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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الصحة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة الصفين
عمان ،وأجريت الدراسة على عينة عشوائية
العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُ
من طلبة الصفين العاشر ،والحادي عشر بنسبة ( )%14لتطبيق أدوات الدراسة عليهم ،والبالغ عددهم
( ) 1000طالب وطالبة من طلبة الصفين العاشر ،والحادي عشر ،حيث بلغ عدد اإلناث ( ،)570بينما بلغ
عدد الذكور ( ،)430واستخدمت الدراسة مقياس الصحة النفسية (المقياس العربي للصحة النفسية) من إعداد
أحمد عبدالخالق (2016م) ،واتَّب َع ْ
ت المنهج الوصفي االرتباطي وتوصلت إلى النتائج اآلتية :أن مستوى
الصحة النفسية لدى طلبة الصف العاشر ،والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية جاء مرتفعًا ،ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الصفين العاشر ،والحادي عشر
بمدارس محافظة شمال الشرقية تعزى إلى المتغيرات اآلتية( :الجنس ،والصف الدراسي ،والترتيب الوالدي،
والعالقة بين الوالدين ،واالستقرار السكني للطالب).
الكلمات المفتاحية :الصحة النفسية ،الصف العاشر ،الصف الحادي عشر ،شمال الشرقية
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Abstract
The study aimed at identifying the mental health among students in grades 10 and
11 in the schools of North Sharqia Governorate in the Sultanate of Oman. The
study was conducted on a random sample of students in grades 10 and 11 with a
rate of (14%) of the study population to apply the study tools to them. There were
(1000) students from the tenth and eleventh grades, as the number of females was
(570), while the number of males was (430). The study used the following tool:
The scale of mental health (Arabic Scale of Mental Health (ASMH)) prepared by
Ahmed Abdul Khaliq (2016). The study embraced the correlative descriptive
method, and the study concluded the following results: the level of mental health
among students in grades 10 and 11 in the schools of North Sharqia Governorate
was high, there were no statistically significant differences in the level of mental
health among the students of grades 10 and 11 in the schools of North Sharqia
governorate and this was according to the following variables: (gender, grade,
birth order, parental relationship, and student housing stability).
Keywords: Attachment patterns, mental health, grades 10 and 11.
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أوالً :المقدمة
تعتبر الصححححة النفسحححية بشحححكا عام امتدادا ما كانت علي المراهق في الطفولة حيث يتعرض الطفا
إلى أشكال مختلفة من التنشئة االجتماعية ،منها السوي ومنها غير السوي ،والتي تؤثر بال شك في اتجاهات
نحو والدي  ،ونفس ح  ،واآلخرين ،حيث تعتبر األسححاس الذي تبنى علي العالقات الحميمة واالجتماعية بشححكا
عام فيما بعد ،وتعد مظهرا من مظاهر السحححلوال االنفعالي واالجتماعي عند األطفال في المراحا األولى من
العمر.
فاألسرة السعيدة تعد بيئة نفسية صحية للنمو السوي ،وتؤدي إلى سعادة األبناء وصحتهم النفسية،
أما األسححرة المرححطربة فتعد بيئة نفسححية سححيئة للنمو ،فهي تكون بم ابة مرتب خصححب لالنحرافات السححلوكية
واالضطرابات النفسية واالجتماعية (زهران )2001،فطبيعة ما يخبره الطفا من عالقات في كنف أسرت
هي التي تحدد وإلى حد كبير ما إذا كان سينمو نموا ً نفسيا سليما أم ال (رشيد.)1995،
إذ إن أسححاس الصحححة النفسححية كما يرى علماء علم النفس قائم على االرتباط النفسححي وفقا لما يخبره
الطفا من عالقة حميمة ودائمة مب أفراد أسرت  ،إذ يجد الطفا في م ا هذه العالقة االشباع لحاجات النفسية
يكونها في بداية حيات  ،ثم تأخذ اشححححححكاال عديدة لها تأثيرها
كما تكون هذه العالقة مملوءة بالخبرات التي ّ
الكبير في عالقات مب أفراد أسرت وفي عالقات المستقبلية مب االخرين (.)Stagier, 1974
والصحححححة النفسححححية تنظيم متسححححق بين عواما التكوين العقلي ،وعواما التكوين االنفعالي للفرد ،إذ
يسحححهم هذا التنظيم في تحديد اسحححتجابات الفرد الدالة على اتزان االنفعالي ،وتوافق الشحححخصحححي واالجتماعي
وتحقيق ذات  .إن الربط بين الجانب العقلي وما يترحححمن من عواما كالذكاء والقدرة على التفكير االبتكاري
والتحصيا المعرفي من جهة ،والجانب االنفعالي للفرد نفس وما يترمن هذا الجانب من عواما اجتماعية
وانفعالية ،ميول واتجاهات وما يتمتب ب من قيم شححححححخصححححححية واجتماعية من جهة أخرى يسححححححتدعي هور
اسحححتجابات تدل على سحححعي الفرد ألن يحقق ذات  ،ويرفب من درجة توافق الشحححخصحححي واالجتماعي .فالفرد
الذي يتمتب بهذه الخصائص هو الذي يتصف بالصحة النفسية السليمة ،وذلك من خالل ما يستدل علي من
سلوك (الخالدي ،2000،ص.)33
ومما سححبق يترححر دور األسححرة في الصحححة النفسححية ل بناء ،وأن المريض نفسححيا ما هو إال انعكاس
ألسحححححححرتححح المريرحححححححححة ،والمريض الحقيقي ،والحححذي يجحححب أن يتجححح العال إليححح هو أسحححححححرتححح
( ، )Bates On et al., 1956, P.251والتي تفرض هي األخرى علي وجود مستوى من الصحة النفسية
من أجا تحقيق واحتفا حالة الصححححححة النفسحححححية لدي  ،مما دفب الباحث إلجراء الدراسحححححة الحالية ،والتي قد
تكون محاولة متواضححعة للكشححف عن مسححتوى الصحححة النفسححية لدى طلبة الصححفين العاشححر ،والحادي عشححر
بمدارس محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان ومدى تأثيرها ببعض المتغيرات.

