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مستوى الصحة النفسية لدى طالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا
محمد عمي محمد عمي الضو

جامعة بخت الرضا -كمية التربية -قسم عمم النفس التربوي
مستخمص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا،

أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (

2017/2016م) ،بمغ حجم عينة الدراسة ( )91

طالبة ،وقد استخدم فييا المنيج الوصفي ،قام الباحث باعداد مقياس الصحة النفسية  ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج
منيا أن مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعمية كان بدرجة كبيرة ،وأنو ال توجد فروق في مستوى
الصحة النفسية تعزى لمتغير المستوى الدراسي ،وتوصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا

االىتمام بإعداد

كمي التربية إعداداً نفسياً واجتماعياً لمتفاعل مع البيئة االجتماعية وجعل أمر تكيفو مع ىذه البيئة أكثر.
طالبات ة
الكممات المفتاحية:الصحة النفسية ،طالبات كمية التربية نعيمة ،جامعة بخت الرضا.

Abstract:
– The aim of this study is to identify the level of mental health for Faculty of Education
Neaima students at the University of Bakht Alruda. The study was conducted in the
second semester of the academic year (2016/2017). The size of the sample of the study
was (91) student, the researcher prepaired the questionnaire of "Mental Health”. The
study reached a range of results: The level of mental helath for Faculty of Education
Neaima students at the University of Bakht Alruda was high, and the results of the
study showed that there were no statistically significant differences in the level of
students due to gender variables

mental helath for Faculty of Education Neaima

;(academic level), The Study slso arrives at numbers of recommendations, including
Paying attention to the psychological preparation and the social interact with the
environment and make the adaptation to this environment among the students at the
Faculty of Education.
Keywords: Mental Health, Faculty of Education Neaima students, Bakht Alruda University.

مقدمة:

الصحة النفسية ىي من المصطمحات التي تحتل جانباً ميماً في الدراسات والبحوث النفسية والتربوية

الحديثة ،لذا يمكن القول أنيا تمعب دو اًر ميماً في التأثير عمى سموك الفرد في حياتو اليومية سواء كان ىذا الفرد في
المنزل أو المدرسة أو المجتمع أو المواقف الحياتية العامة ،ألن الفرد ذو الصحة النفسية السميمة تكون بمقدار

تحممو لممشكالت والضغوط الحياتية ،وقدرتو عمى التصرف إزائيا باالضافة إلى سالمتو من الضغوط النفسية ،وليذا

تؤثر الحياة األسرية واالجتماعية في التوافق النفسي لدى الفرد سواء كانت سمباً أو ايجاباً وذلك حسب المواقف التي

يمر بيا الفرد في الحياة .ألن السموك غير المالئم غالباً ما يكون مصدر الصعوبات والمشكالت التي يمر بيا الفرد،
عندما يتعامل مع مجتمعو الذي يعيش فيو فإننا نجده متكيف مع ىذا المجتمع.
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وبما أن الطالبات يعتبرن أكثر عرضة لمتعرض لمضغوط الحياتية والصعوبات والمشكالت فين بحاجة

ماسة لمتوافق النفسي والمرور بصحة نفسية سميمة حتى يحققن النجاح المطموب في دراستين وىذا ما دعا الباحث
لتناول موضوع ىذه الدراسة مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا.
ويرى الشمري ( )119 ،2013أنّ  مفيوم الصحة النفسية ُيعد من المفاىيم الرمزية أو االفتراضية كونو ال
يشير إلى شيء كمي أو كل مجسد ،وانما يشير إلى السموك بما فيو من اتجاىات وعواطف وتفكير .كما انو مفيوم
ثقافي ونسبي بطبيعتو وىو يتغير بتغير ما يجد عمينا من معمومات عن الحياة ،وما ينبغي أن تكون عميو ،كما أنو

يتغير بما نكشف عن أنفسنا وسموكنا ،وما نحب أن نصل إليو بحياتنا.
ويشير عبد الغفار المذكور في الشمري (  )119 ،2013إلى أن تحديد مفيوم الصحة النفسية قد ينطمق
من إحدى نظريتين :أحدىما المرض النفسي أو التي ترتبط بغياب

أعراض المرض النفسي أو سوء التكيف سواء

منيا ما ىو يسير أو خطير ،وىذه األعراض تتدرج في خط متصل من المشكالت اليومية البسيطة إلى مشاعر

النقص أو الذنب إلى االضطرابات السيكوسوماتية واألمراض العصبية وكذلك األمراض الذىنية ،إذ أن الفرد يكون
بصحة نفسية إذا كان خالياً من كل ىذه

األمراض ،واألخرى نظرة ايجابية تعني أن الصحة النفسية ىي التكيف

والتالؤم مع متطمبات الحياة ،لذلك عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بصفة عامة

بأنيا توافق األفراد

مع أنفسيم ،ومع العالم عموماً ،مع حد أقصى من النجاح والرضا والسعادة والسموك االجتماعي السميم ،والقدرة عمى
مواجية حقائق الحياة وقبوليا.
مشكمة الدراسة وأسئمتها:

تحددت مشكمة الدراسة في التعرف عمى مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا ،و

بالتحديد انحصرت مشكمة الدراسة في اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 .1ما مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا ؟.

