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  .معة دمشقية األنا لدى صينة من طلبة جالبفاصاألمن النفسي وصالقته            

 
 *أزتد زلمد الزعيب .د 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 الملخص

 
تهدد الدر رد ددىلمرددةلالعالددىلدرلاألددىللددسيلدفادديلدرألنادددل الينةسددىلدفةدديلردد  لنسألددىلادديل ة ددىل يالددىل
داشق،ل للسينلايلمذدلكيةتلهأليكلالع قلددردىل ههعاديفلالددلاطه دديجلدر ديجلدفاديلدرألناددل الينةسدىل

.ل ألد لتوهةدتلدفةيللسيلدردككهرل دنةدي ،ل كدكريللدسيل ة دىلدر رد ديجلدرلةلسدىل در رد ديجلدنةاديةسى
(ل ير ى.ل أل لد طخ ملدر يحثل671(ل ير يل )691(ل ير يفلل  ير ىل،لاألهمل)273نسألىلدر رد ىلاي)

(،لكلدديلد ددطخ ملاقسدديسلالينةسددىلدفةدديلدرددك ل ددهر ل3002أن تددشليددقسعل)لاقسدديسلدفادديلدرألنادددلدرددك 
رألطديج لدرطددل(.ل أل لد طخعجلرةلقسي سيلاليااجلدرص قل درث يجلدرازادى.ل أهدملد3060)لدرغيا  

أ نعجلنألهيلدر رد ى،ل  هدلااطهايجلاطه دىلالدلكللايلدفايلدرألنادل الينةسىلدفةيلر  لدردة ى.لل
للدددددسيلدفاددددديلدرألناددددددل الينةسدددددىلدفةدددددي(ل0,06كلددددديل  ددددد جلناألدددددىلماميلسدددددىلددردددددىلنألددددد لاادددددطه ل)

طلالع قلددرىل ههعايفللسيلاطه طلدر يجلدرككهرل اطه دلل   ج(.للينضيالىلمرةلذريل0,126ر=)
در يجلدنةي لالدلدفايلدرألنادل الينةسىلدفةيل،ل رملتةحظلالع قلددرىل ههعاديفللدسيل ة دىلدر رد ديجل
درلةلسددىل ل ة ددىلدر رد دديجلدنةادديةسى.ل ألدد لالاددعلدر يحددثلهددك لدرألطدديج لالدددلضدده لالدسدديجلدر حددثل

ل د طأليددفلمرةلدن يرلدرألظع ل در رد يجلدرايلقى.
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ل
ل
ل
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ذ:ةاملقدمذ-1

 هبأأا ؽلأأ  الأأي خأأبلل اخلأأ ا  مأأ  احمليطأأة البيئأأة مأأ ه تفاعلأأ اتيجأأة عنأأد اإلاسأأان النفسأأ  األمأأ  ينشأأ    
 اسبية مس لة يعد األم  النفس و . كما فيه الي تؤث  واالقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية ،البيئية والعوامل
 مصأأادر ختتلأأ و  آلخ ،كمأأا ػلققأأه ال قأأد لشأأ إ فسأأ األمأأ  الن ػلقأأق فمأأا آخأأ  شأأ إ إى مأأ  ختتلأأ 

 األساسأأية ادلطالأأ  مأأ  النفسأأ  يعأأد بأأاألم  فالشأأعور .ظلأأو  م احأأل حسأأ  افسأأه الفأأ د عنأأد األمأأ  النفسأأ 
 ع  مبعزل الف د حاجا  فهم ؽلك  ال إذ م،خصائصه اختبلفكلها على  اجملتم  فئا  يف للناس رتيعهم

 األساسأأأأ  ادلطلأأأأ  حتقيأأأأق عنأأأأد وتأأأأ ز ،أعليتهأأأأا ت خأأأأذ ادلطالأأأأ  ذ هأأأأ مأأأأ  اً كثأأأأ  ف النفسأأأأ ، بأأأأاألم   شأأأأعور 
 (.0202 السم ي، (النفس  األم  يف وادلتمثل لؤلش اص

ػلظأى بكثأ  مأ   وهأومأ  ادل احأل العم يأة و التعليميأة ادلهمأة يف حيأاب الطلبأة،  يُعأد   لتعليم اجلأامع فا   
 ،واالجتماعيأأأأأة ،يف رلأأأأأال التنميأأأأأة البشأأأأأ ية ؤديأأأأأهالأأأأأدور الأأأأأذي يواالهتمأأأأأام يف معظأأأأأم دول العأأأأأا ،  ،العنايأأأأأة

خأأأأبلل تكأأأأ ي  تتفاعأأأأل اجلامعأأأأا  مأأأأ  اجملتمأأأأ  يف  أأأأث حاجاتأأأأه، وتأأأأوف  متطلباتأأأأه مأأأأ   إذواالقتصأأأأادية، 
والتكنولأوج  ال  ،وتقدمها، فالتقأدم العلمأ  ،عداد الطلبة الذي  يشكلون أساس ضهةة الشعو إلجهودها 

 (.0222، )عسقول ؼل ج إال م  بوابة اجلامعا 
اً مهمأأاً مأأ  اجملتمأأ ، وقأأد سأأب  ذلأأم التقأأدم العلمأأ      ،والتكنولأأوج  ،وطأأبل  اجلامعأأة يشأأكلون جأأًز

 ،واالقتصأادية ،والظ وف احلياتية ادلتغ ب، وتنوع وسأائلها، وتعقأد أسأالي  العأيه فيهأا، والظأ وف السياسأية
واالجتماعيأأأة لطلبأأأة  ،ى ادلنظومأأأة النفسأأأيةواالجتماعيأأة الأأأي ؽلأأأ  بأأأه اجملتمأأ ، معااأأأاب كبأأأ ب ألقأأأ  بظبلذلأأأا علأأ

 النفسأ  وعلى حتصيلهم الدراس  م  جهة أخ ى.فإحساس طلبة اجلامعأة بفقأدان األمأ  ،اجلامعة م  جهة
يأأ ون يف تلأأظ الظأأ وف احلياتيأأة ادلتغأأ ب  ألضهأأمواالضأأط ابا  النفسأأية،  ،والقلأأق ،يأأؤدي إى إبأأابتهم بأأالتوت 
 اجملتمأأأأأأ  بشأأأأأأكل عأأأأأأام واسأأأأأأتق ار هم النفسأأأأأأ ، وهأأأأأأذا يأأأأأأؤث  علأأأأأأى أمأأأأأأ  وألمأأأأأأن ،هتديأأأأأأداً كبأأأأأأ اً دلسأأأأأأتقبلهم

 (. 0200)ادلدهون،
كمأا أن الشأعور بأأاألم  النفسأ  لأأه عبلقأة وثيقأة بقأأوب األاأا عنأأد اإلاسأان، وتتحأدد مأأ  خبللأه عبلقأأة   

 تعأأ هل ذلأأا بشأأكل يةأأم  لأأه التوافأأق.ي حتقأأق لأأه القأأدرب علأأى مواجهأأة اإلحباطأأا  الأأي يذالفأأ د بأأاجملتم  الأأ
 ،االضأط ابا  إى وبالتأاي اإلخفأا  يف مهامهأا إى تقأود الةعيفة األاا أن (12: 0771) ذلظ ي ى سعد

 غ  تص ي الو  كب لل  الش إ له ع هلت يكون اتيجة ما إلخفا ا وهذا ،التكي  وسًو ،النفسية والعقد
 التوافأق الشأ إ علأى ع يصأ سألوكية أظلاط تثبي  إى بدورها تؤدي الي واجلنسية ،احليوية كاف للطاقةال

 يُعّ  ياحلياب. لذلظ يعد  الشعور باألم  النفس  م  مقوما  الش صية الناضجة ال مطال  م  م  خبلذلا
سأعداً، و قد بّين  الدراسا  أن األشأ اص اآلمنأن افسأياً متفأائلون، ولوقوية،  ،م  خبلل أاا فاعلة اعنه
وقويأة )زلمأد، ، يف حياهتم، ويتميأزون ب اأا فاعلأة ااضجونمتوافقون م  رلتمعهم، ومبدعون يف أعماذلم، و و 

األاأأا القويأأة تأأتحكم يف افسأأها  وتتجأأه مباشأأ ب ضلأأو أن ( Ericson) كسأأونييأأ ى إي  و  (.0770وم سأأ ، 
 .(0202رضوان، ) البيئةوالتكي  م   ،األهداف البناًب كالسيادب
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 ادلهم اجلًز دتثل ألضها التعليمية، العملية يف توظيفها ؽلك  الي األساسية ادلتغ ا  أحد األاا قوب تشكلو 
 ف ويد اظ  وجهة م  تق  فه  الش صية اظام  يتوسط الذي ادللموس الواق  دتثل كوضها الش صية بناً يف
 ،الش صأأية بنأأاً يف يسأأب  أن ؽلكأأ  األاأأا يف وظيفأأة خلأأل أي نإو  اذلأأ (،)الأأدايا  واألاأأا ،العليأأا األاأأا بأأن

 حأأأأل يف م واأأأأة لديأأأأه أاأأأأا،تكون بقأأأأوب يتمتأأأأ  الأأأأذي فالشأأأأ إ للشأأأأ إ. العأأأأام األداً علأأأأى سأأأألباً  ويأأأأؤث 
 األاأأا كااأأ  إذا أمأأا .العصأأا  ألعأأ اهل ع ضأأة أقأأل غلعلأأه شلأأا االجتمأأاع  التكيأأ  يف ويأأنج  ،ادلشأأكبل 

 .(0771 )كيال، ذلا يتع هل قد شدب أي حت  الف د تدهور اتج عنها ،)اذل ( ت ث  وحت  ةفيضع
لمشكلةذالدرادة:ذ-2

مصأأأادر عديأأأدب  ،وادلاليأأأة ،واإلداريأأأة ،واالجتماعيأأأة ،ل احليأأأاب اجلامعيأأأة اواابهأأأا ادلتعأأأددب األكادؽليأأأةتشأأأك
أثنأاً دراسأتهم اجلامعيأة اتيجأة التحأديا  والتغأ ا   يف (0) وادلواقأ  الأي قأد يتعأ هل ذلأا الطلبأة ،للةغوط

وقأ  مةأى إى ضأ ورب االهتمأام الي يشهدها العا  اليوم. فقد أببح  احلاجة اليأوم ماسأة أكثأ  مأ  أي 
بش صية الطال  اجلامع  م  جواابهأا ادل تلفأة، إذ   تعأد اجلامعأة رلأ د ااقأل للمع فأة، أو حتويأل اإلاسأان 

دتتأأ  طأأبل  اجلامعأأة بقأأدر وافأأ  مأأ  رلأأ د مسأأتقبل ذلأأا، شلأأا يؤكأأد ضأأ ورب أو  ،إى وعأأاً تصأأ  فيأأه ادلعلومأأا 
يف تعامأأأل طلبأأة اجلامعأأأة مأأأ   وهأأأذا يؤكأأد دور فاعليأأأة األاأأام فاعليأأة األاأأأا لت طأأ  األزمأأأا  الأأي تعصأأأ  هبأأ

 فاعأأل يف بنأأاً اجملتمأأ  مسأأتقببلً ال والقأأدرب علأأى حتقيأأق أمأأنهم النفسأأ ، والقيأأام بأأدورهم ،األحأأداا احلياتيأأة
أن حتقيأق إى ( 0200الشأم ي وب كأا  ) ويشأ والتغيأ ،  ،بوبفهم أحد العناب  ادلهمة يف عجلة التقدم

 ،والقأأأأدرا  ،  لطلبأأأأة اجلامعأأأأة يُعأأأأد  منطلقأأأأاً هادفأأأأاً ضلأأأأو حتقيأأأأق الأأأأذا ، واسأأأأتثارب الطاقأأأأا األمأأأأ  النفسأأأأ
 واستثمارها بشكل فاعل.  ،واإلمكااا 

يتطلأأأ   وهأأأذامأأأ  جااأأأ  آخأأأ  يشأأأهد التعلأأأيم اجلأأأامع  يف سأأأورية زيأأأادب ملحوظأأأة يف أعأأأداد الطلبأأأة، و 
وال بأأأيد االسأأأرتاتيج ، والثأأأ وب الكبأأأ ب الأأأي  ألضهأأأم األمأأأل ادلنشأأأود، ، وبأأأحتهم النفسأأأيةاالهتمأأأام  اجأأأاهتم

عقد عليها اآلمال يف بناً اجملتم  وتقدمه. ويف الوقأ  احلاضأ  أبأب  طلبأة اجلامعأة  اجأة إى قأوب تعيأنهم نت
اإلغلابيأأأة لطلبأأأة  فالسأأأيط ب. مأأأ  األمأأأ  النفسأأأ  اً علأأأى مواجهأأأة حتأأأديا  احليأأأاب، وتأأأؤم  ذلأأأم مسأأأتوى مناسأأأب

 تسأأاعد ألضهأأا االجتماعيأأة، مأأ  البيئأأة للتوافأأق أساسأأياً  متطلبأأاً  تعأأد   احمليطأأة بيئأأتهم ىوعلأأ هتأأمذوا علأأى اجلامعأأة
وهأذا ال  ذلأا يتع ضون الي احلياتية مواجهة الةغوط على وتساعدهم والذايت االجتماع  التوازن حتقيق على

النجاح يف رلاال   يتم إال م  خبلل دتتعهم ب اا فاعلة قوية ومتماسكة يستمدون م  خبلذلا قوهتم لتحقيق
احلياب ادل تلفة. لأذلظ تُعأد  فاعليأة األاأا اتاجأاً لقأدرب الش صأية يف إصلأاز ادلهأام، وهأ  مأ  أهأم ميكاازمأا  
قوى الش صية لدى األف اد، وتعد  م كأزاً مهمأاً يف دافعيأتهم للقيأام بأ ي عمأل أو اشأاط، حيأث تقأوم بأدور 

 ،مأ  األمأ  النفسأ  كلّ يُعد   و (. 0202وها ، ووشندر،أساس  يف توجيه وتنشيط السلوك البش ي)عبد ال
 يع ان ع  اإلدراك السوي للعوامل  ، واخل ا  الي ؽل  هبا الف د، وعلاوفاعلية األاا حصيلة ادلواق 

                                                 
 "الطلبة" إى كل م  الطبل  والطالبا  أينما وجد . يش  مفهوم (0)
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 (.0220 االجتماعية احمليطة)عودب،
بأأة جامعأأأة وفاعليأأة األاأأأا لأأدى طل ،بنأأاً علأأى ذلأأأظ ارتأأ ى الباحأأث دراسأأأة العبلقأأة بأأن األمأأأ  النفسأأ و 

السأأؤال والت صأأإ الدراسأأ . وؽلكأأ  حتديأأد مشأأكلة الدراسأأة احلاليأأة يف  ،دمشأأق يف ضأأًو متغأأ ي اجلأأن 
 :اآليت

لايلدرلاألىللسيلدفايلدرألنادل الينةسىلدفةيلر  لنسألىلايل ة ىل يالىلداشق؟
ذأهموةذالدرادة:ذ-3

اوذلأا وهأ  م حلأة الدراسأة اجلامعيأة الأي تستمد الدراسة احلالية أعليتها م  أعليأة ادل حلأة الدراسأية الأي تتن
 تشكل منعطفاً مهماً يف حياب الف د. لذلظ ؽلك  حتديد هذ  األعلية يف النقاط التالية: 

مأأ  النأاحيتن النظ يأأة  وأعليتأأه الكبأ ب، إذ إن ذلأأذا ادلوضأوع ه الدراسأةادلوضأوع الأأذي تتصأدى لأأل-2-6
 والتطبيقية. 

، والرتبويأأة، إذ إن والبحأأوا النفسأأية ،افة جديأأدب إى رلأأال الدراسأأا تُعأأد  إضأأ اللدديلدرأليحسددىلدرألظعاددىل-
وفاعليأأة األاأأا لأأدى طلبأأة جامعأأة دمشأأق يشأأكبلن أساسأأاً مهمأأاً ؽلكأأ  مأأ  خبلذلمأأا  ،األمأأ  النفسأأ  تعأأّ ف

يأنعك   وهأذااختاذ إج اًا  عمليأة كفيلأة بتأدعيم األمأ  النفسأ  وفاعليأة األاأا لأدى طلبأة جامعأة دمشأق، 
 وإاتاجيتهم يف اجملتم . ،وزيادب فاعليتهم ،وبحتهم النفسية ،الدراس  على حتصيلهم

مسأأتوى كأأل مأأ  األمأأ   تعأأ ف، ؽلكأأ  االسأأتفادب مأأ  اتأائج هأأذ  الدراسأأة يف  ادديلدرأليحسددىلدرطد سقسددىل-
وفاعلية األاا لدى طلبة جامعة دمشق، وعبلقة األم  النفس  بفاعلية األاا لدى ش ػلة مهمة مأ   ،النفس 

 بال عاية واالهتمام. اجلدي ي  تم  وهم طبل  اجلامعةش ائ  اجمل
واحملليأأأة  ،واألجنبيأأأة ،والدراسأأأا  الع بيأأأة ،تصأأأديها دلشأأأكلة   يتناوذلأأأا إال القليأأأل مأأأ  البحأأأوال-2-3

علأأأى األمأأأ   ركأأأزودراسأأأا   ،إن مأأأا هأأأو موجأأأود مأأأ   أأأوا إذبشأأأكل خأأأاص)يف حأأأدود علأأأم الباحأأأث(، 
و أوقأأا   ،ومسأأا  الش صأأية ،وعبلقتهأأا مبتغأأ ا  أخأأ ى كاالكتئأأا  ،ومصأأادرها ،وفاعليأأة األاأأا ،النفسأأ 
تعأأد الدراسأأة  ومأأ  هنأأاوالأأذكاً الوجأأداو  دون أن تتطأأ   إى عبلقأأة األمأأ  النفسأأ  بفاعليأأة األاأأا.  ،الفأأ ا 

 ومكملًة ذلا. ،والبحوا السابقة ،احلالية امتداداً للدراسا 
وبأأناع القأأ ار القأأادري  علأأى تقأأد   ،  اجلامعأأةوادلهتمأأن بطأأبل ،إمكاايأأة مسأأاعدهتا القأأائمنل-2-2

وتنمية األاا عند  ،اخلدما  البلزمة واالحتياجا  الة ورية الي م  ش ضها اإلسهام يف حتسن األم  النفس 
 طبل  جامعة دمشق.