ثانيًا :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تتحدد مشحححكلة الدراسحححة بالتسحححا ل الرئيس اآلتي( :ما مسحححتوى الصححححة النفسحححية لدى طلبة الصحححفين
العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية ومدى تأثيرها ببعض المتغيرات؟) ويتفرع من هذا
السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما مسحححتوى الصححححة النفسحححية لدى طلبة الصحححفين العاشحححر ،والحادي عشحححر بمدارس محافظة شحححمال
الشرقية؟
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 . .2ها توجد فروق ذات داللة إحصححححائية في مسححححتوى الصحححححة النفسححححية لدى طلبة الصححححفين العاشححححر،
والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية تعزى لمتغيرات (الجنس ،الصف الدراسي ،الترتيب
الوالدي ،العالقة بين الوالدين ،االستقرار السكني للطالب)؟

ثالثًا :أهمية الدراسة
.1

.2
.3
.4
.5

.6

تكمن أهمية الدراسة الحالية في تناولها لمتغير الصحة النفسية ،وهو مصدر من المصادر النفسية
لمواجهة األحداث الرححححاغطة ،بحيث تسححححاعد على الحفا على صحححححة األفراد ،فتتم ا في أن في
حالة إدراال الفرد أن لدي صحة نف سية ،فإن ذلك ي ساعد على التنبؤ بمدى تمتع بال سعادة مستقبال؛
وباآلتي يعود بالنفب على المجتمب بصفة عامة ،والفرد بصفة خاصة.
تكمن أهمية الدراسحححة في أهمية متغيراتها ،فهناال دراسحححات الصححححة النفسحححية ،وعالقتها بمتغيرات
أخرى ،فهناال ندرة حقيقية في حدود علم الباحث ،في هذا المجال ،وبخاصة سلطنة عمان.
قد تكون هذه الدراسة إضافة إلى األطر النظرية والدراسات السابقة في األدب السيكولوجي.
تكمن أهمية الدراسحححححة في أهمية الفئة المسحححححتهدفة ،وهي مرحلة عمرية مهمة ،وهم طلبة الصحححححفين
العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية.
قد تفيد هذه الدراسححة الباح ين المختصححين في إعداد برامج لرفب مسححتوى الصحححة النفسححية ،حيث إن
الكشف عن المتغيرات التي ترتبط بالصحة النفسية ،وتؤثر فيها وتتأثر بها ،ولها أهمية عند اإلعداد
والتخطيط للبرامج اإلرشححححححادية ،وتنمية مهارات الحياة ،لما لها من دور فعّال في التوافق النفسححححححي
والمهني واالجتماعي.
وتكم ن أهمية هذه الدراسحححة في تقنين أدوات صحححادقة وثابتة للقياس ،وهي مقياس الصححححة النفسحححية،
عمان.
الستخدامها بشكا مستمر في سلطنة ُ