 .2ىل يختمف مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا تبعاً الختالف المستوى
الدراسي (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع)

أهداف الدراسة:

سعت ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية-:

 /1التعرف عمى مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا.
 /2التعرف عمى الفروق في مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا تبعاً لمتغير المستوى
الدراسي (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع).
أهمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة في إبراز أىمية الصحة النفسية واألساليب التي تتبع في تربية ومعاممة المراىقين وأثرىا

عمى سموكيم ولما تسببو من مشكالت دراسية ونفسية و اجتماعية وصحية ،وكذلك تساعد ىذه الدراسة في حل

مشكالت المراىقين وبالتالي يصبح معظم المراىقين متوافقين عند معرفة أثر الصحة النفسية ،كما تبرز أىمية
الدراسة في أن تكون سنداً لتعاون المراىقين في حل مشكالتيم وتساعدىم عمى توافقيم النفسي واالكاديمي

واالجتماعي ،وتعتبر طالبات كمية التربية نعمية جامعة بخت الرضا في مرحمة المراىقة ،وىي المرحمة المعنية

باإلىتمام بالصحة النفسية وصوالً إلى التوافق النفسي السميم بما يحقق نجاح العممية التعميمية.
محددات الدراسة :تتحدد نتائج ىذه الدراسة باآلتي-:
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 .1مدى صالحية أداة الدراسة ومالءمتيا لغرض إجراء الدراسة :استبانة الصحة النفسية لطالبات كمية التربية
نعيمة جامعة بخت الرضا .وكذلك صدق األداة وثباتيا.

 .2اعتماد الدراسة عمى طالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا.
 .3فترة إجراء الدراسة :وىي الفصل الثاني من العام الدراسي (.)2017/2016
مصطمحات الدراسة:

كمية التربية نعيمة :ىي إحدى كميات جامعة بخت الرضا وتضم قسمان ىما( :الدراسات اإلسالمية ،المغة العربية
إضافة لمقررات العموم التربوية المتمثمة في (عمم النفس التربوي ،المناىج وطرائق التدريس ،تقنيات التعميم ،أصول

التربية و اإلدارة التربوية).
جامعة بخت الرضا  :جامعة سودانية قومية ،مقرىا مدينة الدويم بوالية النيل األبيض ،وتضم تسع كميات وبعض

المراكز ،تتوزع عمى مدينة الدويم ونعيمة والقطينة ،وىي تعد امتداداً لمعيد التربية ببخت الرضا والذي تم تأسيسو

عام 1934م.

الصحة النفسية :عرفيا زىران (  )9 ،2005بأنيا "حالة دائمة نسبياً يكون فييا الفرد متوافقاً نفسياً (شخصياً،

انفعاليا ،واجتماعياً أي مع نفسو وبيئتو) و يشعر بالسعادة مع نفسو ومع االخرين ،ويكون قاد اًر عمى تحقيق ذاتو
ً

واستغالل قدراتو وامكاناتو الى أقصى حد ممكن ،ويكون قادر عمى مواجية مطالب الحياة ويكون سموكو عادياً،

ويكون حسن الخمق بحيث يعيش في سالمو وسالم.
الصحة النفسية:

يرى العيسوي )148 :1992 ( ،أن الصحة النفسية تبدو في تكيف الفرد لمواقف الحياة العادية تكيفاً

معقوالً ،فاإلنسان تواجيو كثير من المشكالت التي يتحتم عميو أن يكيف نفسو وأياىا ،وقد يكون ىذا التكيف مالئماً
وقد يكون غير مالئم.

ويذكر بوفالح وبورزق (  )115 ،2016أن الطالب يعيش بين األسرة والمجتمع والمدرسة ،فاالسرة ىي

المدرسة االجتماعية األولى لمفرد منذ طفولتو وعبر مراحل حياتو ،وىي المسئولة األولى عن التنشئة االجتماعية،
وتعتبر النموذج األمثل لمجماعة األولية التي يتفاعل الطالب مع أعضائيا ويعتبر سموكيم نموذجاً يحتذى بو ،ومن
أىل العوامل األسرية المؤثرة في الصحة النفسية لمتمميذ ،الصحة النفسية لموالدين واإلخوة ،وأساليب التنشئة،

والمستوى االقتصادي واالجتماعي ،ومنيا أيضاً العالقات بين الوالدين والتمميذ ،والعالقات بين اإلخوة ومركز الطالب
في األسرة سواء كان وحيداً أو األكبر أو األصغر ،لذا فالصحة النفسية في األسرة تتطمب مناخاً أسري يحقق

الحاجات النفسية ،تنمية القدرات ،تعمم التفاعل االجتماعي ،التوافق النفسي ،األدوار االجتماعية ،تكوين االتجاىاات،

معايير السموك والعادات السموكية السميمة.
وىنا يشير الجسماني (  )1994،311إلى أن الطريق اإليجابي لمصحة النفسية يرتبط بقدرة الفرد عمى

التوافق مع نفسو ومع البيئة االجتماعية ،وىذا بدوره يؤدي إلى التمتع بحياة خالية من التأزم واالضطراب ،والفرد في
ىذه الحالة يكون راضياً عن نفسو متقبالً لذاتو ،كما أنو يتقبل اآلخرين.

ويرى رزيقة و يسمينة ( )174 ،2016أن الصحة النفسية تعتبر ىي قدرة الفرد عمى التوافق مع نفسو ومع

المجتمع الذي يعيش فيو ،وىذا يؤدي :إلى التمتع بحياة خالية من التأزم واالضطراب مميئة بالتحمس ،ويعني ىذا أن
يرضى الفرد عن نفسو ويتقبل ذاتو كما يتقبل اآلخرين ،فال يبدو منو ما يدل عمى عدم التوافق االجتماعي ،كما ال

يسمك سموكاً اجتماعياً شاذاً ،بل يسمك سموكاً معقوالً يدل عمى اتزانو االنفعالي والعاطفي والعقمي.
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ويشير زيدي وفالح ( )216 ،2016إلى أن الصحة النفسية عامل أساسي لعيش لإلنسان حياة ناجحة

وسعيدة ،وتتأثر الصحة النفسية بعاممين أساسيين  :الذات والبيئة ،واذا احتوات البيئة االجتماعية والمادية عمى

عناصر تيدد األمن النفسي لمفرد ،أحدث ذلك خمالً في صحتو النفسية وظيرت عميو مظاىر اختالل الصحة
النفسية ،إن األمر مرتبط بعالقة الفرد بيئتو ومدى كون ىذه العالقة سميمة وال تتخمميا أي عثرات.