تصأأأأميم بأأأأ امج لو العأأأأبلج النفسأأأأ   ،وضأأأأ  اتأأأأائج هأأأأذ  الدراسأأأأة أمأأأأام ادل تصأأأأن يف اإلرشأأأأاد -2-4
 ،وقأأدراهتم لتحقيأأق أمأأنهم النفسأأ  ،مناسأأبة تسأأاعد طلبأأة اجلامعأأة علأأى اسأأت دام إمكااأأاهتمإرشأأادية افسأأية 

 .وتكوي  أاا فاعلة قوية لديهم
ذ
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ذ:أهدافذالدرادةذ-4

وفاعليأة األاأا لأدى عينأة  ،العبلقأة بأن األمأ  النفسأ  إى تعأ فيسعى الباحث م  خبلل هذ  الدراسة 
 :اآلتيةال ئي  رلموعة م  األهداف الف عية  م  طلبة جامعة دمشق. ويتف ع ع  هذا اذلدف

لأأأدى عينأأأة مأأأ  طلبأأأة جامعأأأة  وفاعليأأأة األاأأأا ،الكشأأأ  عأأأ  مسأأأتوى كأأأل مأأأ  األمأأأ  النفسأأأ لل-4-6
 دمشق.
 وفاعلية األاا لدى عينة م  طلبة جامعة دمشق. ،تع ف العبلقة بن األم  النفس   -4-3
لدى عينة الدراسة استناداً إى متغ ا  اجلن  وفاعلية األاا  ،الف و  بن األم  النفس  تع ف  -4-2
ا ادلقأأأأأايي  دراسأأأأأا  إاسأأأأأااية(كما تقيسأأأأأه -)دراسأأأأأا  علميأأأأأة والت صأأأأأإ الدراسأأأأأ  ،إاأأأأأاا( -)ذكأأأأأور

 .ادلست دمة يف الدراسة
 :حدودذالدرادةذ-5

 تتحدد الدراسة احلالية واتائجها مبا يل :
 ،)مأ  اجلنسأن( معأة دمشأقجا : أج ي  الدراسة على عينة مأ  طلبأةدرح  دلدرلويةسىللل -2-6-6
 ختصصا  أكادؽلية سلتلفة. وم 

-0201الثاو م  العام الدراس  الدراس  الدراسة خبلل الفصل  ي أج: درح  دلدرزاألسى -2-0-5
0202. 
 :حتدودذاملصطلحاتذ-6
ذ Psychological Securityاألمنذالنفدي:ذذ-6-1

( األمأأ  020: 0222د اجمليأأد )عأأ ف ف عبأأ إذتعأأدد  التع يفأأا  الأأي تناولأأ  مفهأأوم األمأأ  النفسأأ  
واإلحسأأاس  ،واالاتمأأاً ،واالسأأتق ار ،والقبأأول ،واحلأأ  ،والشأأعور باالطمئنأأان ،اخلأأوف " عأأدم النفسأأ  ب اأأه

مأأأ  القأأأدرب علأأأى مواجهأأأة ادلفاجأأأ  ، وإشأأأباع  والسأأأند عنأأأد مواجهأأأة ادلواقأأأ  ،والأأأدعم ،وال عايأأأة ،باحلمايأأأة
 احلاجا ".
 تناولأأه يف الباحأث تبناهأأا الأي النظ يأأة افسأها ادلنطلقأا  علأىد  العتمأأا هأذا التع يأ  الباحأأث تبأى وقأد

 .مفهوم األم  النفس 
ب اأأأأه الدرجأأأأة الكليأأأأة ادل تفعأأأأة الأأأأي ػلصأأأأل عليهأأأأا الطلبأأأأة  :الدر يحددددثلدفادددديلدرألنادددددلم عدجسدددديفل الددددع ل
 ن( يف مقياس الشعور باألم  النفس  ادلست دم يف هذ  الدراسة.و )ادلفحوب

  Ego Virtueالينةسىلدفةي:لل-1-3
 كتسأأأأبها األاأأأأا خأأأأبلل دورب احليأأأأابأو فاعليأأأأا  زلأأأأددب ي ،عأأأأ فف )الغامأأأأدي( فاعليأأأأة األاأأأأا ب ضهأأأأا" قأأأأوى

 (.5: 0200ادلالك ،)



لالزعبي ... د........................................القته بفاعمية األنا لدى عينة من طمبة جامعة دمشق.األمن النفسي وع
ل
 

 11 

 تناولأه يف الباحأث تبناهأا الأي النظ يأة افسأها ادلنطلقأا  علأىالعتمأاد   التع ي  هذا  الباحث تبى وقد
 مفهوم فاعلية األاا.

الدرجأأة الكليأأة ادل تفعأأة الأأي ػلصأأل عليهأأا ادلفحأأوص يف  " ب ضهأأا :ةدديلم عدجسدديفلدر يحددثلالينةسددىلدفل الددعا
 .لدراسة مبا تعكسه مةامن فق اتهمقياس فاعليا  األاا ادلست دم يف هذ  ا

ذ:الدراداتذالدابقةذ-7

 ،واألجنبيأأة الأأي تناولأأ  العبلقأأة بأأن األمأأ  النفسأأ  ،مأأ  خأأبلل اسأأتع اهل الباحأأث للدراسأأا  الع بيأأة
. اأادرب يف البيئأة األجنبيأة وكااأ  الدراسأا ية األاا   غلد أية دراسأة  يف هأذا اجملأال يف البيئأة الع بيأة، وفاعل

 لذلظ ػلاول الباحث ع هل بعض الدراسا  الي
 تناول  متغ ا  الدراسة احلالية وفقاً دلا يل :

لدر رد يجلدرلعلسى:لل-7-6
وقأوب األاأا لأدى  ت اوحأ  قة بن فقدان األم طبيعة العبل تع فهبدف  دراسة (0775) عيد أج ى  -

شلأأأ   يف القأأاه ب، مأأ  ادلأأ حلتن اإلعداديأأة والثااويأأة وطالبأأأة   ( طالأأ   122ادلأأ اهقن علأأى عينأأة مكواأأة مأأ  )
مقيأاس بأارون لقأوب األاأا، ومقيأاس األمأ  النفسأ   منهأااسأت دم و سأنة(،  06-00) أعمأارهم بأن ت اوح 

  ضلأأأو وقأأأوب األاأأأا، واال أأأا ،جأأأود عبلقأأأة سأأأالبة بأأأن فقأأأدان األمأأأ  النفسأأأ و  الدراسأأأةمأأأ  إعأأأداد ، تبأأأن مأأأ  
 ، إذ كلمأأا وجأأدن  متناقةأأيوقأأوب األاأأا متغأأ   ،عأأدم األمأأ  ويعأأدلصأأاا الذكور. العقيأأدب، وادل أأاوف ادل ضأأية

 ومعاجلأأة، البيئأأة علأأى السأأيط ب علأأى مقأأدرهتا وعأأدم اجملهأأول، مأأ  وخوفهأأا، األاأأا ضأأع  كأأان  األمأأ  فقأأدان
وقأأوب األاأأا مبتغ اتأأه  ،كمأأا وجأأد  عبلقأأة ارتباطيأأة سأأالبة بأأن فقأأدان األمأأ  النفسأأ .تواجههأأا الأأي وطالةأأغ

 .معه وجد  عبلقة ارتباطية موجبة ذيادل تلفة عدا متغ  اإلجهاد النفس  ال
 والتفأأأأو  ،النفسأأأأ  األمأأأأ  مفهأأأأوم بأأأأن العبلقأأأأة تعأأأأ فإى دراسأأأأة هأأأأدف  ( 0776) سأأأأعد وأجأأأأ ى - 

، ادلتفأأأوقن عأأأدد مأأأ  318 بنسأأأبة متفوقأأأة طالبأأأة( 22و) متفوقأأأاً، ( طالبأأأاً 17) قوامهأأأا ةعينأأأ علأأأى الدراسأأأ 
 الطلبأأأة مأأأ  18 بنسأأأبة متفوقأأأة غأأأ  طالبأأأة (70)و متفأأأو ، غأأأ  طالبأأأاً  (62و) دمشأأأق، اامعأأأة وادلتفوقأأأا 
 ثالباحأأأأأ ق، واسأأأأأت دمدمشأأأأ اامعأأأأأة اإلاسأأأأااية والعلأأأأأوم والتطبيقيأأأأة، واذلندسأأأأأية، الطبيأأأأة، العلأأأأأوم بكليأأأأا 
. وقد أظه   وهو ادلقياس الذي قام بتع يبه ،للدراسة أداب وعدمه ،النفس   باألم  للشعور ماسلو((اختبار

  ف و  كما وجد  التحصيل ، والتفو  ،النفس  األم  مستوى يف إحصائية داللة ذا  ف و  النتائج وجود
 ضأعيفةلكنهأا كااأ   واجلأن  ،الت صأإ حس  ادلتفوقن وغ  ،ادلتفوقن بن النفس  األم  مستويا  يف
 .بداللتها األخذ ؽلك  ال

 والتشأأأاؤم، والتفأأأاؤل، النفسأأأية الطم اينأأأة بأأأن العبلقأأأةإى تعأأأ ف  (0222) هأأأدف  دراسأأأة شأأأق و  -  
 والتعصأأأ ، باالكتئأأأا ، الفأأأ د شأأأعور حيأأأث مأأأ  الصأأحية احلالأأأة وتأأأ ث  اجلأأأن ، تأأأ ث  دراسأأأة باإلضأأافة إى
 السأأنة طلبأأة مأأ  طالبأأاً وطالبأأة (232) قوامهأأا عينأأة ادلتغأأ ا ، علأأى ذ هأأيف  السيكوسأأوماتية واالضأأط ابا 
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، التفاؤل ، ومقياساألم  وعدم، النفس  األم  مقياس است دم فيها طنطا، جامعة ط  كلية م  السادسة
 ومقيأأأأأاس ،السيكوسأأأأأوماتية االضأأأأأط ابا  ومقيأأأأأاس التعصأأأأأ ، ومقيأأأأأاس ادلأأأأأو ، قلأأأأأق والتشأأأأأاؤم، ومقيأأأأأاس
 والتفاؤل، ووجود النفسية الطم اينة بن إحصائياً  دالة عبلقة وجود عدم ع  النتائج  االكتئا . وقد أسف  

 النفسأية، الطم اينة على درجة للجن  ت ث  وجود وعدم النفسية، والطم اينة، ادلو  قلق بن موجبة عبلقة
اً تأأ ث   هنأأاكأن كمأأا دلأأ  علأأى   الطم اينأأة النفسأأية، درجأأة علأأى ادل ضأأية الصأأحية للحالأأة سأأليب تأأ ث  ووجأأود
 فقأدان بأن سأالبة ارتباطيأه وجأد  عبلقأة فقأد لئلاأاا بالنسأبة أما . والتشاؤم، التفاؤل درجة على للجن 
 .النفس  اإلجهاد عدا مبتغ اته األاا وقوب ،األم 
وبعض ادلتغ ا   ،( هبدف الكش  ع  العبلقة بن األم  النفس 0222) ويف دراسة أج اها الغ ايبة -

أاأأه هنأأاك ( طالبأأاً وطالبأأة، تبأأن مأأ  خبلذلأأا 006علأأى عينأأة قوامهأأا ) لبيأأ  بأأاألردنجامعأأة آل ا لأأدى طلبأأة
م  األم  النفس  لدى طلبة جامعة آل البي ، وعدم وجود ف و  يف مستوى الشعور باألم  مستوى عالياً 

حصأأأائية بأأأن عأأأدم وجأأأود فأأأ و  ذا  داللأأأة إو والقأأأيم اإلسأأأبلمية، وكأأأذلظ  ،النفسأأأ  تبعأأأاً دلتغأأأ ا  اجلأأأن 
والقأأأأأيم  ،والثبلثيأأأأأة بأأأأن متغأأأأأ ا  اجلأأأأأن  ،مسأأأأتويا  الشأأأأأعور بأأأأأاألم  النفسأأأأأ  تعأأأأزى للتفأأأأأاعبل  الثنائيأأأأأة

 ومستويا  مفهوم الذا . ،اإلسبلمية
اأا بأالتوافق النفسأ  االجتمأاع  ألاقوب هدف  إى الكش  ع  عبلقة ( ف0222) أما دراسة العبيدي -

ابأأ   -( طالبأأاً وطالبأأة مأأ  طلبأأة كليأأة الرتبيأأة102عينأأة مكواأأة مأأ )وفأأق أسأأالي  التنشأأئة االجتماعيأأة علأأى 
ادلتوسأأط  أن أفأأ اد العينأأة يتمتعأأون بدرجأأة مأأ  قأأوب األاأأا أعلأأى مأأ  تبأأن مأأ  خبلذلأأاو )جامعأأة بغأأداد(،  اذليأأثم

كما يتمتعون بدرجة م  التوافق أعلى م  ادلتوسط النظ ي دلقياس التوافأق النفسأ  ا،  النظ ي دلقياس قوب األا
والتوافأأأأق النفسأأأأ   ،حصأأأأائياً بأأأأن قأأأأوب األاأأأأاإعبلقأأأأة عكسأأأأية دالأأأأة  وجأأأأود ،ائجأظهأأأأ   النتأأأأو  .الجتمأأأأاع ا

 .بحي  مبعى أاه عندما تكون قوب األاا عالية يكون التوافق أدىن والعك  واالجتماع 
 ،والثقأايف ،وادلسأتوى االجتمأاع  ،العبلقأة بأن قأوب األاأا تعأ ف( دراسأة هبأدف 0222) فةة وأج ى -

( 132وادلأأدن، علأأى عينأأة مكواأأة مأأ  ) ،قأأاطا القأأ ىمأأ  )مأأ  اجلنسأأن(  االقتصأأادي لأأدى طلبأأة اجلامعأأةو 
والزقأازيق يف رتهوريأة مصأ  الع بيأة، تبأن مأ  خبلذلأا وجأود عبلقأة  ،طالباً وطالبة م  طلبأة كليأة الرتبيأة ببنهأا

 ،واالقتصأادي ،والثقأايف ،جتمأاع وكأل مأ  ادلسأتوى اال ،ارتباطية موجبة ذا  داللة إحصائية  بن قوب األاا
 والبيئأأأة ،لأأأدى أفأأأ اد عينأأأة البحأأأث. كمأأأا تبأأأن عأأأدم وجأأأود فأأأ و  دالأأأة يف قأأأوب األاأأأا اسأأأتناداً دلتغأأأ ي اجلأأأن 

 ري (. -)مدينة
الشأأأأعور بأأأأاألم  النفسأأأأ  يف عبلقتأأأأه مبتغأأأأ ا  اجلأأأأن ،  تعأأأأ فإى ( 0223) أقأأأأ ع وهأأأأدف  دراسأأأأة -

 طلبأأة( 0220اكمأأ ، وادلسأأتوى التعليمأأ ، علأأى عينأأة مكواأأة مأأ  )والكليأأة، ومكأأان السأأك ، وادلعأأدل الرت 
تبأأن مأأ  خبلذلأأا عأأدم و جامعأأة النجأأاح الوطنيأأة، اسأأت دم فيهأأا مقيأأاس )ماسأألو( للشأأعور بأأاألم  النفسأأ ، 

وجأأود فأأ و  يف مسأأتوى األمأأ  النفسأأ  تعأأزى إى اجلأأن ، والكليأأة، ومكأأان السأأك ، وادلسأأتوى التعليمأأ ، 
 .األخ ى ن  م  ادلتغ ا والتفاعل بن متغ  اجل
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مسأتوى األمأ  النفسأ  لأدى عينأة مأ  طلبأة  تعأ فهبدف  أج ي ( فقد 0226) أما دراسة الصوايف -
( طالبأأاً وطالبأأة، اسأأُت دم فيهأأا مقيأأاس مأأا سأألو 016علأأى عينأأة مكواأأة مأأ ) بسأألطنة ُعمأأانجامعأأة اأأزوى 

ئية بأأن الأأذكور واإلاأأاا لصأأاا للشأأعور بأأاألم  النفسأأ ، وأظهأأ   النتأأائج وجأأود فأأ و  ذا  داللأأة إحصأأا
 الذكور.
وقأوب  ،م كأز الةأبطو  ،التحصيل األكأادؽل  العبلقة بن مع فة (  إى0227) وهدف  دراسة صليدا  -
مقيأاس )روتأ (  فيهأااسأت دام و ، اً وطالبة م  طلبة جامعة ال موك( طالب620لدى عينة مكواة م  ) ،األاا

أظه   النتأائج وجأود عبلقأة ارتباطيأة موجبأة دالأة بأن قأوب األاأا و اا، دل كز الةبط، ومقياس )بارون( لقوب األ
وم كأز الةأبط الأداخل ، وعبلقأة ارتباطيأة سأالبة دالأة بأن قأوب األاأا ادلتدايأة وم كأز الةأبط اخلأارج   ،ادل تفعة

يأأة أو قو  ،وجأأود عبلقأة ارتباطيأأة بأن درجأأا  الطلبأة شلأأ  كااأ  لأأديهم قأوب أاأأا ضأعيفةو لأدى عينأأة الدراسأة، 
أشأار  و قوب األاا أكث  قدرب على التنبؤ بالتحصأيل األكأادؽل .  وقد أشار  إىوبن التحصيل األكادؽل ، 

إى عأأدم وجأأود فأأ و  ذا  داللأأة إحصأأائية تعأأزى إى اجلأأن ، وادلسأأتوى الدراسأأ ، الكليأأة،  اتأأائج الدراسأأة
وبأن مسأتوى قأوب األاأا  ،والةأعيفة ،وادلشرتكة ،وبن مستوى قوب األاا لدى اجملموعا  م  ذوي األاا القوية

 باستثناً الطلبة م  ذوي األاا القوية فقد ظه   ف و  تعزى دلتغ  اجلن  لصاا الذكور. الكل 
( فقد أجأ   دراسأة هبأدف الكشأ  عأ  األمأ  النفسأ  يف عبلقتأه مبفهأوم الأذا  0227)أما عقل  -
كفأوفن يف زلافظأة غأزب، مأنهم البة مأ  الطلبأة ادل( طالباً وط34بص ياً، على عينة مكواة م  ) ادلعوقنلدى 

( طالبأأة مأأ  طلبأأة ادلأأ حلتن اإلعداديأأة والثااويأأة، تبأأن مأأ  خبلذلأأا وجأأود عبلقأأة ارتباطيأأة 04( طالبأأاً و)12)
عدم وجأود فأ و  ذا  داللأة إحصأائية  يف  الدراسة موجبة بن مفهوم الذا  واألم  النفس ، كما أظه  

وجد  فأ و  ذا  و ى إى متغ ا  اجلن ، ودرجة اإلعاقة، و ادل حلة الدراسية. مستوى األم  النفس  تعز 
داللة إحصائية  يف مفهوم الذا  تعزى إى متغ ا  اجلن ، ودرجة اإلعاقة، وادل حلة الدراسية لصاا طلبأة 

  .ادل حلة الثااوية
ومستوى  ،م  النفس العبلقة بن األ تع ف( فقد أج يا دراسة هبدف 0202) أما درويه، وشحاتة -

 ،جامعأأة أدلنيأأا مبصأأ  ، ودور كأأل مأأ  متغأأ ي  اجلأأن  كليأأة التمأأ يض مأأ  اجلنسأأن يف االاتمأأاً لأأدى طلبأأة
( طالبأأأاً وطالبأأأة شلأأأ  137تكواأأأ  العينأأأة مأأأ  )و واألمأأأ  النفسأأأ  لأأأديهم،  ،علأأأى مسأأأتوى االاتمأأأاً ،والعمأأأ 
النسأيب ألبعأاد األمأ   ؼلإ ت تي  الأوزن عاماً، وكاا  أهم النتائج  فيما 01 -06أعمارهم بن   ت اوح 
تلتهأأا (، 51,738) التفأأاؤل بنسأأبة تبلهأأا(، 60,058) ادل تبأأة األوى بنسأأبة حأأاز أن الطم اينأأة  النفسأأ :
(. كمأا تبأن وجأود عبلقأة 43,018) القلق بنسأبة ا(، يليه44,708العبلقا  االجتماعية بنسبة)يف الثقة 

 لأدىف و  ذا  داللة إحصأائية  و  تظه لدى طلبة كلية التم يض، ومستوى االاتماً  ،بن األم  النفس 
 الطبل  والطالبا  يف اإلحساس باألم  النفس .