رابعًا :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى اآلتي:
 .1التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الصفين العاشر ،والحادي عشر بمدارس محافظة
شمال الشرقية.
 .2الكشف عن العالقة في مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الصفين العاشر ،والحادي عشر بمدارس
محافظة شمال الشرقية تعزى لمتغيرات (الجنس ،الصف الدراسي ،الترتيب الوالدي ،العالقة بين
الوالدين ،االستقرار السكني للطالب).

سا :مصطلحات الدراسة
خام ً
 .1الصحة النفسية Mental Health
يعرفها سححالمي وابن شححهيرة بأنها :جملة من المؤشححرات (النفسححية واالجتماعية والتربوية) التي قد
يتمتب بها الطفا ،والتي تساعده على توافق النفسي وحسن التوافق مب بيئت وأسرت (سالمي وابن شهيرة،
.)2016
وتعرف منظمة الصحححة العالمية الصحححة النفسححية ( )2013بأنها :حالة من العافية يسححتطيب فيها كا
شححخص إدراال إمكانات الخاصححة ،والتكيف مب حاالت التوتر العادية ،والعما بشححكا منتج ومفيد ،واإلسححهام
في مجتمع المحلي.
ويعرف الباحث كذلك الصحححة النفسححية قياسححا :بالدرجة التي حصححا عليها أفراد العينة على مقياس
الصحة النفسية موضب الدراسة.
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سا :حدود الدراسة
ساد ً

الحدود الموضححوعية :الصحححة النفسححية لدى طلبة الصححفين العاشححر ،والحادي عشححر بمدارس محافظة شححمال
الشرقية.

الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في خريف  2016من العام الدراسي 2017/2016م.
الحدود المكانية :تم ا سلطنة عمان الحدود المكانية للدراسة الحالية ،وتم ا مدارس محافظة شمال الشرقية
الحدود المكانية الفعلية.
الحدود البشححححرية :تكمن الحدود البشححححرية للدراسححححة الحالية في العينة التي طبقت عليها ،وهم طلبة الصححححفين
العاشر ،والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية.