ويرى عبد اهلل (  )450 ،2004أن الصحة النفسية لممعمم تعد عامل أساسي وميم في تحقيق الصحة

النفسية لمتالميذ وتكيفيم ويبدو ذلك في مظيرين األول :أن المعممين الذين ال يتمتعون بصحة نفسية جيدة يعبرون
عن ذلك مباشرة في عالقتيم بطالبيم ،فالكثير منيم قدم لمينة التدريس مدفوعاً بدوافع خاصة ،والعتبار مينة

التدريس أقل قسوة أو الرغبة في السيطرة عمى الموقف .الثاني :دور المعمم في تكوين االتجاىات النفسية لمتالميذ،
ولما كان المعممون يسيطرون عمى كل نشاط يقوم بو الطفل فيصبحون من العوامل الحاسمة سواء في نفور الطفل
من العمل ،أو الشعور بالممل والضيق ،أو بالدة التفكير أو في اكتساب دوافع ايجابية ،إن الصحة النفسية لممعمم

يمكن أن تبدو من خالل المظير الخارجي والتفاعل المباشر.
تعريف الصحة النفسية:

يعرف القوصي )23 :1982 ( ،الصحة النفسية بأنيا "الشرط أو مجموع الشروط الالزم توافرىا حتى يتم

التكيف بين المرء ونفسو وكذلك بينو وبين العالم الخارجي تكيفاً يؤدي إلى أقصى ما يمكن من الكفاية والسعادة لكل

من الفرد والمجتمع الذي ينتمي إليو الفرد".

والصحة النفسية ليست حالة محدودة ومؤكدة يحصل عمييا الفرد أو يخفق في تحقيقيا ،وتختمف الصحة

النفسية من شخص آلخر ،كما أنو يندر أن يكون الشخص متكيفاً تكيفاً كامالً من ىذه الناحية ،ويمكن قياس مدى
صحة الفرد النفسية بمدى تكيفو مع بيئتو.

مظاهر الصحة النفسية:

ويرى الشرقاوي ( )40-38 :1983أن أىم مظاىر الصحة النفسية ىي:
 .1تكامل الدوافع النفسية :وانسجاميا وانعدام الصراع النفسي ،أي تؤدي "الشخصية" وظائفيا بصورة متكاممة
جسمياً وعقمياً وانفعالياً وليس معنى ذلك وجود دوافع متعارضة في الشخص الواحد ،ولكن المقصود بيذا

أن يظير كل من ىذه الدوافع في الوقت المناسب حين يكون ظيوره مالئماً لتكيف اإلنسان ،وأال يسيطر

أحد الدوافع عمى الفرد فيصبح ىو المحرك الوحيد لو ،وانعدام الصراع النفس يسمح لإلنسان بأن يوجو كل

قواه إلى تحقيق حاجاتو دون أن يشعر من جراء ذلك بشئ من الذنب والحرمان.
 .2تقبل الحقيقة بالنسبة لمذات ولمغير  :ولمعالم المحيط أي أن يتقبل الشخص نفسو عمى ما ىي عميو وأن

ينمي قدراتو المتاحة أو يستغميا االستغالل األمثل ،كما يتقبل اآلخرين عمى ما ىم عميو والتالؤم معيم في

حدود إمكاناتيم وطاقاتيم ،كذلك الحال بالنسبة لمظروف والبيئة المحيطة.

 .3تحمل مسئولية األعمال والمشاعر واألفكار :الفرد الصحيح نفسياً قد يتفق أو يختمف مع المعايير القائمة
أو االوضاع المتعارف عمييا طالما كان االتفاق أو االختالف مبنياً عمى أساس من الرغبة في تحقيق

سعادة أشمل واشباع أعم وأكثر دواماً.

 .4تقبل النقد  :إن الشخص الصحيح نفسياً ىو الذي يعمل من أجل اآلخرين والعمل الجماعي من أجل

تحقيق األىداف التي ترفع من قيمة المجتمع .وىو في ذلك يحتك مع غيره من األفراد لدى تبادلو األفكار
واآلراء معيم ،وطالما أن الرائد ىو الصالح العام فإن تقبل النقد من الغير دون الشعور في ذلك باإلثم أو
النقص ىي خاصية أساسية من خصائص الصحة النفسية.
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 .5تقدير الحياة  :والشعور بالرضا لموجود فييا ،وبمعنى آخر أن يكون الشخص سعيداً بحياتو ويرى أن ليا
قيمة وفييا ما يستحق ان يكافح ويعمل ويعاش من أجمو.

 .6إدراك الدوافع واألهداف :إن الشخص الصحيح نفسياً يدرك أسباب سموكو ودوافعو ،كما أنو يدرك أىدافو
ويؤمن بيا ويعرف الوسائل الذي يستطيع أن يحقق بيا ىذه األىداف.

 .7التعاون والمبادأة  :من منطمق الطبيعة اإلنسانية في اعتماد الناس بعضيم عمى البعض ،وفضل المبادرة
باإلسيام في تحسين البيئة المحيطة والخدمة والعطاء ،تبرز أىمية ىذه الخاصية لمداللة عمى الصحة
النفسية.
 .8االتزان االنفعالي :فالشخص الصحيح نفسياً ىو الذي يمكنو السيطرة عمى انفعاالتو المختمفة والتعبير عنيا
بحسب ما تقتضيو الضرورة وبشكل يتناسب مع المواقف التي تستدعي ىذه االنفعاالت أو إخفائيا أو

الخجل منيا.
 .9ثبات االنفعاالت  :إن ثبات االستجابة االنفعالية في المواقف المتشابية ىو عالمة عمى الصحة النفسية

واالستقرار االنفعالي .ذلك أن تباين االنفعاالت في ىذه الحالة دليل عمى االضطراب االنفعالي .والمقصود
بالثبات ىنا ىو ثبات االستجابة االنفعالية اإليجابية.

 .10ثبات السموك  :ويرتبط بالخاصية السابقة ويعني التمسك بالمبادئ المعينة التي يرتضييا الفرد واألساليب
السموكية اإليجابية المرتبطة بذلك والتي أصبح يتبعيا في حياتو .وال يعني ثبات السموك ىنا الجمود في
التفكير أو األعمال إنما يعني االلتزام الواعي بتمك األفكار واألعمال.