 بأأأأأالتوافق وعبلقتأأأأأه، النفسأأأأأ  األمأأأأأ  مسأأأأأتوى تعأأأأأ فهبأأأأأدف  (0202) ويف دراسأأأأة أج اهأأأأأا عبأأأأأد اه -
 (006)ة مكواة م  يف الع ا  على عين –اينوى/ادلعلمن إعداد طبل  معهد لدى واالجتماع ، النفس 



  5102-العدد الرابع -..المجمد الثالث عشر...............................امعات العربية لمتربية وعمم النفسمجمة اتحاد الج
 
 

 11 

، النفسأأأأ  التوافأأأق (، ومقيأأأاس0772) مطلأأأأظ أعأأأد  الأأأذي النفسأأأأ  األمأأأ  مقيأأأاس فيهأأأأااسأأأت دم  طالبًأأأا،
 بأأأاألم  ادلعلمأأأن عأأأدادإ معهأأأد طأأأبل  تبأأأن مأأأ  خبلذلأأأا دتتأأأ و (، 0773( جأأأاب  بنأأأا  الأأأذي واالجتمأأأاع 

 درجأا  متوسأط ما كانللمقياس، ك النظ ي ادلتوسط م  الطبل  أعلى درجا  متوسط كان إذ ، النفس
 ارتباطهأا وبالتأاي، للمقيأاس النظأ ي مأ  ادلتوسأط أعلأى واالجتمأاع ، النفسأ  التوافأق مقياس على الطبل 
 .النفس  باألم  بالشعور درجاهتم ط دية موجبة م   بعبلقة
( دراسأأة هبأأدف مع فأأة مسأأتوى األمأأ  النفسأأ  لأأدى الطالبأأة 0200) كمأأا أجأأ   الشأأم ي، وب كأأا -

( طالبأة 022وادلستوى التعليم ، على عينأة مكواأة مأ  ) ،والت صإ ،يف ضًو احلالة االجتماعية اجلامعية
 درسةالوتبن م  خبلل (، 0223) مقياس األم  النفس  لأ شق  طبق فيهام  طالبا  جامعة أم الق ى، 

الطالبأا  يف وجود مستوى م تف  م  األم  النفس  لدى الطالبا ، وعدم وجود فأ و  دالأة إحصأائياً بأن 
ورؤيتأه للمسأتقبل، واحليأاب  ،األم  النفس  استناداً إى الت صإ، وادلسأتوى العلمأ  يف أبعأاد: تكأوي  الفأ د

 والتفاعل. ،العامة والعملية، والعبلقا  االجتماعية
والأأذكاًا  ادلتعأددب لأأدى  ،( دراسأأة هبأدف مع فأأة العبلقأة بأن األمأأ  النفسأ 0200) وأجأ ى ف تأوو -

وعلأأوم التسأأأي  اامعأأأة قابأأأدي  ،والتجاريأأأة ،كليأأأا  العلأأوم االقتصأأأاديةطلبأأأة  ( مأأ  024ة مأأأ )عينأأة مكواأأأ
والذكاًا  ادلتعدب  ،وكاا  أهم النتائج: عدم وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً بن األم  النفس  م باح،

قأأأ ، عأأأة يف الأأأذكاً ادلنط  توجأأأد فأأأ و  دالأأأة إحصأأأائياً بأأأن طلبأأأة السأأأنة ال ابو لأأأدى أفأأأ اد العينأأأة ادلدروسأأأة، 
وجد  ف و  دالة إحصائياً يف الذكاً اللغوي لصاا الطلبة الذكور يف و  والش ص ، والطبيع ، والوجودي 

 والذكاً االجتماع  والش ص  لصاا الذكور يف السنة األوى. ،السنة ال ابعة، والذكاً ادلكاو
 ،عليأأا  األاأأا  كمأأا افرتضأأها إريكسأأونالعبلقأأة بأأن فا تعأأ ف ( إى0200) ادلأأالك  هأأدف  دراسأأةو  -

وغ  العامبل  م   ،ش صاً م  السعوديا  العامبل  (050وبن ال ضا ع  احلياب على عينة مكواة م  )
اسأأأأت دم ذلأأأأذا الغأأأ هل مقيأأأأاس ماركسأأأأرتوم  وأوضأأأاع اجتماعيأأأأة سلتلفأأأأة. وقأأأد ،ومسأأأأتويا  تعليميأأأأة ،أعمأأأار
(، ومقيأأاس ال ضأأا عأأ  احليأأاب مأأ   0202) مأأدي( مأأ  تقنأأن الغا(Markstrom,etal., 1997 وآخأأ ون

 ،ة موجبة بن الدرجة الكلية لفاعليا  األاايأظه   النتائج وجود عبلقة ارتباطو (. 0770إعداد الدسوق )
وال ضا ع  احلياب، وكذلظ وجود ف و  ذا  داللة إحصائية بأن ال اشأدا  يف رتيأ  فاعليأا  األاأا مأا عأدا 

الدرجة الكلية للفاعليأا ، وال ضأا عأ  احليأاب تبعأاً دلتغأ  العمأ  لصأاا األكأ   ويف ،واالهتمام ،فاعلية احل 
 ،سناً، ولصاا العامبل  يف ادلدارس احلكومية، وعدم وجود فأ و  دالأة إحصأائياً يف كأل مأ  فاعليأا  األاأا

 وال ضا ع  احلياب تبعاً دلتغ  ادلستوى التعليم .
 لأأأدى النفسأأأ  بأأأاألم  الشأأأعور مسأأأتوى عأأأ  الكشأأأ  إى ( فقأأأد هأأأدف 0200) أمأأأا دراسأأأة ابأأأ يعم -

 مستوى يف إحصائية داللة ذا  ف و  وجود ومدىاجلزائ ،  -م  طلبة ادل حلة الثااوية بوالية تبسة ادل اهقن
 عينأة علأى لأأ "شأق " النفسأ  األم  مقياسوطبق فيها  واإلااا منهم،، الذكور بن النفس  باألم  الشعور
 مستوى ع  النتائج وأسف   تبسة، والية يف ثااوي الثااية السنة يفًة وطالب اً طالب (064 (م  مكواة قصدية
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 األمأأأ  مسأأأتوى إحصأأأائية يف داللأأأة ذا  فأأأ و  وجأأأودعأأأ  ادلأأأ اهقن، و  لأأأدى النفسأأأ  األمأأأ  مأأأ  مأأأن فض
 .الذكور اجلن  لصاا دلتغ  ادل اهقن تعزى لدى النفس 
كشأ  عأ  العبلقأة بأن قأوب األاأا وأسأالي  مواجهأة ( دراسة هدف  إى ال0200) وأج ى أبو شامة -

  ( امأ أب، مأنه022على عينة قوامها)، مص  -يف بنها وغ  العاملة ،األحداا الةاغطة لدى ادل أب العاملة
تبن م  خبلذلأا و سنة(،  30-00أعماره  بن ) ت اوح ( ام أب غ  عاملة، شل  32( ام أب عاملة و)32)

وأسأالي  مواجهأة األحأداا الةأاغطة لأدى ادلأ أب  ،داللة إحصائية بن قأوب األاأاوجود عبلقة ارتباطية ذا  
 ،وغأأأ  العاملأأأة يف قأأأوب األاأأأا ،وجأأأود فأأ و  ذا  داللأأأة إحصأأأائية بأأأن ادلأأأ أب العاملأأةو وغأأأ  العاملأأأة،  ،العاملأأة

 وأسالي  مواجهة األحداا الةاغطة لصاا ادل أب العاملة. 
 جامعأأأة طلبأأأة لأأأدى النفسأأأ  بأأأاألم  الكشأأأ  عأأأ  الشأأأعورهبأأأدف دراسأأأة  (0200) ب كأأأا  وأجأأأ ى -
طأأأولك م يف ضأأًو متغأأأ ا  اجلأأن ، والت صأأأإ، ومسأأتوى التحصأأأيل األكأأأادؽل ،  فأأ ع يف ادلفتوحأأأة القأأدس
( طالبأأأاً وطالبأأأة مأأأ  طلبأأأة جامعأأأة 002علأأأى عينأأأة مكواأأأة مأأأ )  ، ومكأأأان السأأأك ، والسأأأنة الدراسأأأيةوالعمأأأ

خبلذلأا دتتأ  طأبل  اجلامعأة مبسأتوى متوسأط مأ  الشأعور بأاألم  تبن م  و ف ع طولك م،  -القدس ادلفتوحة
 النفس ، كما أظه   الدراسة وجود فأ و  دالأة إحصأائياً يف مسأتوى الشأعور بأاألم  النفسأ  تبعأاً دلتغأ ا 

( سنة، والطلبة م  فئة السنة 12الطلبة م  الفئة العم ية أكث  م  )اجلن ، والعم ، والسنة الدراسية لصاا 
ة. كمأأأا أظهأأأ   الدراسأأأة أيةأأأاً وجأأأود فأأأ و  دالأأأة إحصأأأائياً يف مسأأأتوى الشأأأعور بأأأاألم  النفسأأأ  تبعأأأاً ال ابعأأأ

 دلتغ ا  الت صإ، ومستوى التحصيل األكادؽل ، ومكان السك .
، النفسأأية بالوحأأدب ( فقأأد هأأدف  إى الكشأأ  عأأ  الشأأعور0201) أمأأا دراسأأة مصأأطفى والشأأ يفن -
 الدراسة عينة تكوا  إذال موك،  جامعة يف الطلبة الوافدي  م  دى عينهل بينهما والعبلقة، النفس  واألم 
 الشأأأعور بالوحأأأدب لقيأأأاسان مقياسأأأفيهأأأا  اسأأأت دامال مأأأوك.  جامعأأأة طلبأأأة مأأأ  وطالبأأأةً  طالبأأأاً ( 036) مأأأ 

 الوافأدي  الطلبأة لأدى الوحأدب النفسأية مسأتوى أن إى الدراسأة اتائج أشار  النفس . وقد واألم ، النفسية
الذاتيأة  بأن ادلقياسأن كااأ  دالأة إحصأائياً باسأتثناً ادلشأاع  رتيعهأا االرتبأاط معأامبل  وأن متوسطاً، كان
 مسأأأتوى يف فأأ   وجأأأود إى إضأأافة )عكسأأأ ( سأأليب ا أأأا  ذا  كااأأ  وأبعأأأاد  النفسأأ  األمأأأ  مقيأأاس مأأ 

 . لذكورا لصاا للجن  تعزى رتيعها رلاالته وعلى، ككل ادلقياس النفس  على باألم  الشعور
لدر رد يجلدف أل سى:لل-7-3
الواليا  ادلتحأدب  يف (Ittenbach& Harrison,1990)كل م  إيتنباخ وهاريسون   دراسة هدف  -

( طالبأاً وطالبأة مأ  126قدرب األاا على حل ادلشكبل  لدى عينأة مكواأة مأ  )مدى تع ف إى األم يكية 
ادلفحوبأأن علأأى  خأأبلل أداً التنبأأؤ بقأأوب األاأأا مأأ  خبلذلأأا أاأأه ؽلكأأ  تبأأن مأأ و جامعأأة ايويأأورك ادلت أأ جن، 

واالسأتقبلل خأبلل م احأل النمأو مأ  خأبلل  ،مقايي  الش صية الي تقي  القدرب العقلية، ووجهأة الةأبط
 حل ادلشكبل .
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 واليأأة جامعأأة يف األمأأ  مسأأتوى الكشأأ  عأأ  إى هأأدف  بدراسأأة  (Grout ,1999)جأأ و   قأامو  -
 رلمأوع طبقيأة مأ  عشأوائية كعينأة (028) اختيأار مت إذ األم يكيأة، دلتحأدبالواليأا  ا يف الوسأطى إيلينأوي
 فأ و  وجأود وعأدم النفسأ ، األمأ  مأ  م تفأ  الطلبأة مبسأتوى دتت  إى الدراسة اتائج أشار و  اجلامعة طلبة
 بأن ارتبأاط ووجأود يف اجلامعأة، األكادؽليأة ختصصأاهتم الختبلف يعود الطلبة بن النفس  مستوى األم  يف

النقأدي  التفكأ  مسأتوى يف ودرجأاهتم ،النفسأ  األمأ  يف أقل الدرجا  على حصلوا الذي  الطلبة درجا 
 .واإلبداع 

 ،دراسأأأة هبأأدف مع فأأأة مأأأدى مسأأاعلة كأأأل مأأ  قأأأوب األاأأأا( (Freedman ,2001أجأأ ى ف يأأأدمان و  -
ف جينيا األم يكية علأى ( لدى طلبة ادلدارس العليا يف والية GPA) والدي  يف التنبؤ  يف التحصيل الدراس 

والتحصأأيل  ،تبأأن مأأ  خبلذلأأا وجأأود عبلقأأة ارتباطيأأة موجبأأة بأأن قأأوب األاأأاو ( طالبأأاً، 030عينأأة مكواأأة مأأ  )
  قوب األاا يف التنبؤ بالتحصيل الدراس  لدى عينة الدراسة.أث  الدراس ، كما أظه   

يف جامعأأأأأأأة  (Sinha&Parhat ,2006)ويف دراسأأأأأأأة قأأأأأأأام هبأأأأأأأا كأأأأأأأل مأأأأأأأ  سأأأأأأأينها وبارهأأأأأأأا   -
  علأأى عينأأة والتحصأأيل الدراسأأ ،ب يطاايأأا هبأأدف الكشأأ  عأأ  العبلقأأة بأأن قأأوب األاأأا  Eberdin)إيأأ دي )

 ،وطالبة تبن م  خبلذلا وجود عبلقأة إغلابيأة ذا  داللأة إحصأائية بأن قأوب األاأا ( طال 022مكواة م  )
 اا لدى اإلااا بفار  دال إحصائياً.والتحصيل األكادؽل ، وأن الذكور يتميزون بقوب أاا أعلى م  قوب األ

 ج ى دراسأأة هبأأدف اختبأأار دور قأأوب األاأأا يف ختفيأأ  اآلثأأار السأألبية ( فأأKlein ,2006) أمأأا كلأأن -
( 02,0) متوسأط أعمأأارهم بلأ ( طالبأاً جامعيأاً مأ  أبأل أف يقأ  60للقلأق النفسأ  علأى عينأة مكواأة مأ )

( سأؤااًل تتةأم  مواقأ  02اإلجابأة عأ  ) طلبأ  إلأيهممث لتدريبا  عملية دلواجهة القلأق،  وأخةعواسنة، 
افرتاضأية يف احليأاب الدراسأية اليوميأة. وأهأم النتأائج الأي توبأل  إليهأا الدراسأة، وجأود عبلقأة ارتباطيأة سأألبية 

ن االابساط  لدى طلبة اجلامعة، أي إ )ادل ح(  النمطو ذا  داللة إحصائية بن ارتفاع معدل القلق النفس  
)ادل ح( االابسأاط  أكثأ  قأدرب علأى التوافأق مأ  معطيأا  القلأق النأاجم عأ  الةأغط    النمطالطلبة أبحا

 االجتماع  ادل تبط بالتف قة العنص ية، وبالتاي تكون قوب األاا أفةل م  أق اضهم.
دراسأأأة يف الواليأأأا  ادلتحأأأدب  (Woodward and Helen ,2007)أجأأأ ى وودورد وهيلأأأن و  -

الف و  بن اجلنسن يف عبلقة م كز الةبط بقوب األاا والتكي  النفس  لدى  األم يكية هبدف الكش  ع 
تبأأأن مأأأ  و (، Colorado( طالبأأأاً وطالبأأأة مأأأ  خ غلأأأ  جامعأأأة كلأأأورادو األم يكيأأأة)663عينأأأة مكواأأأة مأأأ  )

وقأوب األاأا لصأاا الأذكور، كمأا  ،خبلذلا وجود ف و  بن اجلنسن يف إظهار ادليل ضلو م كز الةأبط الأداخل 
ن أن م كز الةبط يعد متنبئاً قوياً للتكي  النفس  لدى الذكور، وأن السلوك االجتماع  يعد متنبئاً قوياً تب

 للتكي  النفس  لدى اإلااا.
 ( هدف  إى الت كد م  ببلحMarkstorm,et al.,2007ويف دراسة قام هبا ماركسرتوم وآخ ون) -

