، وتدريب اإلغفال )االنطفاء( والممارسات السمبية )زىران ، 
 : Features theory نظرية السمات والعوامل  -3

أول من أطمق نمط السمة عمى مكونات الشخصية ، وتقوم ىذه النظرية عمى  (Alport)ُيعد البورت 
ويشير ايزنك  (Verno, 1963, p.4) التمركز حول المرشد والتي تقوم دعائميا عمى اإلرشاد المباشر.  

(Eysenck)  )إلى دراسة )جيب(Gibb)  التي حمل فييا نتائج عدد من استبيانات لمشخصية وبعض
عمى أربعة عوامل في نقص الثقة بالنفس ، والميل لمعزلة  (Gibb)اختبارات القدرة ، وقد حصل جيب 

 .  (Eysenck 1970.p.181)والطالقة والتركيز. 
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لقدرات وينظر أصحاب ىذه النظرية إلى شخصية الفرد عمى أنيا نظام العوامل والسمات وا 
واالىتمامات واالتجاىات واالنفعاالت وتقرر عممية التوجيو واإلرشاد بعد معرفة السمات وعالقتيا بمتطمبات 
وأىداف الحياة بيدف تعريف المسترشد بنواحي الضعف لمساعدتو عمى فيم نفسو وتوجيييا ، ثم االىتمام 

رية إلى وصف الشخصية وبيان الخصائص بنمو القيم إلى جانب االىتمام بالنمو العقمي, وتيدف ىذه النظ
األساسية لمفرد، والتي توجو سموكو ، وتمكننا من التنبؤ بو أكثر من اىتماميا ببيان تطورىا ، ويفترض 
أصحابيا ان األفراد يختمفون في عدد من الخصال أو الصفات أو السمات، إذ يمثل كل منيا سمة ومن أمثمة 

 (. 572، ص 1990الخ )عبد الخالق ، … لي ، واالندفاع، والسيطرة سمات الشخصية ، االستقرار االنفعا
 (Cattell)وقد ظير عامل الثقة بالنفس بوصفو احد سمات المصادر األولية في أبحاث كاتل  

العاممية في وسطين اختباريين ىما التقديرات المبنية عمى المالحظة والتقارير الذاتية ، ويتضح ان الثقة 
مات الشخصية األساسية وان ىذه السمة ال تقتصر عمى مجال محدد من مجاالت بالنفس ىي أحدى س

التكيف وانما ترتبط بالتكيف العام، وقد توصل )جيمفورد( إلى ىذه النتيجة ، ففي تصنيفو أبعاد الشخصية عّد 
لسموك بشكل الثقة بالنفس عاماًل عامًا ال يقتصر عمى مجال السموك االنفعالي أو االجتماعي وانما يرتبط با

عام ، وافترض )جيمفورد( ان الثقة بالنفس تنتمي إلى مجموعة العوامل التي تمثل اتجاىات الفرد السمبية أو 
 (.23، ص 1978االجتماعية نحو األشياء ونحو نفسو ونحو البيئة االجتماعية )ابو العالم ، 

 النظرية اإلنسانية : -4
التي تؤكد عمى احترام اإلنسان بوصفو قيمة القيم ، ويعد يعتمد ىذا االتجاه عمى الطبيعة اإلنسانية 

تحقيق الذات من المفاىيم األساسية في تعميم النفس اإلنساني وىو القوة الدافعة التي يمتمكيا كل إنسان وىو 
من العمماء اإلنسانيين  (Abraham Maskaw)األساس التي تقوم عميو الثقة بالنفس , ويعد )ابراىام ماسمو( 

ورين الذي فسر السموك اإلنساني من وجية نظر متفائمة، إذ يرى ان اإلنسان مخموق طيب وجيد يسعى المشي
أساسًا إلى تحقيق ذاتو , ويرى ماسمو ان الحاجات التي يسعى إلييا الفرد شائعة لدى الجميع وأنيا مرتبطة 

لوجية التي تقع في قاعدة بصورة متسمسمة بشكل ىرمي ويقول بانو عمى الرغم من أىمية الحاجات الفيزيو 
اليرم من حيث درجة إلحاحيا عمى اإلشباع قبل غيرىا . قد تطغى حاجات أعمى اليرم عمى سموك الفرد 

 (.36، ص  2002أكثر من طغيان الحاجات الفيزيولوجية)الجوفي ، 
واعتقد ماسمو أن الثقة بالنفس والمكانة االجتماعية المرموقة لمفرد في المجتمع تأتي من خالل إشباع  