وترى االبراىيم ( )310-309 ،2010أن التعرف عمى مدى تمتع المرأة بالصحة النفسية من عدمو ،ال يأتي
بالصدفة وانما البد أن يكون ىناك معايير أو مظاىر يتم من خالليا التعرف عمى الصحة النفسية لممرأة ومنيا:
التوافق الذاتي ،والتوافق االجتماعي ،والشعور بالسعادة ،وتحقيق الذات ،واستغالل القدرات ،والنجاح في العمل،
والقدرة عمى حل المشكالت ،واالتزان االنفعالي ،واإلقبال عمى الحياة ،والراحة النفسية ،باإلضافة لمقدرة عمى

تحمل المسئولية.

وترى حفيظ ومناع ( )173 ،2015أنو عمى الرغم من األىمية النفسية لمظاىر الصحة النفسية التي سبق عرضيا
إال أن حجر الزاوية أو القول الفصل في الصحة النفسية ىو اإلقبال عمى الحياة مع الشعور بالسعادة والرضا ،وىذا
ما يعبر عنو تفصيالً بالفاعمية االجتماعية والعافية النفسية.
الشخصية السوية:

ويرى عمي )443 -442 :1985( ،أنو في محاولة لتعريف الشخصية السوية والسموك السوي قام عمماء

النفس منذ سنوات طويمة بالتأكيد عمى كممة توافق ويعتقد أن سمات الشخصية السوية ىي التي تساعد الناس عمى

التوافق مع البيئة ومع اآلخرين ،وبعبارة أخرى قبول حقائق الحياة المادية والمجتمع والسموك في اتساق معيما.
ويرى خير اهلل )32 :1981( ،أن الشخصية السوية ترتكز أساساً عمى ثالث محاور رئيسية وىي:

 /1العوامل الثقافية واالجتماعية.

 /2العوامل الجسمية والفسيولوجية.
 /3العوامل الوراثية.

وان تكامل الشخصية أو عدم تكامميا يرجع أساساً إلى درجة تفاعل ىذه المحاور الثالث مع بعضيا

البعض وما ينشأ نتيجة ىذا التفاعل من عالقات مركبة ومعقدة.

ويذكر عمي ( )444-443 :1985صفات الشخصية السوية التي يتفق عمييا معظم عمماء النفس و ىي- :
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 أن يكون الشخص سوياً ال يعني أن يكون مثالياً  .ال يستطيع فرد أن يتالءم بطريقة ناجحة تماماً في كل

األوقات  .وال نستطيع سوى أن نبذل كل ما في وسعنا وىو يعني أن نعمل بشكل مقبول عمى الرغم من
المشكالت الصعبة بالنسبة لظروف اإلنسان.

 األشخاص األسوياء واقعيون فقد تعمموا أال يتوقعوا المثالية سواء في أنفسيم أو في اآلخرين ،ويدركون
حدودىم وقدراتيم ويقبمون حقيقة أن األشخاص اآلخرين ليم حدودىم وقدراتيم أيضاً  .وحيث أنيم ال

يتوقعون أشياء خيالية فإنيم ال يندىشون أو يخجمون أو يغضبون كثي اًر عندما يفشمون ىم أنفسيم أو عندما
يفشل اآلخرون.

 قد يشعر األفراد األسوياء بالحزن في بعض األحيان من أحوال الدنيا أو من خيبة آماليم في بعض
األمور ،ولكنيم يييئون أنفسيم لمحياة مع ىذه المواقف .لدييم مرونة ويمكنيم تغيير خططيم .وىم عمى

ثقة من قدراتيم في التالؤم مع أي موقف – وليس بالضرورة كما يودون.

 األشخاص األسوياء يتمتعون بقدر معين من التفاؤل والحيوية ويجدون أشياء تسبب ليم السعادة.
 يتمتع األشخاص األسوياء بقدر كبير من االستقاللية وال يتغيرون بسرعة سواء مع المجتمع ككل أو مع
من يتصمون بيم فقط ،ويحتفظون بقدر من السرية.
 لألشخاص األسوياء القدرة عمى التعاطف واظياره وتكوين عالقات وثيقة مع اآلخرين وليس بالضرورة مع
الكثيرين ولكن مع قمة مختارة .إنيم يحبون اآلخرين ويحبيم اآلخرون.

مناهج الصحة النفسية -:

ويشير زهران ( )12 ،2005إلى ثالثة مناهج أساسية في الصحة النفسية وهي -:

المنهج اإلنمائي :وىو منيج إنشائي يتضمن زيادة السعادة والكفاية والتوافق لدى األسوياء والعاديين خالل رحمة

نموىم حتى يتحقق الوصول بيم إلى أعمى مستوى ممكن من الصحة النفسية ويتحقق ذلك عن طريق دراسة
اإلمكانات والقدرات وتوجيييا التوجو السميم (نفسياً  ،تربوياً  ،مينياً) ومن خالل رعاية مظاىر النمو جسمياً وعقمياً

واجتماعياً وانفعالياً بما يتضمن اتاحة الفرص أمام المواطنين لمنمو السوي تحقيقيا لمنضج والتوافق والصحة النفسية.