( سنة 0301)أعمارهم بن  ت اوح بيق على ادل اهقن شل  فاعليا  األاا ادلست دم يف الدراسة احلالية للتط
( مأ  ادلأ اهقن الأذكور واإلاأاا، وأهأم 320تكوا  عينة الدراسة م )و استناداً إى متغ ي اجلن  والعم . 
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 النتأأأأأائج الأأأأأي دت ةأأأأأ  عنهأأأأأا الدراسأأأأأة، وجأأأأأود فأأأأأ و  ذا  داللأأأأأة إحصأأأأأائية بأأأأأن اجلنسأأأأأن يف فاعليأأأأأا 
 ،تمأأأام( لصأأأاا اإلاأأأاا، و  تظهأأأ  فأأأ و  دالأأأة إحصأأأائياً بأأأن طلبأأأة ادل حلأأأة الثااويأأأة)الغائيأأأة،والتفاو، وااله

 وجد  ف و  لصاا طلبة اجلامعة. إذواحل ،  ،واجلامعية يف الدرجة الكلية للمقياس عدا فاعليي التفاو
 ،مأأدى تأأ ث  كأأل مأأ  األمأأ  النفسأأ  تعأأ فدراسأأة هبأأدف  Mulyadi ,2010)) أجأأ ى مأأوالديو  -

لطأأأبل  التعلأأأيم ادلنأأزي اإلادوايسأأأين، وقأأأد تكواأأأ  عينأأأة الدراسأأأة مأأأ   النفسأأأية يف اإلبأأأداع اللفظأأأ واحل يأأة 
واسأأأت دم والعاشأأأ ب مأأأ  م حلأأأة تعلأأأيم منأأأزي واحأأأد،  ،والتاسأأأعة ،( طالبأأأاً وطالبأأأة مأأأ  ادل حلأأأة الثااويأأأة004)

 يفاحل يأأة النفسأأية يأأؤث ان و  ،األمأأ  النفسأأ  واحل يأأة النفسأأية، وكااأأ  أهأأم النتأأائج أن األمأأ  النفسأأ  مقياسأأا
واألمأ  النفسأ ، ازداد  ،اإلبداع اللفظ  لطلبة التعليم ادلنزي، إذ كلما تلقأى الطلبأة مزيأداً مأ  احل يأة النفسأية

 علأأأىلأأأديهم اإلبأأأداع اللفظأأأ ، وأن تقأأأد  األسأأأ ، وادلعلمأأأن، واجملتمأأأ  ادلسأأأاعدب للطلبأأأة ؽلكأأأ  أن يسأأأاعد 
  فسية.واحل ية الن ،شعورهم باألم  النفس 
 النفسأ  األمأ  مسأتوى الكش  ع  دراسة هبدف (Zhang and Wang ,2011)وأج ى زصلووينج 

 طالبأاً ( 123) عأددهم بلأ  اجلامعأة طلبأة مأ  عينأة لأدى الصأينية اجلامعا  إحدى يف اجلامعا  طلبة لدى
 األمأأ  مأأ  متوسأأط مبسأأتوى يتمتعأأون الطلبأأة أن إى الدراسأأة اتأأائج أشأأار و جنسأأيا  سلتلفأأة،  مأأ  وطالبأأة
 .ادل تلفة واإلقليمية، الثقافية خبلفياهتم ت ث   النفس  األم  مستويا  أن وجد  كما النفس ،
 مناقشةذالدراداتذالدابقة:ذ-7-3

 اً تنوعأأ تنوعأ  أضهأأا واألجنبيأة الأأي تيسأ  للباحأث االطأأبلع عليهأا ،يتةأ  مأ  الدراسأأا  السأابقة الع بيأأة
إى الكشأأ  عأأ  األمأأ  النفسأأ  يف عبلقتأأه مبتغأأ ا   راسأأا الد بعأأض هأأدف  إذ، عأأدب جوااأأ  مأأ  اً كبأأ  

 النفسأأأ  األمأأأ   مفهأأأوم بأأأن الأأأي هأأأدف  إى الكشأأأ  عأأأ  العبلقأأأة( 0776) سلتلفأأأة مثأأأل: دراسأأأة سأأأعد
(عأأ  العبلقأة بأن األمأ  النفسأأ  وبعأض ادلتغأ ا  لأدى طلبأأة 0222 ) الدراسأ ، و دراسأة الغ ايبأة والتفأو 

 النفسأأأأ  األمأأأأ  مسأأأأتوى تعأأأأ ف( الأأأأي هأأأأدف  إى 0202) سأأأأة عبأأأأد اهجامعأأأأة آل البيأأأأ  بأأأأاألردن، ودرا
 ، ودراسة الشم ي وب كا اينوى/ادلعلمن إعداد طبل  معهد لدى واالجتماع  ،النفس  بالتوافق وعبلقته

 ،( الي هدف  إى مع فة مستوى األمأ  النفسأ  لأدى الطالبأة اجلامعيأة يف ضأًو احلالأة االجتماعيأة0200)
عأأ  مأأدى تأأ ث  كأأل مأأ  األمأأ   Mulyadi ,2010)) مأأوالدي سأأتوى التعليمأأ ، ودراسأأةوادل ،والت صأأإ

 لطأبل  التعلأيم ادلنأزي اإلادوايسأين، ودراسأة درويأه وشأحاتة واحل ية النفسية يف اإلبأداع اللفظأ  ،النفس 
 ومسأأأتوى االاتمأأأاً لأأأدى طلبأأة كليأأأة التمأأأ يض، ودراسأأأة ف تأأأوو ،( عأأ  العبلقأأأة بأأأن األمأأأ  النفسأأ 0202)
 والذكاًا  ادلتعددب لدى طلبة اجلامعة. ،( الي هدف  إى مع فة العبلقة بن األم  النفس 0200)

و متغأأأأأأأأأأ ا  أخأأأأأأأأأأ ى   ،كمأأأأأأأأأأا ركأأأأأأأأأأز  دراسأأأأأأأأأأا  أخأأأأأأأأأأ ى علأأأأأأأأأأى دراسأأأأأأأأأأة العبلقأأأأأأأأأأة بأأأأأأأأأأن قأأأأأأأأأأوب األاأأأأأأأأأأا
قأأدرب األاأأا  juvtيف الواليأأا  ادلتحأأدب األم يكيأأة هبأأدف   (Ittenbach&Harrison ,1990)كدراسأأة

وقأأأوب األاأأأا لأأأدى  ،( عأأأ  العبلقأأأة بأأأن فقأأأدان األمأأأ  النفسأأأ 0775شأأأكبل ، ودراسأأأة )عيأأأد،علأأأى حأأأل ادل
والتحصأأيل الدراسأأ  يف  ،هبأأدف مع فأأة العبلقأأة بأأن قأأوب األاأأا Freedman ,2001)ودراسأأة ) ادلأأ اهقن،
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ب يطاايا ع  العبلقة  Eberdin)يف جامعة ) (Sinha&Parhat ,2006)ودراسة والية ف جينيا األم يكية،
يف الواليأأا  ادلتحأأدب  (Woodward& Helen ,2007)والتحصأأيل الدراسأأ ، ودراسأأة  ،ن قأأوب األاأأابأأ

ودراسأأأأأة  ،والتكيأأأأأ  النفسأأأأأ  ،األم يكيأأأأأة عأأأأأ  الفأأأأأ و  بأأأأأن اجلنسأأأأأن يف عبلقأأأأأة م كأأأأأز الةأأأأأبط بقأأأأأوب األاأأأأأا
(Markstorm,etal.,2007 ) فاعليأأا  األاأأا ادلسأأت دم يف الدراسأأة الأأي هأأدف  إى الت كأأد مأأ  بأأبلح 

( هبأأدف اختبأأار دور قأأوب األاأأا يف ختفيأأ  اآلثأأار Klein ,2006)احلاليأأة للتطبيأأق علأأى ادلأأ اهقن، ودراسأأة 
 السلبية للقلق النفس .

كان يف قياس فاعلية األاا أتباين  الدراسا  السابقة يف است دام األدوا  سواً فقد فةبلً ع  ذلظ و 
 وطبيعأة، األهأداف سأ   اإلحصأائية نوعأ  األسأالي ، كمأا ت يف قيأاس األمأ  النفسأ مأ، قوب األاأايف  مأ

 ،جااأأ  آخأأ  صلأأد أن معظأأم هأأذ  الدراسأأا  أجأأ ي يف بلأأدان ع بيأأة ، و دروسأأة يف هأأذ  الدراسأأاالعينأأة ادل
 ،وأجنبيأأة سلتلفأأة، و  يتوبأأل الباحأأث إى أيأأة دراسأأة علأأى ادلسأأتوى احمللأأ  تناولأأ  العبلقأأة بأأن فاعليأأة األاأأا

واألجنبيأة يف دراسأته  ،اجلامعة.وقأد اسأتفاد الباحأث مأ  هأذ  الدراسأا  الع بيأةواألم  النفس  عند طأبل  
 ،تسأأأأاؤال  الدراسأأأأأة عأأأأأ احلاليأأأأة مأأأأ  حيأأأأأث اختيأأأأار األدوا ، واألسأأأأأالي  اإلحصأأأأائية ادلناسأأأأأبة لئلجابأأأأة 

وف ضأأأياهتا. كمأأأا اسأأأتفاد مأأأ  تبأأأاي  منهجيأأأا  البحأأأوا السأأأابقة، ومأأأ  تفسأأأ  النتأأأائج الأأأي توبأأأل إليهأأأا 
 والبيئة الي أج ي  فيها. ،، شلا جعله ؼلتط أسلوباً يتناس  م  دراسته احلاليةالباحثون
ذاإلطارذالنظريذللدرادة:ذ-8

لدفايلدرألناد:لل-8-6
لأهلسىلدرشلهرلليفايلدرألناد:لل-8-6-6

ظأاه ب  اازداد اهتمام البأاحثن خأبلل النصأ  الثأاو مأ  القأ ن العشأ ي  بدراسأة األمأ  النفسأ ، بوبأفه
وماذلا م  دالال  تع  ع  أزمة اإلاسأان ادلعابأ ،  ،أعليتها ن أف اد اجملتم ، ورمبا ي ج  ذلظ إىااتش   ب

ومعنأوي  ،تقأدم قيمأ و ومعاااته، وب اعاته النا ة عأ  تلأظ الفجأوب الكبأ ب بأن تقأدم مأادي يسأ  بسأ عة، 
والنظأأ   ،ومتطلباهتأأا ،احليأأابيسأأ  بأأبطً، األمأأ  الأأذي أدى باإلاسأأان إى الشأأعور بعأأدم األمأأ  النفسأأ   أأا  

 (.0773)كامل،  وال ينتم  إليهاعنه  إليها ك ضها غ يبة
 ،واألمنيأأأأأة األساسأأأأأية البلزمأأأأأة لتحقيأأأأأق النمأأأأأو النفسأأأأأ ، يُعأأأأأد مأأأأأ  احلاجأأأأأا  النفسأأأأأية فأأأأأاألم  النفسأأأأأ 

خصائصهم، إذ إن جأذور  اإلاسأااية  كلها على اختبلفيف فئا  اجملتم    رتيعهم ؤلش اصلواالجتماع  
يتمتعأوا بقأدر  ل ذلأمم احأل العمأ  ادل تلفأة، وهأو ضأ وري  خأبللتد م  الطفولأة، وتسأتم  حأل الشأي وخة دت

عأأ  شأعور  بأأاألم  النفسأ ، فكثأأ  مأأ  ال ؽلكأأ  فهأم حاجأأا  الفأ د مبعأأزل  إذكأاف مأأ  الصأحة النفسأأية، 
 ) أقأأأأ ع،  لفأأأأ د ت خأأأأذ أعليتهأأأا عنأأأأد حتقيأأأأق ادلطلأأأ  األساسأأأأ  لؤلشأأأأ اص ادلتمثأأأل بأأأأاألم  النفسأأأأمطالأأأ  ا
 (.0200؛ ادلدهون، 0202؛ السم ي، 0223

 ( أن الش إ اآلم  افسياً هو الذي يشع  أن حاجاته مشبعة، وأن 0225) ويذك  الطه اوي
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واجتمأأأاع .  ،وتوافأأأق افسأأأ  ،ادلقومأأا  األساسأأأية حلياتأأأه غأأأ  مع ضأأأة لل طأأأ ، كمأأأا يكأأأون يف حالأأأة تأأأوازن
يف  عد  " ماسلو" م ادفأاً للصأحة النفسأيةالنفسية أعلية، إذ  فاألم  النفس  يُعد  م  أكث  مؤش ا  الصحة

 (.0220)عودب،  حن عدف  آخ ون أحد أهم عوامل الصحة النفسية
إن األمأأ  النفسأأ  يُعأأد  مأأ  احلاجأأا  األساسأأية البلزمأأة للنمأأو السأأوي،  :بنأأاً علأأى ذلأأظ ؽلكأأ  القأأولو 

ؽلكأأ  تصأأور الشأأعور و هأأة البيئأأة الأأي يعأأيه فيهأأا، والصأأحة النفسأأية لئلاسأأان،كما يعأأد  زلأأ ك الفأأ د يف مواج
احلاجأا  البيولوجيأة حاجأا  ال بأد مأ   ألنباألم  النفس  م  خبلل األم  على احلياب، واألم  احليأوي، 

يُعأد  األمأأ  النفسأأ  مأأ  أهأم م تكأأزا  التنميأأة االجتماعيأأة، والت طأأيط و إشأباعها السأأتم ار حيأأاب اإلاسأأان. 
، والتفأو  األكأادؽل ، ومأ  أهأم مقومأا  احليأاب الأي يتطلأ  إليهأا اإلاسأان يف كأل السليم، واإلبداع الفك ي

 ،وع ضأأأأه، جلأأأ  إى مكأأأان آمأأأأ  ينشأأأد فيأأأه األمأأأأ  ،ومالأأأه ،زمأأأان ومكأأأان، فأأأأإذا وجأأأد مأأأا يهأأأأدد  يف افسأأأه
 (.0222)عبد اجمليد،  واالطمئنان الذي يعوز 

لآثيرلالق دنلدرشلهرلليفايلدرألناد:لل-8-6-3
واالجتماعيأة مأأ   ،اليأة الأأي ؽلأ  هبأا طلبأأة اجلامعأة ألقأ  بظبلذلأأا علأى منظأومتهم النفسأأيةإن الظأ وف احل

فقأأأدان األمأأأ  النفسأأأ  قأأأد يكأأأون سأأأبباً يف  وعلأأأى حتصأأأيلهم الدراسأأأ  مأأأ  جهأأأة أخأأأ ى. لأأأذلظ فأأأإن جهأأأة،
وك، والسأل ،وادلواقأ  ،واالكتئا ، والتسلطية يف التفكأ  ،حدوا رلموعة م  األع اهل ادل ضية مثل: القلق

وغ هأأأا مأأأأ   آلخ ي ، والعدواايأأأة، والبلمبأأأأاالبواخلأأأأوف، وااعأأأدام الثقأأأة بأأأأا ،وفقأأأدان الثقأأأة بأأأأالنف ، والشأأأظ
 واسأأأأأأتق ار اجملتمأأأأأأ  بشأأأأأأكل عأأأأأأام ،ؤث  علأأأأأأى أمأأأأأأ ؤث  يف احلالأأأأأأة النفسأأأأأأية ذلأأأأأأم، كمأأأأأأا تأأأأأأاألعأأأأأأ اهل الأأأأأأي تأأأأأأ

مأأ  شأأ إ إى مأأ  جااأأ  آخأأ  فأأإن تأأ ث  فقأأدان الشأأعور بأأاألم  النفسأأ  ؼلتلأأ  و  (.0226)الشأأ يفن،
 (. 0202)خويط ،  آخ ، وم  م حلة عم ية إى أخ ى، وم  رلتم  إى آخ 

 للضلدرألظعايجلدرلناعةلرألايلدرألناد: ل-8-6-2
 م  أب ز النظ يا  الي اهتم  بتفس  األم  النفس  ما يل : 

 ،د  أساساً ت ى هذ  النظ ية أن إشباع حاجا  اإلاسان الفيزيولوجية يعل:Maslowةظعاىلألعهيملاي ةه
 تبعأأاً يأأتم إشأأباع احلاجأأة إى األمأأ  بوسأأائل كثأأ ب و  النفسأأية، والطم اينأأة ،وقاعأأدب إلشأأباع حاجاتأأه إى األمأأ 

وم حلة النمو الي ؽل  هبا. وي ى "ماسلو" أن مظاه  فقدان األمأ  النفسأ  عنأدما تسأتقل عأ   ،طبيعة الف د
 احل العم ية البلحقة غ  مطمئ  حل لو توف   له مصادرها األبلية تصب  مسة ثابتة، ويصب  الف د يف ادل

 (.0200يف الشم ي وب كا ، ، 0771وآخ ون،  ) الدليم، سبل احلياب واألم 
 إذوحتقيأق احلاجأا  ادل تبطأة بأه،  ،واألمأ  البأدو ،ي بط ف ويد بن األمأ  النفسأ ل:Freudةظعاىلالع ا 

إى االستق ار، ويشكل عدم النجاح يف ذلأظ هتديأداً ي ى أن الف د يكون مدفوعاً لتحقيق حاجاته للوبول 
 (.0777واأل  النفس )سعد،  ،ويسب  له الةيق ،للذا 

ت كز اظ ية آدل  علأى احملأددا  االجتماعيأة أكثأ  مأ  ادلظأاه  البيولوجيأة للسألوك، :Adlerةظعاىلآدرعل
السأع  ضلأو الكمأال الأذي و  ،الف د يتجأه لتحقيأق غايأا  زلأددب تتمثأل يف الأت لإ مأ  الأنقإ وعلى ا ا 
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مبأأدى قأأدرب اإلاسأأان علأأى  ،والطم اينأأة. كمأأا يأأ تبط األمأأ  النفسأأ  ،غلعأأل اإلاسأأان يشأأع  بأأاألم  النفسأأ 
ل(.0777)سعد،  واجملتم  ،والسعادب يف ميادي  العمل، واحل  ،حتقيق التكي 

شليأأأأزا   مأأأأ عأأأدف األمأأأأ  النفسأأأ   إذاهأأأتم "ألبأأأأور " بدراسأأأة األبأأأأحاً، ل:Albortلةظعادددىلأر ددددهرجل-
فاألشأأ اص األسأأوياً مأأ  ال اشأأدي  يتميأأزون بقأأدرهتم علأأى التقبأأل، وحتمأأل  الش صأأية السأأليمة الناضأأجة.