الصحة النفسية
مقدمة
تعتبر الصحححة النفسححية م لها م ا الصحححة الجسححدية ال تظهر فجأة ،كما أنها ال تختا فجأة ،وإنما هي
مفهوم نمائي تبدأ أسححححاسححححياتها في التكوين مب بداية الحياة ،فكا ما نتعرض ل من خبرات ومواقف ،سححححواء
أكانت إيجابية أم سححلبية في كا مرحلة من مراحا العمر يسححهم بقدر ما في مدى تحقيق صحححتنا النفسححية أو
اختالل ها ،والصحححة النفسححية للطفا ال تتحقق إال من خالل أسححرة تتمتب هي ذاتها بالصحححة النفسححية (سححالمي
وابن شهيرة.)2016 ،
وإن تمتب الشححخص بصحححة نفسححية جيدة ،يمكن مواجهة التحديات ،والتكيف مب المتغيرات ،ونعي
اليوم في عالم متسارع تشوب النزاعات ،ويواج الفرد منا في العديد من المشكالت والرغوط والم يرات،
والشححخص السححوي الذي يتمتب بصحححة نفسححية جيدة يمكن تكوين ميكانيزمات للدفاع عن ذات  ،ومواجهة تلك
التهديدات ،ويعي برفاهية نفسية ،ويحقق ذات (القيق ،2016 ،ص.)24
وتسعى الصحة النفسية جاهدة إلى الوصول بالفرد إلى الرضا ،واالنسجام النفسي ،واالجتماعي،
والروحاني لتحقيق مسححححححتويات عالية من العلم والمعرفة؛ ومن ثم فال يمكن للعلم أن يحقق أهداف بعيدا عن
الصحححة النفسححية ،وال يمكن أن تتحقق أهداف الصحححة النفسححية بعيدا عن العلم والمعرفة (العمرين،2008 ،
ص.)1
مفهوم الصحة النفسية
يعد مفهوم الصححة النفسحية من المفاهيم الرمزية أو االفتراضحية؛ كون ال يشحير إلى شحيء كمي ،أو
كا مجسحححد ،وإنما يشحححير إلى السحححلوال بما في من اتجاهات وعواطف وتفكير ،كما أن مفهوم ثقافي ونسحححبي
بطبيعت  ،وهو يتغير بتغير ما يجد علينا من معلومات عن الحياة ،وما ينبغي أن تكون علي  ،كما أن يتغير
بححححمححححا نححححك شحححححححححف عححححن أنححححفسحححححححححنححححا وسحححححححححلححححوكححححنححححا ،ومححححا نحححححححححب أن نصحححححححححا إلححححيحححح بحححححححححيححححاتححححنحححا
(الشمري ،2013 ،ص.)119
وتعرف كذلك بأنها :الحالة النفسححححححية التي يكون فيها الفرد متمتعا بالتوافق النفسححححححي ،والتوافق
االجتماعي ،والصحة الجسمية ،والشعور بالرضا عن الحياة (فؤاد وآخرين ،2016 ،ص.)367