المنهج الوقائي :يتضمن الوقاية من الوقوع في المشكالت واالضطرابات و األمراض النفسية وييتم باألسوياء

واألصحاء قبل اىتمامو بالمرضى ليقيم من أسباب األمراض النفسية بتعريفيم بيا وازالتيا أول بأول ويرعى نموىم
النفسي السوي ويييئ الظروف التي تحقق الصحة النفسية  ،ولممنيج الوقائي ثالثة مستويات تبدأ بمحاولة منع
حدوث المرض ثم محاولة تشخيصو في مرحمتو األولى بقدر اإلمكان ثم محاولة تقميل أثر إعاقتو وأزمان المرضى .
وتتركز الخطوط العريضة لممنيج الوقائي في اإلجراءات الوقائية النفسية الخاصة بالنمو النفسي السوي
ونمو الميارات األساسية والتوافق الميني المساند أثناء الفترات الحرجة والتنشئة االجتماعية السميمة واإلجراءات

الوقائية االجتماعية الخاصة بالدراسات والبحوث العممية  ،والتقييم والمتابعة  ،والتخطيط العممي لإلجراءات الوقائية

ويطمق البعض عمى المنيج الوقائي اسم (التحصين النفسي) .
المنهج العالجي :ويتضمن عالج المشكالت واالضطرابات واألمراض النفسية حتى العودة الى حالة التوافق

والصحة النفسية وييتم ىذا المنيج بأسباب المرض النفسي وأعراضو وتشخيصو وطرق عالجو وتوفير المعالجين
والعيادات والمستشفيات النفسية
اإلسالم والصحة النفسية:

وتذكر أبو شيبة )285 -284 :2007 ( ،أن القرآن الكريم جاء يوضح االتجاه الصحيح لمصحة النفسية

وما يقدمو لألفراد والمجتمعات من جوانب أساسية تساعدىم عمى التوافق في معايشيم وفق مجموعة من الضوابط
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الرئيسية وىي :ربط المنيج اإلسالمي لمفرد بيدف سام فجعل غاية حياتو عبادة اهلل سبحانو وتعالى وحده ،في إطار
ىذه الغاية قام اإلنسان بعمارة األرض مما يجعمو في دفع دائم لمسموك الذي يحافظ عمى تحقيق ذلك ،ومنحت

العقيدة اإلسالمية المسمم أول مفاتيح التوافق إذ يعرف أنو مكمف بعبادة اهلل واإليمان باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو
واليوم اآلخر ،وأنو يؤمن بالقدر خيره وشره ،وال يمكن أن يحزن لذىاب الشباب أو لفقدان عزيز أو لخسارة في المال،
أو ضياع فرصة لمترفيو أو إلصابة في بدنو ،ال يصل بو الحزن إلى اليأس من روح اهلل ،ألنو ال ييأس من روح اهلل

إال مع الكفر .قال تعالى :إنو ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون( ,يوسف .)87 ،فاألمن النفسي عنصر ميم
من عناصر تحقيق التوافق ،واذا كان ىذا األمر مستمداً من اإليمان الحق فإنو ال شك يساعد الفرد عمى سرعة
استعادتو لتوافقو.

الدراسات السابقة:

وفي ضوء مراجعة الباحث لمدراسات السابقة في ىذا المجال فقد وجد أن العديد من الباحثين في التربية وعمم النفس

أجروا دراسات تناولت الصحة النفسية.
فقد درس كاظم وعبد الكريم ( " )2011/2010الصحة النفسية وعالقتها بالخجل لدى طمبة الجامعة"

والتي هدفت إلى استقصاء العالقة بين الصحة النفسية والخجل لدى عينة من طمبة جامعة بغداد والجامعة
المستنصرية" ،بمغ حجم عينة الدراسة ( )200طالب وطالبة ،استخدم مقياس الصحة النفسية الذي أعدتو الجنابي

(1991م) ،وأظيرت النتائج أن مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة مرتفع.

ودرست اإلبراىيم ( 2010م) "الصحة النفسية لدى النساء األردنيات المعنفات" ،ىدفت الدراسة لمتعرف
عمى مستوى الصحة النفسية لدى عينة من النساء األردنيات المعنفات ،تكونت عينة الدراسة من ( )215إمرأة معنفة
من فروع اتحاد المرأة األردنية في عمان واربد والزرقاء والمفرق والرمثا ،استخدم مقياس لمصحة النفسية تم التأكد من
صدقو وثباتو ،أظيرت النتائج أن مستوى الصحة النفسية لعينة الدراسة كان متوسطاً.

ودرس موسى ( " )2012الصحة النفسية لمعممي المرحمة الثانوية – دراسة حالة واليتي النيل األبيض

وسنار" ،ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الصحة النفسية لمعممي المرحمة الثانوية بواليتي النيل األبيض وسنا،

استخدم المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة من (  )291معمماً ومعممة ،استخدم مقياس الصحة النفسية
لمعممي المرحمة الثانوية من تصميم الباحث ،توصمت الدراسة إلى نتائج منيا :ارتفاع الصحة النفسية لدى معممي
المرحمة الثانوية ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع (ذكر ،أنثى) ،ومتغير العمر ومدة

الخدمة.
ودرس الشمري ( 2013م) "الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف الدراسي لدى طالب كمية التربية

الرياضية" ،وقد ىدف البحث التعرف عمى العالقة بين الصحة النفسية والتكيف الدراسي لدى طالب كمية التربية

الرياضية ،بمغ حجم عينة الدراسة ( )75طالب ،فقد استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي لحل مشكمة
البحث وقد استخدم الباحث مقياسي الصحة النفسية والتكيف الدراسي وقد تم معالجة النتائج بواسطة بعض القوانين

اإلحصائية من (الوسط الحسابي .االنحراف المعياري ) إليجاد العالقة بين الصحة النفسية والتكيف الدراسي  .فقد
أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية بين التوافق الصحة النفسية والتكيف الدراسي  .وأيضاً وجود عالقة ارتباط
معنوية بين الصحة النفسية والتكيف الدراسي.

ودرس الجويسي (" )2015مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طمبة جامعتي فمسطين التقنية والقدس

المفتوحة من وجهة نظر الطمبة" ،ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طمبة الجامعتين
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في مدينة طولكرم ،بمغ حجم العينة القصدية التي اختيرت ( )445طالباً وطالبة ،واستخدمت أداة االستبانة لقياس

استجابات المفحوصين ،وأظيرت النتائج وجود فروق تبعاً لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.