ؽلكأأ   نبهأأا يف احليأأاب، كمأأا أن لأأديهم بأأورب موجبأأة عأأ  أافسأأهم، وهأأم  واإلحباطأأا  الأأي ال ،الصأأ اعا 
التأأوازن، كمأأا أو اخأأتبلل حبأأاط، اإلبأأابة باإل بعيأأداً عأأ قأأادرون علأأى مواجهأأة مشأأاكل احليأأاب بط ائأأق فعالأأة 

أضهأأم قأأادرون علأأى االسأأتفادب مأأ  خأأ اهتم ادلاضأأية، وؽلكأأنهم ت جيأأل إشأأباع حاجأأاهتم، وحتمأأل اإلحباطأأا  
ل(. 0776)عبد ال زت ،  أو شلارسة سلوك غ  م غو  ،لوم اآلخ ي  على أخطائهم بعيداً ع اليومية 
ل: Ego virtuesالينةسىلدفةي:ل-8-3
 يأة التحليأل النفسأ وتطور يف إطار اظ   ،((Ego psychology  علم اف  األاا اشلةظعاىلدفةي: -

 رلأال كتابا  ف ويد، كما أن ذلا استعماال  كث ب يف رلاال  أخ ى غ  األاا" سبق " م  العلم أن كلمة
ذلظ قبل كاا  ذلذا العلم بال غم م  أن كتابا  ف ويد   ( البداية احلقيقية0710يعد عام ) إذعلم النف ، 

تتكون األاا لدى "ف ويد" م  رلموعأة مأ  اخلأ ا  الأي و  علم اف  األاا. عليهحتتوي على كث  شلا ينطوي 
يُعأد  اجلأًز مأ  الش صأية الأذي  إذواالجتماعيأة،  ،يكتسبها الطفل اتيجة استجاباته للمث ا  البيئيأة ادلاديأة

اً وحيأأداً مأأ يكأأون علأأى اتصأأال مباشأأ  مأأ  العأأا  اخلأأارج ،  الش صأأية ؽلكنأأه التفاعأأل مأأ  البيئأأة، وهأأو  جأأًز
شعوري ويشتمل على بورب الواق  كما تصأور  احلأواس، إاأه رؤيأة العقأل للعأا  احلقيقأ ، فأإذا كأان األاأا هأو 
ذلظ اجلًز م  الش صية الذي يكون على اتصال مباش  م  الواق  اخلارج ، فإن قأوب األاأا دتثأل قأوب الفأ د 

والقدرب على است دام مالديه م  مهارا  مع فية واافعالية وسلوكية يف التعامل وتقبله،  ،على مواجهة الواق 
ل(.0221)جودب، وحجو،  م  الواق 

أن النمأأو النفسأ  عبأأارب عأأ  التغأأ  اإلظلأأائ  احلأأادا عأأ  دورب Erikson ,1968) يأ ى إي يكسأأون )و 
فة إى فاعلية األاا)العوامل الش صية(. واالجتماعية، باإلضا ،احلياب يف إطار التفاعل بن العوامل البيولوجية

أو  ،ظهأ  يف كأل منهأا أزمأة م احأل متتابعأة تإذ م  خبلل هذا السيا  ادلنتظم تنمو ش صأية الفأ د يف ذتأاو
يف حأأأن يأأأؤدي عأأأدم حأأأل تلأأأظ األزمأأأا  إى  ، وكسأأأ  فاعليأأأة جديأأأدبحاجأأأة يأأأؤدي حلهأأأا إى ظلأأأو األاأأأا

 اضط ا  ظلو األاا.
واجتماعيأة يف تغأ ا  ، إى أانا اتطور ع  م احل افسية Erikson,1968)؛1985توبل إريكسون)و 
مستم ب طيلة دورب حياب  الكأائ  احلأ ، وخأبلل هأذ  الأدورب دتثأل الثقافأة مأؤث اً قويأاً يف ديناميأا  كأل  إظلائية

خأ ى، لثقافأا  األلتنِشئ كل ثقافأة أبناًهأا بط يقأة مغأاي ب  إذم حلةم  م احل النمو النفس  واالجتماع ، 
اسأأأبية تأأأ ث  العوامأأأل  ويؤكأأأد علأأأى ، أو عمليأأأا  األاأأأا.العمليأأأا  العقليأأأة عأأأ يؤكأأأد إريكسأأأون يف اظ يتأأأه و 

 واالجتماع  للف د. ،والثقافية على النمو النفس االجتماعية، 
 تع فف فاعليا  األاا ب ضها قوى داخلية يكتسبها الش إ :  Ego virtuesالينةسيجلدفةي:ل-
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وهأذ  الفاعليأا  يعأ  عنهأا ب ضهأا مسأا   واالجتماع ، وحل أزماتأه ادل حليأة ،النفس  السوي م  خبلل ظلو 
زلددب يكتسبها األاا خبلل م احل احلياب ادلتتابعة، وه  تشكل احملصلة النهائية لعملية النمأو يف كأل م حلأة 

إى أخ ى، فإما أن  قوب األاا، وه  الي تدفعه م  م حلة وإما ،م  خبلل ربطها بطبيعة تشكل فاعلية األاا
يكتس  األاا القوى ادلتمثلة يف) األمل، اإلرادب، الغ ضية، القأدرب، التفأاو، احلأ ، االهتمأام، احلكمأة(، أو 

 احلصأأأ ية، أن يتبأأأى الةأأأد ادل ضأأأ  ذلأأأا ادلتمثأأأل يف:) االاسأأأحا ، القه يأأأة، الكأأأب ، اخلمأأأول،  اهأأأل الأأأدور،
 يت م  بعدها م حلة تشبه بأدائ ب تشأمل على أضها م حلة ت ال فض، االزدراً(. كما أاه ال ينبغ  فهم ادل احل

ن األاأأا تتطأأور عنأأدما ادل احأأل التاليأأة مأأ  عمأأ  ، وإالأأدوائ  الأأي قبلهأأا، فكأأل م حلأأة يت طاهأأا الفأأ د تسأأتغ   
 (.0202)الغامدي، تواجه األزمة النفسية ادلصاحبة لتلظ ادل حلة

كأأأل فاعليأأأة موجأأأودب يف األبأأل، يأأأ تبط بنمأأأو األزمأأأة ادل حليأأأة بشأأأكل   ظلأأأو ( أن0202) ويأأ ى الغامأأأدي
متسأأأق ومتسلسأأأل معهأأأا، وأاأأأه مأأأ  كأأأل حأأأل ألزمأأأة يكتسأأأ  هبأأأا األاأأأا فاعليأأأة جديأأأدب تعتمأأأد علأأأى العمليأأأة 

واسأأتعداداته  ،التطوريأأة الديناميكيأأة للنمأأو ذاهتأأا، فالفاعليأأا  اجلديأأدب تظهأأ  مأأ  خأأبلل التفاعأأل بأأن الفأأ د
ومأأا تأوف   مأأ  معطيأأا   ،البيولوجيأة، والقأأوى االجتماعيأة احمليطأأة بأالف د مأأ  خأبلل مأأا تقدمأه مأأ  متطلبأا 

 داعمة للنمو كما هو احلال يف األزما .
 دؤالذالبحث:ذ-9

 :اآليتػلاول الباحث اإلجابة ع  السؤال 
 عينة الدراسة؟ - مشقوفاعلية األاا لدى طلبة جامعة د ،ما مستوى كل م  األم  النفس 

ذ:فرضواتذالدرادةذذ-11

والبحأأأأوا السأأأأابقة، ؽلكأأأأ  حتديأأأأد  ،والدراسأأأأا  ،يف ضأأأأًو أهأأأأداف الدراسأأأأة احلاليأأأأة، وإطارهأأأأا النظأأأأ ي
 ف ضيا  الدراسة وفقاً لآليت:

ودرجا  فاعليأة األاأا لأدى  ،ال توجد عبلقة ذا  داللة إحصائية بن درجا  األم  النفس   -6-6
 عينة الدراسة. -طلبة جامعة دمشق 

وفاعليأة  ،ال توجد ف و  ذا  داللأة إحصأائية بأن متوسأطا  درجأا  كأل مأ  األمأ  النفسأ  -6-3
 إااا(. -األاا لدى عينة الدراسة تعزى إى اجلن  )ذكور

وفاعليأة  ،ال توجد ف و  ذا  داللأة إحصأائية بأن متوسأطا  درجأا  كأل مأ  األمأ  النفسأ  -6-2
 إاسااية(. ختصصا  –عزى إى الت صإ الدراس  )ختصصا  علمية األاا لدى عينة الدراسة ت

 :وإجراءاتهامنهجوةذالدرادةذذذ-11
 منهجوةذالدرادة:  -00-0

اسأأت دم الباحأأث ادلأأنهج الوبأأف  ادلقأأارن يف هأأذ  الدراسأأة للكشأأ  عأأ  مسأأتوى األمأأ  النفسأأ  لأأدى 
أسلو  ادلقاراة بأن اجملموعأا  و  عينة م  طلبة جامعة دمشق، كما است دم أسلو  الدراسا  االرتباطية،



  5102-العدد الرابع -..المجمد الثالث عشر...............................امعات العربية لمتربية وعمم النفسمجمة اتحاد الج
 
 

 11 

لبيان عبلقة األم  النفس  بفاعلية األاا، باست دام األسلو  االستطبلع  الذي يعد أحأد أسأالي  ادلأنهج 
واقأأرتاح  ،وكيفيأأاً هبأأدف الوبأأول إى اسأأتنتاجا  تسأأاعد يف فهأأم هأأذ  العبلقأأة ،الوبأأف  والتعبأأ  عنهأأا كميأأاً 

 التوبيا  ادلناسبة.
 لدرادة:إجراءاتذا -00-5
 جمتمعذالدرادة: -11-2-1

 )الفصأأأل الدراسأأأ  الثأأأاو( 0202-0201ن للعأأأام الدراسأأأ  جلو طلبأأأة جامعأأأة دمشأأأق ادلسأأأ بلأأأ  عأأأدد
أربأأ    واختأأ   وال رليأأا  يف جامعأأة دمشأأق، ،سأأ  إحصأأائيا  إدارب الأأنظم ( طالبأأاً وطالبأأة 020234)

ذي سأأأحب  منأأأه العينأأأة لأأأراسأأأة ابلأأأ  عأأأدد  أفأأأ اد رلتمأأأ  الد وقأأأدكليأأأا  لتكأأأون رلتمعأأأاً أبأأألياً للدراسأأأة، 
 ( يوض  ذلظ:0) وطالبة، واجلدول ،( طالباً 00406)

ل(6م  ل)در
 رة رد ىلحابلدرمألسل درطخصصلتهزاعلأالعددلدرلمطلعلدفصةد

لدرملهعلمةي لذكهرلدرقاملدروةسى

 الرتبية
 0100 0235 042 اإلرشاد النفس 

 0413 0002 203 علم النف 
 0462 0765 475 اللغة الع بية اآلدا 
 0037 767 052 علم احلياب العلوم
 2607 0002 0427 الط  البش ي الط 
 00406 5231 2043  اجملموع

 عونةذالدرادة:ذذ -11-2-2
( طالبأأأاً وطالبأأأة مأأأ  طلبأأأة جامعأأأة دمشأأأق مأأأ  الكليأأأا  150أج يأأأ  الدراسأأأة علأأأى عينأأأة مكواأأأة مأأأ )

( 074غ  مقصأودب، مأنهم ) اخت وا بط يقةالذي   والعلوم اإلاسااية، وم  سنوا  دراسية سلتلفة، ،العلمية
 ( سأأنة00,3قأأدر  ) مبتوسأأط حسأأاي ،سأأنة 01 -06أعمأأارهم بأأن  ( طالبأأًة، شلأأ  تأأ اوح054و ) ،طالبأأاً 

( سأنة لئلاأاا. 0,3و) ( سأنة02,5ومتوسأط حسأاي قأدر  )( سأنة للأذكور، 0,1) واضلأ اف معيأاري قأدر 
   والت صإ الدراس .س  اجلن ( توزي  عينة الدراسة 0ويبن اجلدول )

ل(3م  لل)در
 تهزاعلنسألىلدر رد ىلحابلدرمألسل درطخصصلدر رد د

 درطخصصلدر رد د درمألس حمملدرلسألى دروةسى
 نةهملمةايةسى نةلد مةي  ذكهر

 62  23 13 62 الرتبية
 002  43 33 002 اآلدا 
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  022 12 44 022 العلوم
  50 10 22 50 الط 
 022 050 054 074 150 اجملموع

ذأدواتذالدرادة:ذ-11-2-3

 :Psychological security  :مقواسذاألمنذالنفدي -
لأأدى اسأأتع اهل مقأأايي  األمأأ  النفسأأ  الأأي اسأأت دم  يف  أأوا ودراسأأا  متعأأددب، اختأأار الباحأأث 

( عبارب تقي  األم  32يتكون م  ) والذيراسة، ( دلناسبته دلوضوع الد0223شق ) ادلقياس الذي أُعدف ته
 أبعاد ه : أربعة تتوزع علىو س  العام، النف

، 3، 2، 1، 0، 0: وأرقامها يف ادلقيأاس( عبارب، 02يتةم  )و ورؤوتهذللمدتقبل:ذ،تكوونذالفردذ-
02 ،00 ،00 ،01 ،02 ،03 ،04 ،05 ،06. 

، 6، 5، 4: اآلتيأة يف ادلقيأاس األرقأام عبأارب حتمأل( 06يتةأم  )و احلواةذالعامةذوالعملوةذللفرد:ذ-
7 ،02 ،00 ،00 ،01 ،02 ،07 ،12، 10 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15. 

، 20، 20، 22، 17، 16: آلتيأةاألرقأام ا حتمأل( عبأارا  02يتةأم  )و احلالةذاملزاجوةذللفرد:ذ-
21 ،22 ،23 ،24 ،25. 

، 03: اآلتيأة األرقام حتمل( عبارب 00) يتةم و  العالقاتذاالجتماعوةذوالتفاعلذاالجتماعيذللفرد:ذ-
04 ،05 ،06 ،07 ،26 ،27 ،32 ،30 ،30 ،31 ،32. 
أربعأأة بأأدائل هأأ : موافأأق بشأأدب، موافأأق كثأأ اً، موافأأق أحيااأأاً، غأأ  موافأأق.   كأأل عبأأارب ضأأم  عأأ تكأأون اإلجابأأة و 

 اً ( درجأأة، وارتفأأاع الدرجأأة يعأأا شأأعور 040 -2) بأأنتأأ اوح درجأأة ادلفحأأوص (، وبالتأأاي 1-2مأأ  ) وتنأأال الأأدرجا 
هأأذا  م األمأأ  النفسأأ .وللت كد مأأ  بأأبلح، واطلفأأاهل الدرجأأة يأأدل علأأى شأأعور حقيقأأ  بعأأدبأأاألم  النفسأأ  اً حقيقيأأ

والثبأأا  البلزمأأة قبأأل تطبيقأأه علأأى العينأأة األساسأأية يف هأأذ  الدراسأأة وفقأأاً  ،ادلقيأأاس، اسأأُت  ج  معأأامبل  الصأأد 
 لآليت:
ذصدقذاملقواس:ذ-11-2-4

ذ Construct Validityالبناء:ذصدق

 درجأأة ادلقأأايي  الف عيأأة حسأأا  عبلقأأة خأأبلل مأأ  ً دلقيأأاس األمأأ  النفسأأ البنأأا بأأد  مأأ  التحقأأق مت
درجأة الكليأة وعبلقأة درجأة العبأارب بال ،Internal consistency method)  الكليأة للمقيأاس بالدرجأة

 وطالبأأًة مأأ  طأأبل  جامعأأة دمشأأق ،( طالبأأاً 62) علأأى عينأأة اسأأتطبلعية مكواأأة مأأ  للمجأأال الأأذي تتبأأ  لأأه
الدرجة الكلية و  ،البحث األساسية(، وقد ت اوح  معامبل  االرتباط بن درجة كل رلال)خارج إطار عينة 
ودرجأأة اجملأأال الأأذي  ،كمأأا ت اوحأأ  معأامبل  االرتبأأاط بأأن درجأأة العبأارب (،2,56–2,35للمقيأاس بأأن )



  5102-العدد الرابع -..المجمد الثالث عشر...............................امعات العربية لمتربية وعمم النفسمجمة اتحاد الج
 
 

 11 

 ( وهأأ  معأأامبل  ارتبأأاط عاليأأة وذا  داللأأة إحصأأائية عنأأد مسأأتوى داللأأة2,60 – 2,44) تتبأأ  لأأه بأأن
(2.20.)  