 ,Maslow, 1970)أىم حاجة ىي الحاجة إلى تحقيق الذات التي تحل قمة اليرم التدرجي لمحاجات لو 
p.162)ذين يعممون بحرية ىم ذاتيون .وأشار ماسمو ان الثقة بالنفس تكمن في تحقيق الذات ، اذ ان األفراد ال
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ومستقمون ومتكيفون بذواتيم فيم أحرار في مقاومتيم لمضغوط االجتماعية والثقافية وال يميمون إلى التفكير في 
 .(302، ص 1983السموك المرسوم ليم )شمتز ، 

 النظرية الجشتمطية : - 5
جال، ويرى إن الفرد في من أصحاب ىذه النظرية وىو صاحب نظرية الم (Lewen)يعد كيرت ليفين 

نموه يتعرض لضغوط من الخارج فضاًل عن ضغوط التوترات من الداخل الناجمة عن عدم التوازن بين الفرد 
وبيئتو ، ومنيا كانت التوترات حاصمة بفعل القوى الفاعمة في البيئة االجتماعية في صورة ممنوعات )نواىي( 

الثقة بالنفس( وعمي أي حد )مدى( تكون فيو ىذه العوامل ، وبيذا يتوافق بناء حيز حياة الفرد ومنيا )
االجتماعية متسامحة أو مانعة فاذا كانت ىذه الضغوط قوية فان المناطق في شخصية الطفل يقل عددىا وقد 
يؤدي إلى تفككيا وربما تفشل ىذه المناطق في التكامل بطريقة مناسبة مما يؤدي إلى ضعف الشخصية 

بالنفس, لذلك فان الفكرة التي تقوم عمييا ىذه النظرية ىي ان اإلدراك ليس إدراك  واضطرابيا وضعف الثقة
الجزئيات أو عناصر تجمع بعضيا البعض لتكوين المدرك الحسي ىو إدراك الكميات ثم تتمايز الجزئيات 

 (.584، ص 1981وتتضح في داخل ىذا الكل الذي ينتمي اليو)الزوبعي ، 
ك الكائن الحي يوجو نحو األىداف ذات التكافؤ االيجابي األقوى ، أي التي ويعتقد ليفين أيضًا إن سمو 

يحقق فييا إشباع لحاجاتو ومنيا تحقيق ذاتو ونمو ثقتو بنفسو ويبتعد عن مناطق التكافؤ السمبي التي تولد 
 (.78، ص1990التيديد الذاتي)الجبوري ، 

 : Self theoryنظرية الذات   -6
ارل روجرز( وىو يعتقد ان الذات ىي جوىر الشخصية اإلنسانية ، وان صاحب ىذه النظرية ىو )ك

مفيوم الذات ىو حجر الزاوية الذي ينظم السموك اإلنساني , ويرى روجرز ان التكيف النفسي لمشخص يعتمد 
عمى مدى تنافر أو انسجام الذات مع الخبرات ، فاألشخاص المتمتعين بالصحة النفسية قادرون عمى إدراك 

م وبيئاتيم كما ىو في الواقع ، ويؤكد أىمية وثوق الشخص بنفسو واالعتماد عمى طاقاتو وقدراتو أنفسي
 (.273، ص 1983الكامنة)شمتز ، 

ويعتقد ان الشخص المحقق لذاتو ىو في تطور مستمر وتغير ونمو واذا ما توافق ىذا النمو فان 
 (.275، ص 1983برات الجديدة)شمتز ، الشخص سيفقد خصائص التمقائية والمرونة واالنفتاح عمى الخ

وتعد ىذه النظرية من النظريات الرئيسة في العالج النفسي وتعتمد ىذه النظرية عمى الجوانب الظاىرية 
وتنطمق من االتجاه اإلنساني في عمم النفس الذي يركز عمى إنسانية الفرد وقدرتو عمى التحكم في مصيره ، 

ان سبب عدم التوافق ىو اضطراب العالقة وان سموك الفرد ينبع من تجاربو متأثرًا بالثقافة التي ينتمي الييا و 
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،  2006بين مفيوم الذات وتجاربو مما يجعل الفرد غير قادر عمى تفسير ذلك االضطراب   )محمود ، 
  (67ص

 التوصيــات :
 في ضوء النتائج التي أسفر البحث الحالي عنيا ىنالك عدة توصيات منيا:

سية ودورىا في تعزيز الثقة بالنفس والسموك االيجابي لدى امكانية اإلفادة من الدراسة الحالية الصحة النف -1
 طالبات المعاىد والمدارس  لمعالجة المشكالت التي يتعرضن ليا.