ودرست حفيظ ومناع (" )2015مستوى الصحة النفسية لدى عينة من القابالت العامالت في المؤسسة

االستشفائية المتخصصة باألم والطفل" ،وىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الصحة النفسية لدى القابالت ومعرفة

أثر كل من متغيري الحالة االجتماعية واألقدمية في العمل في إحداث الفروق في مستوى صحتيم النفسية ،ولتحقيق

ذلك تم تطبيق مقياس الصحة النفسية "لميونارد – ر -ليسان" وذلك بعد التأكد من خصائصو السيكومترية عمى عينة
مكونة من ( )20قابمة ،وتم التوصل إلى أن لمقابالت مستوى متوسط من الصحة النفسية.
ودرست أحمد والشيخ (" )2015حالة الصحة النفسية لدى تالميذ مرحمة األساس بوالية الخرطوم محمية

كرري" ،ىدفت الدراسة لموقوف عمى مستوى الصحة النفسية لتالميذ مرحمة األساس والية الخرطوم محمية كرري في

ضوء متغيرات النوع والمستوى االقتصادي واالجتماعي ،استخدم المنيج الوصفي االرتباطي ،بمغ حجم عينة الدراسة

( )220تمميذ وتمميذة ،استخدم مقياس الصحة النفسية من إعداد ىيو إم بل ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:
توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصحة النفسية بين التالميذ والتمميذات.
ودرس قمر ( " )2016الصحة النفسية والذكاء الوجداني وعالقتهما ببعض المتغيرات" ،ىدفت الدراسة

إلى معرفة العالقة بين الصحة النفسية والذكاء الوجداني ،باإلضافة إلى تأثير بعض المتغيرات (النوع األكاديمي،

التخصص ،المستوى الدراسي) ،لدى طمبة كمية مروي التقنية ،استخدم المنيج الوصفي ،تكونت عينة الدراسة من
( )100طالب وطالبة ،استخدم الباحث مقياس الصحة النفسية ،وجدت الدراسة أن مستوى الصحة النفسية جاء

بدرجة مرتفعة ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصحة النفسية تعزى لمتغيرات (الجنس والتخصص)،
ووجود فروق في متغير المستوى الدراسي ولصالح المستوى الثاني.
ودرست حسيب وياقوت ( 2016م) "بعض المتغيرات المرتبطة بالصحة النفسية لمفتيات الريفيات بمنطقة

العامرية في محافظة االسكندرية" ،ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى قياس مستوى الصحة النفسية لممبحوثات ،تم

استخدام االستبانة بالمقابمة الشخصية في جمع البيانات من عينة عشوائية من الفتيات الريفيات بمغ قواميا ( )150

مبحوثة ،وكان من أبرز النتائج أن مستوى الصحة النفسية متوسط لدى

 %82من المبحوثات ،بينما كان مستوى

الصحة النفسي منخفض ومرتفع بنسبة  %10.7و  %7.3عمى التوالي من جممة المبحوثات.
تعميق عمى الدراسات السابقة:

وبعد مراجعة الباحث لمدراسات السابقة في ىذا المجال وجد أن العديد من تمك البحوث

تناولت الصحة

النفسية لمختمف الفئات ،طالب الجامعات ،وطالب دوي االحيتاجات الخاصة ،ومعممي المرحمة الثانوية ،وتالميذ
مرحمة األساس ،والنساء والمعنفات ،وكذلك القابالت ،فى مختمف البيئات العربية واستفاد منيا الباحث فى بناء
أدوات البحث الحالى والخروج بالنتائج وصياغة التوصيات المناسبة.
الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنيج الوصفي وذلك لمناسبتو ألغراض الدراسة من خالل وصف وتحميل نتائج

استجابات طالبات كمية التربية نعيمة في جامعة بخت الرضا الستبانة "الصحة النفسية"
مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من طالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا كل المستويات من األول وحتى

الرابع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ( 2017/2016م) ،والذين بمغ عددىم (  )253طالبة وتكونت عينة
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الدراسة من (  )91طالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية ،وبذلك فقد بمغت نسبة العينة إلى مجتمع الدراسة

( ،)%35.97موزعين تبعاً لمتغيرات الدراسة كما ىو موضح في الجدول التالي:

جدول ( :)1توزيع أفراد الدراسة تبعاً لممتغيرات موضع الدراسة.

المستوى

العدد الكمي

العينة المأخوذة

النسبة المئوية

األول

83

24

28.92

الثاني

46

17

36.96

الثالث

61

28

45.90

الرابع

63

22

34.92

اإلجمالي

253

91

35.97

استبان الصحة النفسية بعد االطالع عمى األدب التربوي في ىذا المجال.
ة
أداة الدراسة :قام الباحث إبعداد
صدق أداة الدراسة وثباتها:

استخرج صدق أداة الدراسة وثباتيا قبل تطبيقيا عمى عينة الدراسة األصمية ،حيث تم التأكد من صدق أداة الدراسة

بطريقتين:
األولى :الصدق الظاهري:

قبل تطبيق األداة قام الباحث بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة

من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ببعض الجامعات السودانية ،و ذلك لتحكيميا و إبداء آرائيم في صياغة
فقراتيا ،ومن خالل آراء المحكمين أكدوا أن األداة صادقة بعد إجراء التعديالت عمى فقرات االستبانة وحذف

بعضيا ،وبعد األخذ بآراء المحكمين ،استقرت االستبانة عمى ( )23فقرة.
الثانية :صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة:

لمتأكد من صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة بعد االنتياء من إجراءات المحكمين ،طبقت عمى عينة

استطالعية عددىا ( )33طالبة ،من ثم استخرجت معامالت صدق االتساق الداخمي بحساب معامل ارتباط بيرسون
لفقرات االستبانة وقد أشارت النتائج إلى أن قيمة معامل االرتباط لكل فقرة مع الدرجة الكمية لالستبانة الواردة فيو

كانت ىناك عبارات سالبة وأخرى ضعيفة االرتباط مما حدا بالباحث إلى حذف العبارات السالبة والضعيفة.
ثبات أداة الدراسة:

قام الباحث بحساب معامل الثبات الستبانة الصحة النفسية باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  ،وبمغت قيمة

معامل االرتباط بيذه الطريقة (  )0.783واعتبرت ىذه االقيمة مقبولة لمداللة عمى ثبات األداة .وقام الباحث بإعداد
االستبانة في صورتيا النيائية والتي تكونت من ( )17فقرة.
المعالجات اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية-:
 )1اختبار معامل ارتباط بيرسون.
 )2معادلة ألفا كرونباخ.