 صدقذاالرتباطذمبحك:
)بأد  االرتبأاط مبحأظ( الأذي يُعأد مأ  أكثأ   مت التحقق م  بد  ادلقياس م  خبلل االرتباط مبحظ

(، وقأأأد بلأأأ  معامأأأل 0200أاأأأواع الصأأأد  قبأأأواًل، باسأأأت دام مقيأأأاس األمأأأ  النفسأأأ  الأأأذي أعدتأأأه اعيسأأأة )
 .معامل ارتباط جيد (وهو2,65االرتباط بن ادلقياس  )

ذواس:ثباتذاملق -11-2-5

 بط يقتن علا: للمقياس الثبا  معامبل  قدر 
، ادلسأت دم ثبأا  ادلقيأاس مأ  التحقأق مأ  أجأل :)الثباتذباإلعادة(ذاالدتقرارذثباتذمعاملذادتخدام

العينأأة  أفأأ اد يكأأون أال م اعأأاب مأأ  وطالبأأة، طالبأأاً ( 62) مأأ  مكواأأة اسأأتطبلعية عينأأة علأأىطبأأق  فق اتأأه ودقأأة
تطبيقأأه بعأأد أسأأبوعن مأأ  التطبيأأق األول،  أعيأأد مث األساسأأية، الدراسأأة عينأأة أفأأ اد ضأأم مأأ   االسأأتطبلعية

 (.0وكاا  النتائج كما يف اجلدول)
ُحسأ  معامأل  (:Cronbach Alphaبادتخدامذمعامللذثبلاتذاالتدلاقذاللداخليذألفلاذكرونبلا )ذذذذذذ

 ،(Cronbach Alpha)  ثبأأأا  ادلقيأأأاس باسأأأت دام معامأأأل ثبأأأا  االتسأأأا  الأأأداخل  ألفأأأا ك وابأأأاخ
 (.1) وكاا  النتائج كما ه  يف اجلدول

ل(:2م  لل)در
لل رةلقسيسلكولللي طخ دمل عاقطدل،اليااجلث يجلدفلليدلدرنعنسىلرلقسيسلدفايلدرألناد

للدعاقىلأرنيلكع ة يخلدال طقعدرل دالتايقلدر دخةد

اليااجلث يجللنلدر ل لم
لدال طقعدر

لالياللث يجلدالتايق
لكع ة يخلدر دخةدلأرني

 **2,60 **2,60 62 ي  الف د ورؤيته للمستقبلتكو  0
 **2,62 **2,57 62 احلياب العامة والعمل للف د 0
 **2.62 **2,61 62 احلالة ادلزاجية للف د 1
 **2.60 **2,55 62 العبلقا  االجتماعية والتفاعل االجتماع  2
 **2,64 **2,66 62 الدرجة الكلية للمقياس 

ل0,06**لذدجلدالرىلمحصيجسىلنأل لااطه للللللللللللللللللللللللللللللن:لن دلأالعددلدرلسألىللللل
والدرجة الكلية دلقياس األم  النفس   ،( يتة  أن معامبل  ثبا  األبعاد الف عية1) م  خبلل اجلدول

ًً علأأأى ذلأأظ ؽلكأأأ  اعتمأأأاد و  يأأاس ؽلتلأأأظ مسأأتوى جيأأأداً مأأ  الثبأأأا م تفعأأة اسأأأبياً، شلأأا يشأأأ  إى أن ادلق بنأأا
 والوثو  به يف الدراسة احلالية. ،اسادلقي

ذEgo Virtues مقواسذفاعلوةذاألنا:ذ

 ( لقياس فاعليا  األاا ادلكتسبة (Markstrom, et al.,1997  أعد هذا ادلقياس ماركسرتوم
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( 0202واالجتمأأأاع  وفأأأق اظ يأأأة أريكسأأأون. وقأأأد قأأأام الغامأأأدي) ،النا أأأة عأأأ  حأأأل أزمأأأا  النمأأأو النفسأأأ 
( فأ داً مأ  مسأتويا  164وتقنينه على البيئأة السأعودية علأى عينأة مكواأة مأ  ) ،صلليزيةبرترتته ع  اللغة اإل

يتكأون ادلقيأاس . و والثبأا  ،يتمتأ  ادلقيأاس خبصأائإ سأيكومرتية عاليأة مأ  حيأث الصأد و  تعليميأة سلتلفأة،
 اآلخأأأ  يف اال أأأا  السأأأال ، وقأأأد أجأأأ ى الباحأأأث وبعةأأأهما( عبأأأارب بعةأأأها يف اال أأأا  ادلوجأأأ  10مأأأ  )

موافأق  -موافأق غالبأاً  - يأث تصأب  موافأق كثأ اً  والأدرجا  الأي تعطأى ذلأا، تعديبل  على بدائل اإلجابأة 
تنطبق  -(، بداًل م  تنطبق دتاماً 2-0-0-1-2غ  موافق أبداً، وتعطى الدرجا ) -موافق اادراً  -أحياااً 
الباحث أيةاً  (. كما اعتمد3،2،1،0،0تنطبق وتعطى الدرجا ) ال -تنطبق اادراً  -تنطبق أحياااً  -غالباً 

على الدرجة الكلية للمقياس  بداًل مأ   زئأة ادلقيأاس إى أبعأاد ف عيأة لقيأاس فاعليأا  األاأا اظأ اً لقلأة عأدد 
علأى التقأدي  الأذايت للمفحأوص تبعأاً إى مقيأاس  عبارا  ادلقياس. أما اإلجابة على عبارا  ادلقياس فتعتمأد

علأأى مقيأأاس متأأدرج أمأأام كأأل عبأأارب مأأ  )×( مأأ  خأأبلل وضأأ  إشأأارب  ث يأأ( اخلماسأأ ، Likert) ليكأأ  
)×( ( إذا وض  إشارب 2عبارا  ادلقياس مبا يتفق م  رأي ادلفحوص، حيث يعطى ادلفحوص أرب  درجا  )

يف حقأأأأأل موافأأأأأق غالبأأأأأاً، )×(  ( درجأأأأأا  إذا وضأأأأأ  ادلفحأأأأأوص إشأأأأأارب1يف حقأأأأأل موافأأأأأق كثأأأأأ اً، وثأأأأأبلا )
( إذا وض  ادلفحوص 0يف حقل موافق أحياااً، ودرجة واحدب ))×( ص إشارب ( إذا وض  ادلفحو 0)نودرجت
 يف حقل غ  موافق أبداً ×(  شارب)( إذا وض  ادلفحوص إ2يف حقل موافق اادراً، ودرجة بف  )×(  إشارب)

بالنسأأأأبة للعبأأأأارا  ذا  اال أأأأا  ادلوجأأأأ ، بينمأأأأا ت خأأأأذ اسأأأأتجابا  ادلفحأأأأوص أوزااأأأأاً معاكسأأأأة إذا كااأأأأ  
( درجأة. وتأدل الدرجأة 006 - 2 اوح درجا  ادلفحوبأن بأن )  يف اال ا  السال . و بذلظ تبااإلجا

ادل تفعة على هذا ادلقياس على فاعلية عالية لؤلاا، أما الدرجة ادلن فةة فتأدل علأى فاعليأة من فةأة لؤلاأا. 
ساسأأية يف هأأأذ  وقأأد اسأأُت  ج  معأأأامبل  الصأأد  والثبأأا  البلزمأأأة للمقيأأاس قبأأأل تطبيقأأه علأأى العينأأأة األ

 الدراسة وفقاً لآليت:
 ص قلدرلقسيس:

ل (Construct Validity):در ألي لص ق -
 درجأأأة ادلقأأأايي  الف عيأأأة حسأأأا  عبلقأأأة خأأأبلل البنأأأاً دلقيأأأاس فاعليأأأة األاأأأا مأأأ  بأأأد  التحقأأأق مأأأ  مت

ارج ( طالباً وطالبًة م  طلبة جامعة دمشق)خ62مكواة م ) على عينة استطبلعية الكلية للمقياس بالدرجة
( 2,57 – 2,45إطأأار عينأأة الدراسأأة األساسأأية(، وقأأد ت اوحأأ  معأأامبل  االرتبأأاط لعبأأارا  ادلقيأأاس بأأن)

ل(.2,20) وذا  داللة إحصائية عند مستوى داللة ،وه  معامبل  ارتباط عالية
ل:)ص قلدرلقيرةىلدردعالسى(لدرص قلدرطلسسز  -

( مأأأ  درجأأأا  اجملموعأأأة 058ا )الصأأأد  التمييأأأزي مأأأ  خأأأبلل مقاراأأأة درجأأأا  اجملموعأأأة العليأأأ حسأأأ 
 :اآليت( 2) ( للمفحوبن، وكاا  النتائج كما يف اجلدول058الدايا)

ل
ل
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لل(4م  ل)در
لدرلطه ديجلدرحايلسىل دالةحعداليجلدرللسيراىل ألسلىلدخط يرل)ج(لر ر يجلدرلملهنطسيل

 درلةسيل در ةسيلنةةلاقسيسلالينةسىلدفةي
 ت ع م ن المجموعة

 **9,29 85,0 84,48 02 العليا
 86,89 63,30 02 الدنيا 

لللل(t-test:لألسلىلدالخط يرلدرطيجد)جللدرللسير ع:لدالةحعداللم:لدرلطه طلدرحايلدلللدرلسألىلللن:لن دلأالعدد
ل0,06**:لددرىلنأل لااطه لل

لث يجلدرلقسيس:
 ُحسب  معامل ثبا  ادلقياس بط يقتن علا:

، ادلست دم ثبا  ادلقياس م  التحقق م  أجل  :)لدرث يجلليننيدة(لدال طقعدرلث يجلاليالد طخ دمل
العينأأة  أفأأ اد يكأأون أال م اعأأاب مأأ  وطالبأأة، طالبأأاً ( 62) مأأ  اسأأتطبلعية مكواأأة عينأأة علأأىطبأأق  فق اتأأه ودقأأة

تطبيقه بعد أسأبوعن مأ  التطبيأق األول، وكااأ   أعيد مث األساسية، الدراسة عينة أف اد ضم  االستطبلعية
   (.3) النتائج كما يف اجلدول

ُحسأ  معامأل  (:Cronbach Alphaملاليادللث ديجلدالتاديقلدرد دخةدلأرنديلكع ة ديخل)دد طخ ل
(،  وكااأ  Cronbach Alphaثبأا  ادلقيأاس باسأت دام معامأل ثبأا  االتسأا  الأداخل  ألفأا ك وابأاخ )

 (.3) النتائج كما يف اجلدول
ل(2م  لل)در

لجلدال طقعدرل  عاقىلأرنيلكع ة يخاليااجلث يجلاقسيسلالينةسىلدفةيلللي طخ دملث ي
 كرونباخ الداخمي ألفا معامل ثبات االتساق معامالت ثبات االستقرار ن المقياس

 **2,86 **2,88 82 فاعلية األنا
 1010 ن:لن دلأالعددلدرلسألىللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل**لذدجلدالرىلمحصيجسىلنأل لااطه 

يش  إى أن ادلقيأاس  وهذاامبل  ثبا  مقياس فاعلية األاا م تفعة اسبياً، ( يتة  أن مع3م  اجلدول)
ًً على ذلظ ؽلك  اعتماد ادلقياسو ؽلتلظ مستوى جيداً م  الثبا .   والوثو  به يف الدراسة احلالية. ،بنا

 م عد دجلدرطد سق:

ادلشأاركن يف كأل  وفاعليأة األاأا يف جلسأا  رتاعيأة بأغ بال يتجأاوز عأدد ،األمأ  النفسأ  طبق مقياسأا
ترتك ذلم ح ية اإلجابة على  و كاا  تُقدم  ذلم التعليما  بشكل واض ،   إذ( طالباً وطالبة، 03رلموعة )

 .عبارا  ادلقياسن دون إك ا  أي طال  على ادلشاركة يف الدراسة
 :نتائجذالدرادةذومناقشتهاذ-12

عينأة  -طلبة جامعة دمشقلدى ة األاا وفاعلي ،كل م  األم  النفس   ىمستو ما  :دراؤدلرةطحققلايل
 الدراسة ؟
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وفاعليأأأأأة األاأأأأأا ، وبأأأأأنف  الأأأأأدرجا    ،ُحسأأأأأب  درجأأأأأا  ادلفحوبأأأأأن علأأأأأى مقياسأأأأأ  األمأأأأأ  النفسأأأأأ 
 :وفقاً لآليت ع( إى ثبلثة مستويا 0 -) م +/ التوزع الطبيع  علىاستناداً للمقياسن 

ل(1م  ل)در
ل(270نسألىلدر رد ىلل)ن=ل– يالىلداشقللااطهايجلدفايلدرألنادل الينةسىلدفةيلر  ل ة ى

 ع م ن المقياس
 مستوى منخفض مستوى متوسط مستوى عال

 ٪ الدرجة ن ٪ الدرجة ن ٪ الدرجة ن
األمننننننننننننننننن 

 02,4 أقل -78 76 56,0 70 -829 029 03,4 أعلى -882 87 89,3 92,3 370 النفسي

فاعليننننننننننننننة 
 85 أقل -64 56 63 94-65 034 00 أعلى -95 80 85,02 82,0 370 األنا

لع:لدالةحعدالدرللسير لللللللللللللللم:لدرلطه طلدرحايلدلللللللللللللللللللللن:لن دلأالعددلدرلسألىللللللل
( مأ  34,08، تبأن أن )األمأ  النفسأ  مسأتويا ( أاأه عنأد تصأني  4يتة  م  اسأتع اهل اجلأدول )

األمأ  مأ  دمشق يشع ون بدرجأة متوسأطة  . أي أن طلبة جامعةأف اد العينة يقعون ضم  ادلستوى ادلتوسط
 ادلملكأأأأأأأأة األردايأأأأأأأأة، ودراسأأأأأأأأة ( يف0222 النفسأأأأأأأأ  بشأأأأأأأأكل عأأأأأأأأام. وهأأأأأأأأذا يتفأأأأأأأأق مأأأأأأأأ  دراسأأأأأأأأة )الغ ايبأأأأأأأأة،

، ( يف اينأأأوى الأأي أوضأأأح  وجأأود مسأأأتوى إغلأأاي مأأأ  األمأأ  النفسأأأ  عنأأد طلبأأأة اجلامعأأأة0202اه،)عبأأد
إغلابيأة م تفعأأة مأ  األمأ  النفسأ  لأأدى  ( الأي بينأأ  وجأود مسأتويا 0200ودراسأة )الشأم ي، وب كأا ، 

يف  (Zhang, & Wang,2011) مأأ  اتأأائج دراسأأة زصلأأووينج  اتفقأأ . كمأأا طالبأأا  جامعأأة أم القأأ ى
 مسأتويا  أن وجأد  كمأا النفسأ ، األمأ  م  متوسط مبستوى يتمتعون الطلبة أن إى الصن الي أشار 

 الطلبة ( الي أظه   أن0200) ادل تلفة، ودراسة ب كا  واإلقليمية الثقافية خبلفياهتم ت ث   النفس  األم 
 وجأأود ( الأأي أظهأأ  0200مأأ  دراسأأة ابأأ يعم ) واختلفأأ النفسأأ .  األمأأ  مأأ  متوسأأط مبسأأتوى يتمتعأأون
وؽلكأأ  تفسأأ  ذلأأظ بأأ ن شأأعور طلبأأة اجلامعأأة بأأاألم   ادلأأ اهقن لأأدى النفسأأ  األمأأ  مأأ  مأأن فض مسأأتوى
الأي دتثأل  ،وادلزاجيأة، واالجتماعيأة، والنفسأية ،حلاجأاهتم العةأوية ا  اسأبي اً يش  إى أن لأديهم إشأباع النفس 

وبأأاآلخ ي ،  ،ذلأأذ  احلاجأأا  يعأأا إدراكأأه ب اأه واثأأق مأأ  افسأأه أن إشأأباع الفأ د إذمكواأا  األمأأ  النفسأأ ، 
 نأوؽلتلأظ القأدرب علأى التجديأد، ومأ  مث شأعور  بأاألم  النفسأ . واجلأدي  ذكأ    ،وأاه يشع  بتقدي  الذا 

 ونيتع ضأ إذ كثأ اً مأا، كلهأا  بشأكل كامأل يف األوقأا الشعور باألم  النفسأ  لأدى طلبأة اجلامعأة ال يكأون 
الي تعأد ااعكاسأاً للتغأ ا  السأ يعة الأي طأ أ  علأى  يف اجلامعة مأثناً دراستهيف إى ضغوط حياتية يومية 

كثأأ اً   ونيفكأأ  و  اجتماعيأأة سلتلفأأةو  ،واقتصأأادية ،لةأأغوط دراسأأية ونيتع ضأأ كمأأاجوااأأ  احليأأاب بشأأكل عأأام،  
 باألم  النفس . مإى اطلفاهل اسيب يف شعوره يؤديانوتوت   ،بادلستقبل، وما ينجم ع  ذلظ م  قلق

يقعأأأون ضأأأم  ادلسأأأتوى  األاأأأا فاعليأأأةمأأأ  أفأأأ اد عينأأأة البحأأأث يف مقيأأأاس  ( 418)أن أظهأأأ   الدراسأأأة و 
ن دائمأاً يف مسأتوياهتا العليأا، فهأ  تتأ ث  بأالظ وف وهذا ش ً طبيع  ، إذ إن فاعلية األاا ال تكأو ادلتوسط، 

 ،أثنأأاً دراسأأتهم، ويف عبلقأأاهتم مأأ  زمبلئهأأم، والظأأ وف النفسأأية يف الأأي يتعأأ هل ذلأأا الطلبأأة وأحأأداا احليأأاب
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، كما أضها ذا  بلة وثيقة ب سالي  التنشئة االجتماعية والتفاعل فيهاواالجتماعية الي ؽل ون  ،واالقتصادية
، ذلأأذا يأأدرك الفأأ د ذاتأأه يف سأأيا  هأأذ  فيهأأا ونوالظأأ وف األسأأ ية، واخلأأ ا  ادلدرسأأية الأأي ؽلأأ  االجتمأأاع ، 
مأأ  جااأأ  آخأأ  فأأإن األاأأا الفاعلأأة القويأأة  عأأل اإلاسأأان قأأادراً علأأى االسأأتجابة دلتطلبأأا  احليأأاب و اخلأأ ا . 

اسأان الأذي ؽلتلأظ أن اإلصلأد حأن  علأىمب واة، ويست دم إمكاااته بشكل مناسأ  يف ادلواقأ  الةأاغطة، 
 يف التوافق النفس  يف الظ وف الةاغطة. ذا إمكااية ضعيفةأاا ضعيفة، 

ل،اللته د لناألدىلذدجلدالردىلمحصديجسىللدسيلدر ديجلدفاديلدرألنادددل: ردةرةطحقدقلاديلدرنعضدسىلدف ل
، ُحسأب  معأامبل  الأرتابط بأن درجأا   در يجلالينةسىلدفةيلر  ل ة ىل يالدىلداشدقلينسألدىلدر رد دى

ب بعأأاد  األربعأأة، ودرجأأاهتم علأأى مقيأأاس فاعليأأة األاأأا، وحللأأ  البيااأأا    ة علأأى مقيأأاس األمأأ  النفسأأالطلبأأ
 (.5( وكاا  النتائج كما يف اجلدول)SPSSباست دام ال اامج اإلحصائ ) 

ل(7م  لل)در
ةيلر  ل ة ىل لسيلدر يجلاقسيسلالينةسىلدف،لدفايلدرألنادللألليد لدرنعنسىلاليااجلدالرت يطللسيلدر يجلاقسيس

 (.273)ن=لل)نسألىلدر رد ى(ل يالىلداشق
لالينةسىلدفةيلدرلقسيس/للللللللل

 **2,31 ورؤيته للمستقبل ،تكوي  الف د البعد األول مقياس األم  النفس 

 **2,12 والعمل للف د ،احلياب العامة البعد الثاو

 **2,23 احلالة ادلزاجية للف د البعد الثالث

 **2.05 والتفاعل االجتماع  ،العبلقا  االجتماعية اب البعد ال  

 **2,20 ادلقياس ككل

ل0,06ذدجلدالرىلمحصيجسىلنأل لااطه ل**
 ،األمأ  النفسأ  ب بعأاد  األربعأة ( أن رتي  معامبل  االرتباط بن درجأا  مقيأاس5يتة  م  اجلدول)

(، 2.20لأأة إحصأأائية عنأأد مسأأتوى)وذا  دال ،وبأأن درجأأا  مقيأأاس فاعليأأة األاأأا موجبأأة ،ودرجتأأه الكليأأة
 بالنسبة للعينة الكلية.