امكانية اإلفادة من الدراسة الحالية الصحة النفسية ودورىا في تعزيز الثقة بالنفس والسموك االيجابي لدى  -2
 ليا.طمبة الجامعات لمعالجة المشكالت التي يتعرضون 

استخدام بعض األنشطة من قِبل الجامعات كالنشاط الرياضي والفني أو إقامة معارض أو سوق شعبي أو  -3
مسابقات أدبية وثقافية ، وبالتأكيد إن مثل ىذه األنشطة سوف تعزز إقامة عالقات مبنية عمى اإلبداع ، 

اس بالقيمة الشخصية ممايعزز التنافس ، إبراز المواىب ، تأكيد الذات ، تعزيز الشعور بالثقة واإلحس
 الصحة النفسية.

إعداد كراس أو دليل يضم مجموعة من البرامج اإلرشادية التي أعدىا الباحثون والباحثات وتوزيعيا عمى  -4
المرشدات والمرشدين في المدارس والجامعات، الستخداميا أو االستفادة منيا في حل المشكالت التي 

 تتعرض ليا الطالبات.
وزارات اخرى لمعمل المشترك في ىذا المجال )دراسات ميدانية ، زيارات استكشافية ، دورات إشراك  -5

 تدريبية ، حمقات نقاشية( لمفيوم حق اإلنسان في العيش بكرامة.
 توجيو األعالم الرسمي بتخصيص برامج عن واقع الجامعات وتطويرىا. -6
البحوث والدراسات ,والعمل عمى تعميميا العمل الجاد عمى رصد مشكالت الطالبات وتحديدىا من خالل  -7

وايصاليا الى االدارات التربوية المتنوعة لمعمل الجاد مع الييئات التعميمية عمى ايجاد الحمول ليا 
الثقة بالنفس ودورىا في تنمية السموك واالستعانة بذوي االختصاص في ىذه المجاالت من اجل تعزيز 

 االيجابي لدى طالبات الجامعة
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Abstract: 
             The human being is the basic building block of society and the essence of its 
construction. A good person is the source of renaissance, thought and progress. In order for 
the individual to carry out his duties and his personal and social tasks to the fullest, he must 
enjoy a high psychological health free from disturbances and problems that negatively affect his 
performance, A person with a disorder or a mental disorder has a negative effect on himself 
and others around him, which impedes his progress and achievements. Therefore, the 
importance of a mental health study that reaches the individual to harmony, psychological and 
social compatibility, and high ability to enter Happiness, happiness and tenderness. A 
manifestation of happiness is self-confidence as it reflects the individual's sense of his own 
value and those around him. This confidence translates into every movement of his movements 
and habitations and behaves naturally without anxiety or fear. His actions are those that govern 
them and not others. This is the lack of confidence that makes the Frditrk like an observer 
around him becomes his movements and actions, and sometimes his views contrary to nature 
and become the concern of the first ally in each meeting or to make a decision. And self-
confidence is of course acquired from the environment that surrounds us and we grew up and 
can not be born with Anyone had, self-confidence e The path of success in life and falling 
under the burden of feeling negative and hesitant and uncertainty of the possibilities is the 
beginning of failure, and the confidence of the student herself is a source of safety and stability 
and a sense of happiness, and its importance is focused on helping them to form a person 
capable of taking the status of leadership in the community and be an integrated person In all 
respects, the current research aims at mental health and its role in promoting self-confidence 
positive behavior of university students. 
The research has been divided into three chapters: 
1-The first chapter includes (the problem of research and importance and the goal and 
methodology) where the current research aims to mental health and its role in promoting self-
confidence positive behavior of university students .  As for the methodology of the research, 
the two researchers adopted the analytical descriptive approach in research, and the study of 
mental health and its role in promoting self confidence and positive behavior among female 
university students. Through the availability of sources and references, literature and previous 
field studies, and analysis and study aspects related to all, to reach reliable results, and can be 
reached on the concept of mental health and its role in promoting self-confidence positive 
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behavior of university students and then expand its importance and identify the areas (Mental 
health),(self-confidence), (positive behavior) and (university). 
2- Chapter II included the concept of mental health and importance and the most important 
factors of health and psychological factors of deterioration and manifestations of mental health 
and methods of strengthening and the relationship of mental health to some positive factors of 
the personality that develops positive behavior. 
3- The third chapter included the presentation and clarification of the concept and importance 
of self-confidence and reasons of weakness and misconceptions about the role of education in 
strengthening and the role of mental health in promoting self-confidence and the development 
of positive behavior and methods of development in accordance with the principles of Islamic 
law, and the relationship of psychological theories of self-confidence and positive behavior and 
then reach The most important recommendations. 
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