 )3المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية.
 )4تحميل التباين اآلحادي.
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و لتحديد معايير االستجابة عمى األداة تم اتباع الخطوات اإلحصائية اآلتية:

تحديد المدى = أعمى درجة متوقعة لالستجابة – أقل درجة.
2=1–3

تحديد طول الفئة = المدى ÷ عدد الفئات = 0.67 = 3 ÷ 2
وبالتالي تكون الفئات كما ىو مبين في جدول رقم ()2

جدول ( :)2حدود فئات المقياس والتقدير المفظي ليا
حدود الفئة

التقدير المفظي

1.67 – 1

درجة قميمة

2.33 – 1.68

درجة متوسطة

3 – 2.34

درجة كبيرة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج السؤال األول:

ما مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة بجامعة بخت الرضا؟.

ولإلجابة عن ىذا السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لكل فقرات االستبانة).
استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى الدرجات الكمية الستبانة الصحة النفسية كما ىو

موضح في الجدول (.)3
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الستبانة الصحة النفسية حسب استجابات أفراد
عينة الدراسة.

االستبانة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

الصحة النفسية

2.358

0.295

كبيرة

يتضح من الجدول (  )3أن المتوسط الحسابي الستبانة الصحة النفسية (  )2.358وىذه القيمة تشير إلى أن
مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة بجامعة بخت الرضا كانت بدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث

تمك النتيجة إلى البيئة التي تعيش فييا تمك الطالبات وحالة االستقرار النفسي التي تسود بينين ويعود ذلك
إلى طبيعة التنشئة االجتماعية لديين حيث أن أغمب الطالبات يعشن في بيئة ريفية تتحقق فييا درجات
السالمة النفسية بدرجة كبيرة.

و استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة الصحة النفسية كما ىو موضح في
الجدول ( )4والبالغ عددىا ( )17عبارة.
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة الصحة النفسية حسب استجابات
طالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا.

م

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

الترتيب

1

مشاعري نحو االخرين تتسم بالحب

2.703

0.526

كبيرة

2

2

استغرق وقتاً في أداء عممي وذلك ألىميتو

2.659

0.562

كبيرة

3
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3

أحب معاممة اآلخرين باالسموب الذي أحب أن يعامموني بو

2.373

0.724

كبيرة

9

4

اشعر بأنني لست قمقاً في ىذه الحياة

2.076

0.562

متوسطة

15

1.802

0.670

متوسطة

17

6

أعتقد ان زمالئي ييتمون بآرأئي وأفكاري

2.208

0.587

7

أتصرف فو اًر في بعض المواقف دون تردد

أشعر بالسعادة لألشياء التي تفرح االخرين

2.340

0.702

متوسطة

13

2.791

كبيرة

1

9

أتحدث برزانة وبيدوء مما يجعمني ال أتمجمج في الكالم

5

8

ال تعاودني االحالم المزعجة كثي اًر

كبيرة

0.483

11

10

ىنالك امور كثيرة تثير اىتمامي وتحفزني إلى العمل

2.527

0.602

كبيرة

2.417

0.597

كبيرة

11

أشعر أنني أمتمك مواىب وقدرات

أستطيع النوم لوقت كافي و ال أعاني من األرق

2.417
2.230

0.559

كبيرة

متوسطة

12

13

ال استغرق في أحالم اليقظة

1.846

0.729

متوسطة

16

14

تشاركني أسرتي في مناقشة االمور المتعمقة بحياتي

2.483

0.672

كبيرة

6

15

ال أغضب وأثور اذا ما ضايقني أحد بكممة بسيطة

من طبيعتي أن ال أنفعل كثي ار

2.208
2.351

0.707

متوسطة

14

17

اشعر أن لدى عزيمة وارادة في الحياة

2.659

0.581

كبيرة

4

2.358

0.680

كبيرة

***

12

16

الدرجة الكمية

0.651

0.672

5
8
7

10

كبيرة

يبين الجدول (  )4فقرات استبانة الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت

الرضا مرتبة حسب األىمية ،والتي جاء في مقدمتيا "يعرف ما يفعمو داخل القاعة" حيث بمغ
المتوسط الحسابي ليا (  )2.74تمتيا "أفكاره بالمحاضرة متسمسمة ومنطقية" بمتوسط حسابي

( )2.66ثم "يعطي فرصاً متساوية في الحوار والمناقشة" بمتوسط حسابي (  )2.60و "مندمج
في محاضرتو ومتفيم ليا" بمتوسط حسابي (

 )2.60في حين كانت أقل فقرة "يحدد

الموضوعات التي يقدميا في المحاضرة القادمة بمتوسط حسابي (

المحاضرة مناسب لممدة الزمنية المحددة ليا" بمتوسط حسابي (.)2.32

 )2.27ثم "محتوى

نتائج السؤال الثاني:

ىل يختمف مستوى الصحة النفسية لطالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا تبعاً الختالف المستوى الدراسي

(األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع)

ولإلجابة عن ىذا السؤال استخدم الباحث اختبار تحميل التباين اآلحادي لمكشف فيما إذا كان ىناك فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05في متوسطات استجابات طالبات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا عمى
استبانة الصحة النفسية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) والجدول (

 )5يبين نتائج اختبار

تحميل التباين اآلحادي.