 فقدان بن سالبة ارتباطيه الي أظه   وجود عبلقة (0222) تتفق هذ  النتائج م  اتائج دراسة شق و 
وجأأأود عبلقأأأة  ( الأأأي أوضأأأح 0227النفسأأأ ، ودراسأأأة )عقأأأل،  اإلجهأأأاد عأأأدا مبتغأأأ ا  األاأأأا وقأأأوب األمأأأ 

وجأأود عبلقأأة  ( الأأي أظهأأ  0200ك ،تاعأأالأأذا  واألمأأ  النفسأأ . ودراسأأة )الارتباطيأأة موجبأأة بأأن مفهأأوم 
( الأي تبأن 0200ارتباطية موجبة بن الدرجة الكلية لفاعليأا  األاأا وال ضأا عأ  احليأاب. ودراسأة أبأو شأامة)

 وأسأالي  مواجهأة األحأداا الةأاغطة ،م  خبلذلا وجود عبلقة ارتباطية ذا  داللة إحصائية بن قوب األاأا
 وغ  العاملة. ،لدى ادل أب العاملة
طلبأة اجلامعأة )مأ  اجلنسأن(،  ب اه كلما حتس  مستوى األمأ  النفسأ  لأدى هذ  النتائج،وؽلك  تفس  

لأأأأديهم. فأأأأاألم  النفسأأأأ  يتكأأأأون لأأأأدى طلبأأأأة اجلامعأأأأة مأأأأ  خأأأأبلل تكأأأأوينهم  حتسأأأأ  مسأأأأتوى فاعليأأأأة األاأأأأا
الي ؽل ون هبا، وتكيفهم م  عملهم  ب  أحداا احلياللمستقبل، وم  خبلل تفاعلهم مواظ هتم  ،البيولوج 
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ينةأأأم  معأأأرتك  وتفأأأاعلهم مأأأ  اآلخأأأ  ،وعبلقاهتم االجتماعيأأأة،ودراسأأأتهم، وحأأأالتهم النفسأأأية الأأأي يعيشأأأوضها
اإلاسان خبلل حياتأه، تُعأد  أساسأاً يف مأدى   ؽل ون هبا. لذلظ فإن فاعلية األاا الي يكتسبهاياألحداا ال

وتفاعلأه مأ  أحأداا احليأاب اليوميأة. ذلأذا تسأعى جامعأة  ،ظأة علأى أمنأه النفسأ  خأبلل ظلأو قدرته علأى احملاف
دمشق جاهدب إى تأوف  كأل مأا مأ  شأ اه أن يشأع  الطلبأة بأاألم  النفسأ  بشأكل عأام، وذلأظ مأ  خأبلل 

فأة، وأاشأطة اجلامعأة ادل تل ،هتم يف فعاليأا ايتمثأل ذلأظ مأ  خأبلل مشأاركو تكأوي  أاأا فاعلأة قويأة لأديهم، 
هتم يف اختاذ الق ارا  الي هتمهم، وتوف  ال عاية النفسية والرتبوية ذلم، وهذا مأ  شأ اه رفأ  مسأتوى اومشارك

و  ،الثاايأأة ذلأظ ؽلكأ  رفأأض الف ضأية الصأف يةبنأاً علأأى  أمأنهم النفسأ ، وحتسأأن قأوب وفاعليأة األاأأا لأديهم.
وبن  ،داللة إحصائية بن درجا  األم  النفس قبول الف ضية البديلة الي تؤكد وجود عبلقة ارتباطية ذا  

 درجا  فاعلية األاا لدى عينة الدراسة.
لمحصديجسىللدسيلاطه دديجلدر ديجلكدللادي:اللته  لالع قلذدجلدالردىلةسى رةطحققلايلدرنعضسىلدرثي

ُحسب  ادلتوسطا  ،لمةي (ي-دفايلدرألنادل الينةسىلدفةيلر  لنسألىلدر رد ىلتلز لمرةلدرمألسل)ذكهر
وفاعليأأة األاأأا،  ، األمأأ  النفسأأ  واالضل افأأا  ادلعياريأأة لأأدرجا  الطلبأأة مأأ  اجلنسأأن علأأى مقياسأأ  ،بيةاحلسأأا

واالضل افأا   ،ا ا  داللة الفأ و  بأن ادلتوسأطا  احلسأابية ( للكش  ع t-test) كما حسب  قيمة ) (
 (6) كما يف اجلدول  وكاا  النتائج (SPSSادلعيارية، وحلل  البيااا  باست دام ال اامج اإلحصائ  )

 (8م  لل)در
درلطه ديجلدرحايلسىل دالةحعداليجلدرللسيراىل ألسلىل)ج(لر ر يجل ة ىل يالىلداشقل)ايلدرمألاسي(لالدلاقسي دل

لدفايلدرألنادل الينةسىلدفةي
ل(T)جلعلملنلدرمألسلألليدلدرلقسيسلدرلقسيس

األمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
 النفس 

  4,20 07,05 074 ذكور تكوي  الف د ورؤيته للمستقبل
 6,25 02,62 054 إااا **3,63

  5,13 06,34 074 ذكور احلياب العامة والعمل للف د
 3,12 00,51 054 إااا **00,5

  4,37 01,60 074 ذكور احلالة ادلزاجية للف د
 5,01 06,51 054 إااا *0,34

العبلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  االجتماعيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة والتفاعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 االجتماع 

  4,00 02,4 074 ذكور
 5,32 03,42 054 إااا **7,62

  06,35 72,17 074 ذكور ادلقياس ككل
 02,02 64,06 054 إااا **1,77

  00,06 62,21 074 ذكور فاعلية األاا
 01,01 62,5 054 إااا *0,30

للللللللل(للt-testدالخط يرلدرطيجد))ج(لللللللع:لدالةحعدالدرللسير لللللم:لدرلطه طلدرحايلدلللللن:لن دلأالعددلدرلسألىل
 0,02*لذدجلدالرىلمحصيجسىلنأل لااطه للللللللللللللل0,06**لذدجلدالرىلمحصيجسىلنأل لااطه 
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( أن متوسأأأط درجأأأا  الأأأذكور مأأأ  طأأأبل  اجلامعأأأة أعلأأأى مأأأ  6يتةأأأ  مأأأ  النتأأأائج ادلبينأأأة يف اجلأأأدول )
  ،الأأة ادلزاجيأأةماعأأدا بعأأدي احل مقيأأاس األمأأ  النفسأأ ويف  ،متوسأأط درجأأا  اإلاأأاا يف مقيأأاس فاعليأأة األاأأا

وتتفق هذ  النتائج م  اتائج  كاا  الف و  لصاا اإلااا  إذوالتفاعل االجتماع ،  ،والعبلقا  االجتماعية
وجأأود فأأ و  ذا  داللأأة إحصأأائية  يف  اأظه تأأ تأأنل( ال0200)ب كأأا ، (، ودراسأأة0202دراسأأة )عبأأد اه،

 ذا  ف و  ( الي أوضح  وجود0200عم،مستوى األم  النفس  تعزى إى متغ  اجلن ،وم  دراسة )اب ي
الأأأأذكور، ودراسأأأأة  اجلأأأأن  لصأأأأاا دلتغأأأأ  ادلأأأأ اهقن تعأأأأزى لأأأأدى النفسأأأأ  األمأأأأ  مسأأأأتوى إحصأأأأائية يف داللأأأأة

 ادلقيأأأاس النفسأأأ  علأأأى بأأأاألم  الشأأأعور مسأأأتوى يف فأأأ   ( الأأأي بينأأأ  وجأأأود0201)مصأأأطفى والشأأأ يفن،
وفيمأا ؼلأإ تفأو  اإلاأاا  يف بعأدي احلالأة  .(الأذكور لصأاا( للجأن  تعأزى رتيعهأا رلاالتأه وعلى، ككل

يشأأأ  إى أن اإلاأأأاا أكثأأأ   يأأأ ى الباحأأأث أن هأأأذاوالتفاعأأأل االجتمأأأاع ،  ،ادلزاجيأأأة والعبلقأأأا  االجتماعيأأأة
والظ وف الي حتيط باجملتم  الذي يعش  فيه، كمأا أضهأ  أقأدر مأ  الأذكور  ،حساسية م  الذكور لؤلحداا
 ه  القدرب يف التفاعل االجتماع  أكث  م  الذكور.ولدي ،يف تكوي  عبلقا  اجتماعية

 ودراسأأة (Sinha&Parhat, 2006)مأأ  جااأأ  آخأأ  تتفأأق اتأأائج هأأذ  الدراسأأة مأأ  اتأأائج دراسأأة و 
دى اإلاأأأاا بفأأأار  دال أن الأأأذكور يتميأأزون بقأأأوب أاأأأا أعلأأى مأأأ  قأأوب األاأأأا لأأ اأظه تأأ تأأأنل( ال0775 )عيأأد،
يف الواليا  ادلتحدب األم يكية الأي أظهأ   وجأود (Woodward & Helen ,2007) ودراسة، إحصائياً 

 وقوب األاا لصاا الذكور. ،ف و  بن اجلنسن يف إظهار ادليل ضلو م كز الةبط الداخل 
(، ودراسأأأأة 0227(، ودراسأأأة )عقأأأل، 0775مأأأا اختلفأأأ  اتأأأائج هأأأذ  الدراسأأأة مأأأأ  اتأأأائج )سأأأعد، وك
( الأأي أظهأأ   عأأدم وجأأود فأأ و  0223أقأأ ع، )  (، ودراسأأة0222 ودراسأأة )الغ ايبأأة، (،0222)شأأق ،

 أيةاً م   ختلفوا جوه ية يف مستوى الشعور باألم  النفس  لدى طلبة جامعة دمشق تبعاً دلتغ  اجلن .
 .األاا قوب يف اجلنسن بن ذا  داللة إحصائية ف و  وجود عدم الي أظه  ( 0222، )فةة دراسة اتائج

وفاعليأة األاأا لأدى طلبأة جامعأة دمشأق الأذكور  ،األمأ  النفسأ  وؽلك  تفس  ذلأظ بأ ن ارتفأاع مسأتوى
وأسأأأالي  الرتبيأأأة الأأأي يتمتأأأ  هبأأأا الأأأذكور  ،واجلسأأأدي ،بادلقاراأأأة مأأأ  الطالبأأأا ، إظلأأأا يعأأأود إى البنأأأاً النفسأأأ 

فاألم  النفس  م  احلاجا  ادلهمة لبنأاً الش صأية اإلاسأااية، إذ إن جأذور  تعأود إى بادلقاراة م  اإلااا.
 كلياهتام  خبلل   لذلظ تسعى جامعة دمشق فةوتستم  حل الشي وخة ع  م احل العم  ادل تل ،فولةالط

بشأأأكل أكثأأأ  وضأأأوحاً لأأأدى و واإلاأأأاا  ،لأأأدى الأأأذكور باسأأأتم ار   األمأأأ  النفسأأأ يشأأأجِ تو  ،بأأأدعمادل تلفأأأة 
شأج  تو  ن لأدى الأذكور بشأكل خأاص، تان سألبيااخلأوف والشأعور بعأدم األمأ  النفسأ  بأفت ألن الذكور،

 وضوحاً  لدى الذكور.  ذلظ بشكل أكث  و ،احملافظة على أاا فاعلة قوية ا الطلبةلدى أبنائه
اجملتمعا  الع بية يعط  مساحة م  احل ية  سائ م  جاا  آخ  فإن اجملتم  الع ي السوري ش اه ش ن و 

أأل ادلسأأ سأأم  تالجتماعيأأة الأأي ؤولية للأأذكور أكثأأ  مأأ  اإلاأأاا، والعبلقأأا  اللأأذكور أكثأأ  مأأ  اإلااا،وػلم 
تكوينهأا مأ  اآلخأ ي  أكثأ  تنوعأاً بادلقاراأة مأ  العبلقأا  االجتماعيأة الأي يسأم  للطالبأة  ،للطال  اجلأامع 

واالجتماعيأأأة الأأأي تتعأأأ هل ذلأأأا الطالبأأأة اجلامعيأأأة أكثأأأ  مأأأ  الةأأأغوط الأأأي  ،اجلامعيأأأة، وأن الةأأأغوط النفسأأأية
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  يشأع ون بأاألم  النفسأ  أكثأ  مأ  الطالبأا ، كمأا أن يتع هل ذلا الطال  اجلامع . وهذا ما غلعل الطبل
 ،فةأأأبًل عأأأ  ذلأأأظ فأأأإن أسأأأالي  الرتبيأأأة الأأأي يتبعهأأأا اآلبأأأاً مأأأ  الأأأذكورو فاعليأأأة األاأأأا لأأأديهم تكأأأون أفةأأأل. 

واإلااا متباينة، فهم يعززون ثقة األبنأاً الأذكور ب افسأهم أكثأ  مأ  تعزيزهأا لأدى اإلاأاا، فأاألم  النفسأ  
واجلامعأأة، كمأأا  ،وادلدرسأأة ،بأألة وثيقأأة بالتنشأأئة االجتماعيأأة داخأأل األسأأ ب ذلمأأااإلاسأأان وفاعليأأة األاأأا عنأأد 
ن إواإلاأأاا بدرجأأة كبأأ ب. لأأذلظ ؽلكأأ  القأأول  ،وبالأأدور الأأذي يسأأند لكأأل مأأ  الأأذكور ،تأأ تبط بالش صأأية
ة بنأأاً علأأى ذلأأظ ؽلكأأ  رفأأض الف ضأأيو وفاعليأأة األاأأا يتطأأوران مأأ  خأأبلل هأأذ  العبلقأأا .  ،األمأأ  النفسأأ 

وقبأأول الف ضأية البديلأة الأأي تأ ى وجأود فأأ و  ذا  داللأة إحصأائية بأأن متوسأطا  درجأأا   الثالثأة الصأف ية
 وفاعلية األاا لصاا عينة الذكور. ،واإلااا يف كل م  األم  النفس  ،الطلبة الذكور

:لاللته  لالع قلذدجلدالرىلمحصيجسىللدسيلاطه دديجلدر ديجلكدللاديلثيرثى السليلاخصلدرنعضسىلدر
لأدلددد(،ل-دفادديلدرألنادددل الينةسددىلدفةدديلردد  لنسألددىلدر رد ددىلتلددز لمرددةلدرطخصددصلدر رد دددل)نةلدددل

واالضل افا  لدرجا  الطبل  م  الت صصا  العلمية واألدبية على مقياس  ،ُحسب  ادلتوسطا  احلسابية
  ا أا  ( للكشأ  عأt-testودرجاهتم على مقياس فاعليأة األاأا، كمأا ُحسأب  قيمأة ) ( ) ،األم  النفس 

واالضل افأأأأأا  ادلعياريأأأأأة، وحللأأأأأ  البيااأأأأأا  باسأأأأأت دام ال اأأأأأامج  ،داللأأأأأة الفأأأأأ و  بأأأأأن ادلتوسأأأأأطا  احلسأأأأأابية
 :آليت( ا7(، وكاا  النتائج كما يف اجلدول)SPSSاإلحصائ ) 

الدلاقسي دلدفايللدرلطه ديجلدرحايلسىل دالةحعداليجلدرللسيراىل ألسلىل)ج(لر ر يجلنسألىلدر رد ىل(9م  لل)در
لتخصصيجلمةايةسى(.ل-)تخصصيجلنةلسىللألنادل الينةسىلدفةيلل القيفلرةطخصصلدر رد ددر
ل(Tج)لعلملنلدرطخصصلألليدلدرلقسيسلدرلقسيس

األمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
 النفس 

تكأأأأأأأأأأأأأوي  الفأأأأأأأأأأأأأ د ورؤيتأأأأأأأأأأأأأه 
 للمستقبل

 5,25 04,62 022 ختصصا  إاسااية 2.26 3,6 05,05 050 ختصصا  علمية

 4,22 02,71 022 ختصصا  إاسااية 2.56 6,33 03,4 050   علميةختصصا احلياب العامة والعمل للف د

 4,21 04,31 022 ختصصا  إاسااية 0.05 5,30 03,40 050 ختصصا  علمية احلالة ادلزاجية للف د
العبلقأأأأأأأأأأأأأأا  االجتماعيأأأأأأأأأأأأأأة 

 والتفاعل االجتماع 
 4,22 00,20 022 ختصصا  إاسااية 0.03 5,10 01,10 050 ختصصا  علمية

 07,6 70,0 022 ةختصصا  إاسااي 0206 05,3 71,2 050 ختصصا  علمية ادلقياس ككل

 01,2 56,0 022 ختصصا  إاسااية 0261 00.1 62,1 050 ختصصا  علمية فاعلية األاا
         ع: االضل اف ادلعياري           م: ادلتوسط احلساي                 ن: عدد أف اد العينة    
 (t-test)  : قيمة االختبار التائ 
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الطلبأة مأ   ( اتبن عدم جود ف و   ذا  دالأة إحصأائية بأن متوسأط درجأا 7م  استع اهل اجلدول )
متوسأأط درجأأا  الطلبأأة مأأ  الت صصأأا  اإلاسأأااية علأأى مقياسأأ  الشأأعور بأأاألم   الت صصأأا  العلميأأة و

 النفس  وأبعاد  الف عية وفاعلية األاا.
 األم  مستويا  يف الف و  ( الي أظه   أن0775هذ  الدراسة م  اتائج دراسة) سعد، وتتفق اتائج 

بأأداللتها، ومأأ  دراسأأة  األخأأذ ؽلكأأ  وال، ضأأعيفة الت صأأإ حسأأ  ادلتفأأوقن وغأأ ، ادلتفأأوقن بأأن النفسأأ 
، ومأأ  ( الأأي تبأأن مأأ  خبلذلأأا عأأدم وجأأود فأأ و  يف مسأأتوى األمأأ  النفسأأ  تعأأزى إى الكليأأة0223)أقأأ ع،

( الأأي أوضأأح  عأأدم وجأأود فأأ و  بأأن طالبأأا  اجلامعأأة اسأأتناداً إى 02200دراسأأة )الشأأم ي، وب كأأا ، 
 الت صإ الدراس .  