5

وتعرف كحححذلحححك بحححأنهحححا :جملحححة من المؤشححححححرات (النفسححححححيحححة واالجتمحححاعيححة والتربويحححة) التي قحححد
يتمتب بها الطفا ،والتي تساعده على توافق النفسي ،وحسن التوافق مب بيئت وأسرت (سالمي وابن شهيرة،
.)2016
من خالل عرض مفاهيم الصححححة النفسحححية يالحح الباحث أن هناال مفاهيم أخرى للصححححة النفسحححية
اعتمدت على ت حديد بعض الباح ين لمجموعة من المؤشححححححرات والمظاهر السححححححلوكية المعينة للداللة عليها،
منها على سبيا الم ال :االتجاه نحو الذات ،النمو والتطور وتحقيق الذات ،تكاما الشخصية ،إدراال الواقب،
والسححححححيطرة على البيئة ،ومن ناحية أخرى فقد لجأ بعض الباح ين اآلخرين إلى تحديد جملة من المظاهر
األخرى التي تعبر عن الصحححححة النفسححححية وهي المحافظة على شححححخصححححية متكاملة ،والتوافق مب المتطلبات
االجتماعية والبيئية والتكيف مب شححروط الواقب والمحافظة على ال بات النسححبي والنمو مب العمر والمحافظة
على قدر مناسب من الحساسية االنفعالية والدور االجتماعي للفرد في المجتمب.
ويعرف الباحث الصحححة النفسححية  -من خالل ما سححبق -بأنها :حالة من الشححعور بالسححعادة والرضححا
التي يكونها الفرد عن ذات وعن المجتمب الذي يعي ب  ،ويسحححعى من خالل ذلك ألن يكتشحححف ذات  ،ويحقق
التكيف والتوافق وفق قدرات وإمكانات .
ويرى بكر ( ،2015ص )11أن للصحة النفسية مفهومين :إيجابيًا وسلبيًا ،وهما كما يأتي:
المفهوم اإليجابي للصحححة النفسححية :تعرف الصحححة النفسححية بأنها حالة دائمة نسححبيًا يكون فيها الفرد
متوافقا نفسححيا (شححخص حيًا ،وانفعاليًا ،واجتماعيًا أي مب نفس ح  ،ومب بيئت ) ،ويشححعر بالسححعادة مب نفس ح  ،ومب
قادرا
درا على تحقيق ذات واسحححححتغالل قدرات وإمكانات إلى أقصحححححى حد ممكن ،ويكون ً
اآلخرين ،ويكون قا ً
على مواجهة مطالب الحياة ،وتكون شحححخصحححيت متكاملة سحححوية ويكون سحححلوك عاديا ،ويكون حسحححن الخلق
بحيث يعي في سالمة وسالم.
المفهوم السححححلبي للصحححححة النفسححححية :وتعني السححححالمة من أعراض المرض النفسححححي أو العقلي ،وأن
المفهوم يلقى قبوال في ميادين الطب النفسححححححي ،ويعد هذا المفهوم ضححححححيقا ،ويقتصححححححر على جانب واحد في
الصححححة النفسحححية ،ويعتمد المنظور السحححلبي للصححححة النفسحححية على معيار الخلو من أعراض االضحححطرابات
الجسححححححمية أو النفسححححححية أو العقلية ،أو انتقاء حالة المرض هو المؤشححححححر األك ر اعتمادا وفقًا لهذا االتجاه في
تعريف الصحة النفسية.
النظريات المفسرة للصحة النفسية
مب تعدد مفاهيم الصحة النفسية نجدها تختلف تبعا الختالف النظريات النفسية واألطر الفكرية التي يتبناها
الباح ون ،وفيما يلي النظريات المفسرة للصحة النفسية أو كما يعبر عنها البعض بالشخصية السوية وهي
على النحو اآلتي:
أوالً :نظرية التحليل النفسي
صحححاحب هذه النظرية هو سحححيجموند فرويد ،وهو يرى أن الصححححة النفسحححية تعتبر نقيرحححا للمرض،
فكأن مفهوم الصححححة النفسحححية يعني غياب األعراض ،ثم أصحححبر يعني غياب أنواع الصحححراع الالشحححعوري
المعطلة إلمكانات الفرد في قطاعي اإلنجاز ،والحب الناضحححج بحيث يمكن تعريف الصححححة النفسحححية حسحححب
فرويد بأنها هي :القدرة على الحب والعما ،الحب بشقي (الشهوي ،والحنون) واالستمتاع بالعما والخالق،
والصححححة النفسحححية ليس نفيا وإلغا ًء لما هو طفلي ،أو ال شحححعوري ،وليس امت اال سحححلبيا للواقب ،با هو تفاعا
دينامي بين هذه المكونات جميعها(ربيب.)2000 ،
ويرى فرويد  -مؤسحححس مدرسحححة التحليا النفسحححي -أن العناصحححر األسحححاسحححية التي يتكون منها البناء
النظري للتحليا النفسححي هي نظريات المقاومة والكبت والالشححعور ،فهي تقوم على بعض األسححس التي تعد
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بم ابة مسححلمات لتفسححير السححلوال ،منها الحتمية النفسححية ،والطاقة الجنسححية ،وال بات ،واالتزان ،ومبدأ اللذة،