جدول ( :)5نتائج اختبار تحميل التباين اآلحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات طالبات كمية التربية نعيمة
جامعة بخت الرضا عمى استبانة الصحة النفسية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع).
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المقياس

مصدر التباين

مجموع المربعات

الصحة النفسية

بين المجموعات

74.740

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

الحرية

المربعات

ف

الداللة

3

24.913

0.986

0.406

داخل المجموعات

2197.370

87

المجموع

2272.110

90

25.257

يتضح من الجدول رقم (  )5أنو ال توجد فروق في متوسطات استجابات ط البات كمية التربية نعيمة جامعة بخت الرضا
عمى استبانة الصحة النفسية تعزى إلى متغير المستوى الدراسي ( األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) ،وذلك ألن الداللة
اإلحصائية (  )0.406أكبر من (  ،)0.05ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عدم وجود الفروق بين

المستويات الدراسية

لتشابو البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تعيش فييا الطالبات وتقارب األعمار بالنسبة لين.
االستنتاجات و التوصيات:
التوصيات:

كمي التربية إعداداً نفسياً واجتماعياً لمتفاعل مع البيئة االجتماعية وجعل أمر تكيفو مع
 /1االىتمام بإعداد طالبات ة
ىذه البيئة أكثر.

 /2تشجيع الطالبات عمى إبداء أرائين من خالل إعطائين مجاال أوسع لممناقشة أمام اآلخرين .
 /3االىتمام ببناء شخصية الطالبة عن طريق االىتمام باليوايات وتطويرىا واالىتمام بالصحة النفسية.
المراجع:

 /1أحمد ،فاطمة عبد اهلل و الشيخ ،ىادية مبارك (  ،)2015حالة الصحة النفسية لدى تالميذ مرحمة األساس بوالية الخرطوم – محمية
كرري ،مجمة العموم التربوية ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا .155-138 ،)3(16 ،
 /2أبو شيبة ،ىناء يحي (  ،)2007اإلسالم وتأصيل عمم النفس ،القاىرة ،دار الفكر العربي.
 /3اإلبراىيم ،أسماء بدري ( 2010م) ،الصحة النفسية لدى النساء األردنيات المعنفات،

مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات

اإلنسانية).329 -299 ،)2(18 ،

 /4الجسماني ،عبد العمي (1994م) ،عمم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية ،بيروت ،الدار العربية لمعموم.
 /5الجويسي ،مجدي ( 2015م) ،مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طمبة جامعتي فمسطين التقنية والقدس المفتوحة من وجية نظر
الطمبة ،مجمة البحوث التربوية والنفسية ،عدد (.289- 260 ،)46
 /6الشرقاوي ،مصطفى خميل ( ،)1983عمم الصحة النفسية ،بيروت ،دار النيضة العربية.

 /7الشمري ،فاضل كردي (2013م) ،الصحة النفسية وعالقتيا بالتكيف الدراسي لدى طالب كمية التربية الرياضية ،مجمة عموم التربية
والرياضة.140 -113 ،)4(6 ،

 /8العيسوي ،عبد الرحمن ( ،)1992أصول عمم النفس الحديث ،االسكندرية ،المكتب العربي الحديث.
 /9القوصي ،عبد العزيز ( ،)1982أسس الصحة النفسية ،القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية.

 /10بوفالح ،محمد و بورزق ،كمال ( 2016م) ،اإلرشاد النفسي المدرسي كمؤشر لمصحة النفسية ،مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية،
جامعة الوادي الجزائر ،عدد (.126-113 ،)16
 /11حسيب ،ىيام عبد المنعم و ياقوت ،مروي محسن ( 2016م) ،بعض المتغيرات المرتبطة بالصحة النفسية لمفتيات الريفيات بمنطقة
العامرية في محافظة االسكندرية ،مجمة االسكندرية لمتبادل العممي.176 -158 ،)1(37 ،

 /12حفيظ ،شافية و مناع ،ىاجر (  ،)2015الصحة النفسية لدى عينة من القابالت العامالت في المؤسسة االستشفائية المتخصصة باألم
والطفل ،دراسات نفسية وتربوية – مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية  ،عدد (.179 -167 ،)15
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 /13خير اهلل ،سيد (  ،)1981عمم النفس التربوي _ أسسه النظرية والتجريبية ،بيروت ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر.
 /14رزيقة ،محدب و يسمينة ،أيت مولود ( 2016م) ،العالقات اإلنسانية التربوية والصحة النفسية في األسرة والمدرسة،

مجمة العموم

اإلنسانية واالجتماعية  ،عدد (.181-173 ،)24

 /15زىران ،حامد عبدالسالم (2005م) ،الصحة النفسية والعالج النفسي  ،ط ،4القاىرة ،عالم الكتب.
 /16زيدي ،ناصر الدين و فالح ،يمينة (

2016م) ،فعالية برنامج الصحة النفسية لمراشدين بتحقيق األمن النفسي،

والبحوث االجتماعية ،جامعة الوادي الجزائر ،عدد (.227 -213 ،)16

مجمة الدراسات

 /17صالح ،أحمد زكي ( ،)1988عمم النفس التربوي ،ط ،10القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.
 /18عبد اهلل ،محمد قاسم (  ،)2004مدخل إلى الصحة النفسية ،ط ،2عمان ،دار الفكر.

 /20عمي ،فاروق عبد الفتاح ،)1985 ( ،أسس السموك اإلنساني – مدخل إلى عمم النفس  ،الرياض ،دار عالم الكتب لمنشر والتوزيع.

 /21قمر ،مجذوب أحمد ( 2016م) ،الصحة النفسية والذكاء الوجداني وعالقتيما ببعض المتغيرات ،مجمة العموم
النفسية التربوية ،جامعة الوادي الجزائر.183-161 ،)1(2 ،

 /22كاظم ،شروق و عبد الكريم ،إيمان صادق (  ،)2011الصحة النفسية وعالقتيا بالخجل لدى طمبة الجامعة،
مجمة البحوث التربوية والنفسية ،جامعة بغداد ،عدد (.70-56 ،)28

 /23موسى ،منتصر كمال الدين ( 2012م) ،الصحة النفسية لمعممي المرحمة الثانوية دراسة حالة بواليتي النيل
األبيض وسنار – السودان ،المجمة العممية جامعة االمام المهدي ،عدد (.)1

113