دالأة بأن طلبأة  اً الأي وجأد  ف وقأ (0200اتائج هأذ  الدراسأة مأ  اتأائج دراسأة )ب كأا ، اختلف كما 
وم   ،ث  إحساساً بالطم اينة االافعاليةتبن أن طلبة الكليا  العلمية أك إذواألدبية،  ،الت صصا  العلمية

 وفقأاً  الطلبأة بأن النفسأ  مسأتوى األمأ  يف فأ و  وجأود ( الأي أظهأ   عأدم (Grout,1999اتأائج دراسأة
 يف اجلامعة. األكادؽلية ختصصاهتم الختبلف

 وؽلكأ  تفسأ  ذلأظ بأ ن طبيعأة الدراسأة يف الت صصأأا  العلميأة ال ختتلأ  كثأ اً عأ  طبيعأة الدراسأأة يف
واجتماعية تتسم  ،احتياجا  افسيةم   للطلبةم  حيث ما توف   يف جامعة دمشق  الت صصا  اإلاسااية

مأأأا تقدمأأأه  واألمأأأان، باإلضأأأافة إى ،وادلوضأأأوعية مأأأ  أجأأأل تأأأوف  حيأأأاب ك ؽلأأأة آمنأأأة يسأأأودها األمأأأ  ،بأأأالتوازن
شأأ ب مأأ  أعةأأاً هيئأأة ا  ماديأأة، ومسأأتلزما  تقنيأأة، ولقأأاًا  مبامكااأأإالدراسأأة يف هأأذ  الت صصأأا  مأأ  

أسأأاتذهتم  يكأأاد يكأأأون متشأأاهباً، إذ إن كأأأبًل مأأ  الكليأأأا  و التأأدري .كما أن التفاعأأل ادلباشأأأ  بأأن الطلبأأأة 
حأأأل ادلشأأأكبل  التعليميأأأة الأأأي  علأأأىوكليأأأا  الدراسأأأا  اإلاسأأأااية تسأأأعى إى مسأأأاعدب طلبتهأأأا  ،العلميأأأة

فأأإن  فةأأبًل عأأ  ذلأأظو  هم بشأأكل متقأأار .فاعليأأة األاأأا لأأدي وتعأأزز، تأأواجههم، وتشأأع هم بأأاألم  النفسأأ 
واالقتصادية الي يواجهها طلبة جامعأة دمشأق يف هأذ  الكليأا  متشأاهبة  ،واالجتماعية ،الظ وف السياسية

أو الت صصأأأا   ،إى حأأأد كبأأأ . لأأأذلظ ؽلكأأأ  القأأأول إن طلبأأأة جامعأأأة دمشأأأق مأأأ  الت صصأأأا  العلميأأأة
حأأداا الةأأاغطة الأأي ؽلأأ ون فيهأأا، واأل ،رغأأم الظأأ وف نوقأأوب أاأأا متقأأارب ،اإلاسأأااية، يتمتعأأون بأأ م  افسأأ 

ودتأأتعهم بادل واأأة، والسأأيط ب علأأى ادلصأأادر الداخليأأة واخلارجيأأة الةأأاغطة  علهأأم  ،لكأأ  قأأدرهتم علأأى التوافأأق
بنأأاً علأأى ذلأأظ ؽلكأأ  قبأأول الف ضأأية الصأأف ية الأأي تأأ ى عأأدم و  يواجهأأون هأأذ  األحأأداا ب سأألو  عقأأبلو.

وفاعليأة األاأا لأدى عينأة  ،ئية بن متوسأطا  درجأا  كأل مأ  األمأ  النفسأ وجود ف و  ذا  داللة إحصا
 الدراسة تعزى إى الت صإ الدراس .

ذ:ادتنتاجاتذختاموةذ-13

ن األدوا  إ: مأأأأأ  خأأأأأبلل اسأأأأأتق اً النتأأأأأائج الأأأأأي توبأأأأأل إليأأأأأه الباحأأأأأث يف هأأأأأذ  الدراسأأأأأة ؽلكأأأأأ  القأأأأأول
 ،اسأأة فيمأأا ؼلأأإ العبلقأأة بأأن األمأأ  النفسأأ ادلسأأت دمة كااأأ  قأأادرب علأأى ربأأد الواقأأ  اخلأأاص بعينأأة الدر 

وفاعلية األاا لدى عينة مأ  طلبأة جامعأة دمشأق، فةأبًل عأ  أن الفأ و  الأي ظهأ   بأن اجملموعأا  كااأ  
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قأد و هأا. فيوالظ وف االستثنائية الي ؽل   ،ومتوقعة إى حد بعيد يف ضًو خصائإ اجملتم  السوري ،منطقية
فاعليأأة األاأأا لأأدى طلبأأة و األمأأ  النفسأأ  ب بعأأاد  األربعأأة ودرجتأأه الكليأأة  أظهأأ   اتأأائج الدراسأأة أن كأأبًل مأأ 

كمأأا وجأأد  عبلقأأة ذا  داللأأة إحصأأائية بأأن   ،ة الدراسأأة( ػلظأأى مبسأأتويا  متوسأأطة)عينأأ جامعأأة دمشأأق
تبأأن أن و اآلخأ .  يفوفاعليأأة األاأا لأدى عينأأة الدراسأة، شلأا يشأأ  إى تأ ث  كأل مأأ  ادلتغأ ي   ،األمأ  النفسأ 

امعأة أعلأى مأ  متوسأط ودرجأا  فاعليأة األاأا لأدى الأذكور مأ  طأبل  اجل ،ط درجا  األم  النفس متوس
وأسالي  الرتبية الي يتمت  هبا الذكور بادلقاراة م   ،واجلسدي ،وهذا يعود إى البناً النفس  درجا  اإلااا

درجأأا  الطلبأأة مأأ  أيةأأاً عأأدم جأأود فأأ و   ذا  دالأأة إحصأأائية بأأن متوسأأط  أظهأأ   النتأأائج واإلاأأاا. 
متوسأط درجأا  الطلبأة مأ  الت صصأا  اإلاسأااية علأى مقياسأ  الشأعور بأاألم   و ،الت صصا  العلمية

طبيعأأة الدراسأأة يف الكليأأا  العلميأأة ال ختتلأأ  كثأأ اً عأأ  طبيعأأة  وفاعليأأة األاأأا، وهأأذا يشأأ  إى أن ،النفسأأ 
 تماعيأةجاالعبلقأا  التقنيأة، و السأتلزما  ادلو اديأة، ادلمكاايأا  اإل مأ  حيأثاسة يف الكليأا  اإلاسأااية الدر 

 الي توف ها الكليا  العلمية.
ذ:توصواتذالدرادةذ-14

م  خبلل اتائج البحوا والدراسا  السابقة يوب  الباحث مبا و يف ضًو ما مت التوبل إليه م  اتائج، 
 يل :

ور الطلبأأأة وعبلجيأأأة مأأأ  شأأأ ضها تأأأدعيم  شأأأع ، امج إرشأأأادية وقائيأأأةلأأأ اجلامعأأأة ضأأأ ورب تقأأأد  -64-6
 وضمان أفةل عائد ت بوي شلك . ،تحقيق مستوى أفةل للصحة النفسيةلوفاعلية األاا،  باألم  النفس 

 وادلشأأأأكبل  ،األزمأأأأا  يف جامعأأأأة دمشأأأأق دلواجهأأأأة افسأأأأ  وحأأأأدا  إرشأأأأاد إغلأأأأادضأأأأ ورب  -64-3
اعأأل يف فهم بأدور ، ألن مثأل هأأذ  الوحأدا  تسأأواالجتماعيأأة واالقتصأادية واألكادؽليأأة لأدى الطلبأأة النفسأية

 ها اجملتم .الظ وف ال اهنة الي ؽل  ف
تأ وي   بغيةغ  ادلنهجية م  ادلت صصن يف جامعة دمشق،  األاشطة الرتبوية ض ورب تفعيل -64-2

 واضط اباهتم النفسية. ،والتنفي  ع  مشكبلهتم ،الطلبة ع  أافسهم
  إقامة ادوا  مت صصة هبدف مساعدب طلبة جامعة دمشق على حتقيق مستوى أفةل م -64-4

 وحتقيق فاعلية أاا عالية. ،األم  النفس 
وعبلقتأأأه بفاعليأأأة األاأأأا علأأأى  ،والبحأأأوا عأأأ  األمأأأ  النفسأأأ  ،إجأأأ اً مزيأأأد مأأأ  الدراسأأأا  -01-2

أو يف بلأدان  ،م احل التعليم مأا قبأل اجلأامع  يف اجلمهوريأة الع بيأة السأورية أو يف ،عينا  أخ ى يف اجلامعة
 ع بية أخ ى إلج اً ادلقاراا  البلزمة.
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ذاملراجع

ذاملراجعذالعربوة:

 طلبأأأة مأأأ  عينأأأة علأأأى ميداايأأأة )دراسأأأة. ادلأأأ اهقن لأأأدى النفسأأأ  األمأأأ  (.0200). سأأأامية ابأأأ يعم،  -
 .057 -032 ،( جوان4) ،وت بوية افسية دراسا  تبسة(. بوالية ادل حلة الثااوية

اب الةأاغطة قأوب األاأا وعبلقتهأا ب سأالي  مواجهأة أحأداا احليأ(. 0200). أبو شامة، فاطمة علأ   -
 .كلية اآلدا ، جامعة بنها.رسالة ماجست  غ  منشورب. لدى ادل أب العاملة وغ  العاملة

الشأأأعور بأأأاألم  النفسأأأ  وتأأأ ث   بأأأبعض ادلتغأأأ ا  لأأأدى طلبأأأة جامعأأأة (. 0223). أقأأأ ع، إيأأأاد زلمأأأد  -
 لوطنية، اابل .، كلية الدراسا  العليا، جامعة النجاح ارسالة ماجست  غ  منشورب .النجاح الوطنية

 فأأأأ ع يف ادلفتوحأأأأة القأأأأدس جامعأأأأة طلبأأأأة لأأأأدى النفسأأأأ  بأأأأاألم  (. الشأأأأعور0200). ب كأأأأا ، زيأأأأاد  -
 06 - 05،"األمأأأأ  حتقيأأأأق يف ومسأأأأاعلتها الرتبويأأأأة ادلؤسسأأأأا  دور" الثأأأأاو الرتبأأأأوي ادلأأأأؤدت لطأأأأولك م.

 .، جامعة االستقبلل، أرػلا، فلسطن0200أيار/
رللأأة . األاأأا لأأدى ادلأأ أب الفلسأأطينية يف زلافظأأة غأأزب (. قأأوب0221. )حجأأو، مسأأعود و جأأودب، آمأأال  -

 (.0) 6جامعة األقصى، غزب، فلسطن، ،العلوم االجتماعية
األمأ  النفسأ  والشأعور بالوحأأدب النفسأية لأدى ادلأ أب الفلسأطينية األرملأأة  (.0202). خأويط ، وفأاً  -

 كلية الرتبية، اجلامعة اإلسبلمية، غزب.  ،رسالة ماجست  غ  منشورب. وادلطلقة وعبلقتها ببعض ادلتغ ا 
ادلأؤدت  الثأاو . (. االاتماً واألم  النفسأ  لأدى الطأبل 0202). شحاتة، سامية و درويه، زين   -

 .052 -013طة األخصائين النفسين ادلص ية: راب لعلم النف ،
ادلتغأأأ ا   (.دراسأأة ألبعأأأاد ال ضأأا عأأ  احليأأأاب وعبلقتهأأا بعأأأدد مأأ 0776). الدسأأوق ، رلأأدي زلمأأأد  -

 .022-035 ،(02) 6، اجمللة ادلص ية للدراسا  النفسيةالنفسية لدى عينة م  ال اشدي  بغار الس . 
 دار :غزب. وأعماله إريكسون إي يظ حياب يف وتشتتها اذلوية ع  البحث. (0202). سام  رضوان، -

 امع .اجل الكتا 
 أأأث ميأأأداو عأأأ   -امع اجلأأأ الشأأأبا  لأأأدى النفسأأأ  األمأأأ   (. مسأأأتويا 0777. )علأأأ  ،سأأأعد  -

 .30 ،(0)03، دمشق جامعة رللة حةاري مقارن.
(. ادلسأأاادب االجتماعيأأة وعبلقتهأأأا بأأاألم  النفسأأ  لأأدى أهأأاي البيأأأو   0202السأأم ي، صلأأاح )   -

، لاإلاسأأااية(للؤل أأاا )العلأأوم النجأأاح جامعأأة رللأأة ادلأأدم ب خأأبلل العأأدوان اإلسأأ ائيل  علأأى زلافظأأا  غأأزب،
 . 33-00 ،(6) 02 ،فلسطن غزب،
  للعنأأ  بادليأأل التنبأأؤ علأأى النفسأأية واالجتماعيأأة ادلتغأأ ا  بعأأض قأأدرب (.0226). الشأأ يفن، أزتأأد  -
 ال موك. جامعة أط وحة دكتورا  غ  منشورب، األرداية. اجلامعا  طلبة لدى
 النهةأأأة مكتبأأأة : القأأأاه ب .(0ط)، وادلةأأأط بة السأأأوية الش صأأأيةل(.0222). زلمأأأود زين ،شأأأق   -
 ادلص ية
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مكتبة النهةة  القاه ب:  . مقياس األم  النفس ، ك اسة التعليما  (.0223) .زلمود زين ،شق   -
 ادلص ية
)الطم اينأأة االافعاليأأة(  (. مسأأتوى األمأأ  النفسأأ 0200). آسأأيا ،ب كأأا و  الشأأم ي، هأأدى بأأاا  -

ادلأأؤدت  السأأنوي السأأادس مأأ . لأأدى الطالبأأة اجلامعيأأة يف ضأأًو احلالأأة االجتماعيأأة والت صأأإ وادلسأأتوى التعلي
 .500 -423 :م كز اإلرشاد النفس ، جامعة عن مش  عش ،
 وعبلقتأأأأه غأأأأزب يف زلافظأأأأا  اجلامعأأأأا  طلبأأأأة لأأأأدى النفسأأأأ  األمأأأأ (. 0225. )رتيأأأأل الطهأأأأ اوي،  -

 ،(0) 03، اإلاسأأااية الدراسأأا  سلسأألة ةاإلسأأبلمي اجلامعأأة رللأأة. اإلسأأ ائيل  ااسأأحا  ضلأأوال با اهأأاهتم
757-0201. 
 القاه ب: دار قباً. مص ، .اظ يا  الش صية(. 0776). عبد ال زت ، زلمد السيد  -
 طأبل  لدى واالجتماع  النفس  بالتوافق وعبلقته النفس  (. األم 0202). عبد اه، مهنا بش   -

 .162 - 142 ،(1)05، والعلم الرتبية رللة اينوى.-ادلعلمن معهد إعداد
 ،(0)02 ،دراسأأا  افسأأية(. إسأأاًب ادلعاملأأة واألمأأ  النفسأأ . 0222). عبأأد اجمليأأد، السأأيد زلمأأد  -
015-052. 
(. جأودب احليأاب األسأ ية وعبلقتهأا 0202). عبأد الوهأا ، أمأاو عبأد ادلقصأود وشأندر، مسأ ب زلمأد  -

ز اإلرشاد النفس ، جامعة ، م كادلؤدت  السنوي اخلام  عش بفاعلية الذا  لدى عينة م  األبناً ادل اهقن. 
 ، القاه ب، مص .مش عن 
قوب االاا وعبلقتأه بأالتوافق النفسأ  االجتمأاع  علأى (. 0222). العبيدي، مظه  عبد الك   سليم  -

 جامعة بغداد. –اب  اذليثم  -، كلية الرتبيةغ  منشورب دكتورا رسالة وفق اسالي  التنشئة االجتماعية.
مأؤدت  الرتبيأأة دراسأأة حتليليأة،غزب،  ل،أسأ  بنأأاً ادلنهأاج الفلسأطيا األو (. 0222). عسأقول، زلمأد  -

 يف فلسطن ومتغ ا  العص .
 ماجست  رسالة. بص ياً  ادلعاقن لدى الذا  مبفهوم وعبلقته النفس  األم (. 0227) .وفاً عقل،  -
 .غزب، اإلسبلمية اجلامعة الرتبية، كلية،منشورب غ 

الطم اينة االافعالية وقوب األاا لأدى ادلناخ النفس  واالجتماع  وعبلقته ب(. 0220). عودب، فاطمة  -
 غزب. ،كلية الرتبية، اجلامعة اإلسبلمية،  رسالة ماجست  غ  منشورب. طالبا  اجلامعة اإلسبلمية بغزب

 فقدان األم  وعبلقته بقوب األاا لدى ادل اهقن أزما  الشبا  النفسأية.(. 0775). عيد، اب اهيم   -
 مكتبة زه اً الش   القاه ب:

ال يأأاهل: جامعأأة اأأائ  الع بيأأة .لمقيأأاس فاعليأأا  األاأأا(. 0202). دي، حسأأن عبأأد الفتأأاحالغامأأ   -
 للعلوم األمنية. 

. األم  النفسأ  وعبلقتأه بأبعض ادلتغأ ا  لأدى طلبأة جامعأة آل البيأ (. 0222). الغ ايبة، أماو   -
 .جامعة آل البي ، األردن رسالة ماجست  غ  منشورب،
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. رسالة األم  النفس  وعبلقته بالذكاًا  ادلتعددب لدى عينة م  الطلبة(. 0200). ف توو، خالد   -
 اجلزائ . . جامعة قابدي م باح ورقلة.ية العلوم اإلاسااية واالجتماعيةماجست  غ  منشورب، كل

(. قأأوب األاأأا لأأدى الأأذكور واإلاأأاا مأأ  طلبأأة اجلامعأأة قأأاطا القأأ ى وادلأأدن 0222). فةأأة، زتأأدان  -
، جامعأأة عأأأن ادلأأؤدت  السأأاب  دل كأأز اإلرشأأاد النفسأأ ى االجتمأأاع  واالقتصأأادي والثقأأايف. وعبلقتهأأا بادلسأأتو 

 .023 -035: مش 
مكأأة: . البلأأد األمأأن(. الغ بأأة واألمأأ  النفسأأ  واحلةأأارب ادلعابأأ ب. 0773) .كامأأل، عمأأ  عبأأد اه  -

 (.0اادي مكة الثقايف األدي، )
األاأأا وعبلقتهأأا بال ضأأا عأأ  احليأأاب لأأدى عينأأة مأأ   فاعليأأا (. 0200). ادلأأالك ، راايأأا معتأأو  زلمأأد  -

. رسأالة ماجسأت  غأ  السعوديا  يف مدينة مكة ادلك مة يف ضأًو بعأض ادلتغأ ا  الدؽلوغ افيأة واالجتماعيأة
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