ويتوقف تحقيق الصحة النفسية على مقدرة "األنا" على التوفيق بين أجهزة الشخصية ،ومطالب الواقب ،أي
أن االضحححححححححححطحححححراب يحححححححححححدث عحححححنحححححدمحححححا ال تحححححتحححححمحححححكحححححن "األنحححححا" محححححن الحححححمحححححوازنحححححة بحححححيحححححن
"الهو الغريزية" "واالنا العليا الم الية" ،ويرى فرويد أن عودة الخبرات المكبوتة يؤثر تأثيرا رئيسحححححححا في
تكوين األمراض العصحححححابية ،وأن الفرد الذي يتمتب بصححححححة نفسحححححية هو من يسحححححتطيب إشحححححباع المتطلبات
الررورية "للهو" بوسائا مقبولة اجتماعيًا (العمري ،2012 ،ص.)41
ثانيًا :المدرسة السلوكية
وترى المدرسححة السححلوكية أن الصحححة النفسححية هي أن يقوم الفرد بالسححلوال المناسححب في كا موقف
حسب ما تحدده ال قافة والبيئة التي يعي فيها ،فالمحك هنا للحكم على صحة الفرد النفسية محك اجتماعي،
فالسلوكيات تعتبر البيئة من أهم العواما التي تعما على تكوين الشخصية (عمومن ،2014 ،ص.)55
كما ترى المدرس حة السححلوكية أن التعلم هو المحور الرئيس ،وأن السححلوال المرضححي يمكن اكتسححاب ،
كما يمكن التخلص من  ،فالعملية الرئيسية هي عملية تعلم؛ إذ تتكون االرتباطات بين م يرات ،واستجابات،
ومن هنا فإن الصحة النفسية تعد نتاجا لعملية التعلم والتنشئة ،واكتساب عادات مناسبة وفعالة تساعد الفرد
على التعاون مب اآلخرين في مواجهة المواقف التي تحتا إلى اتخاذ قرارات ،فإذا اكتسححححححب الفرد عادات
تتناسب مب ثقافة مجتمع النفسية هو محك اجتماعي ،ومن مؤيدي هذا المنهج (سكنر) الذي يقول :إن سوء
الصحة النفسية يعود إلى أخطاء في التعلم الشرطي (العمري ،2012 ،ص.)41
ثالثًا :المدرسة اإلنسانية
يعتبر أنصحححححار المدرسحححححة اإلنسحححححانية (ماسحححححلو وروجرز) أن طبيعة اإلنسحححححان خيرة ،وتنتج الخير
والعطاء ،واإلنسحححان أيا كان هو ذو مجال إدراكي خاص ب وحده ،يختلف عن مجاالت اآلخرين ،كما يتأثر
اإلنسان بهذا المجال اإلدراكي ،واإلنسان بحاجة إلى إشباع حاجات أساسية (فيزيولوجية تأتي في المقدمة،
وحاجات ودوافب جنسححححححية) وأخرى نفسححححححية تتلخص في الحاجة إلى اآلمن والحب واالنتماء وتقدير الذات،
ولعا السححبيا إلى تحقيق هذه الحاجة وضححمان إشححباعها هو إقامة عالقات طيبة وموفقة مب من يحيطون ب ،
عالقات من شححأنها أن تخلق التوازن النفسححي للفرد ،وتشححعره بأن مرغوب في وسححط الجماعة ،وأحاسححيس
تجعل يشعر باالنتماء والطمأنينة (نعمون.)2016 ،
ويرى أصحاب االتجاه اإلنساني أن الصحة النفسية تتم ا في تحقيق الفرد إلنسانيت تحقيقا كامال،
وأن الطبيعة البشرية خيرة بالطبب أو على األقا هي محايدة ،وإن الظاهرة السلوكية السيئة بم ابة أعراض،
ويؤكدون الصحححة النفسححية ،وأن المدرسححة النفسححية يجب أن تتوج إلى الكائن اإلنسححاني السححليم ،وليس إلى
األفراد العصحححابيين ،ويؤكد روجرز أن هناال اتصحححاالً وثيقًا بين مفهوم تقبا الذات وتحقيقها ،وبين الصححححة
النفسية (العمري ،2012 ،ص.)41
مناهج الصحة النفسية
هناال ثالثة مناهج لتحقيق أهداف الصحة النفسية أو تفعيا مظاهرها ،وهي على النحو اآلتي:
أوالً :المنهج النمائي أو اإلنشائي
هو منهج موج للعاديين من الناس ويهدف إلى زيادة كفاءة الفرد وتحقيق إمكانات إلى أقصحححححى حد
(زهران.)2001 ،
يقصحححد بالهدف النمائي للصححححة النفسحححية تو يف ما يتوفر من معارف نفسحححية في تحسحححين روف
الحياة اليومية ل فراد ،وفي مسححححححاعدتهم على تنمية قدراتهم وميولهم ومواهبهم واالسححححححتفادة منها في العما
واإلنتا واإلبداع فيما يعود عليهم بالنفب ،وعلى المجتمب بالخير(العناني.)2000 ،
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ويترححمن بذل الجهد والسححعي لزيادة السححعادة والكفاية والتوافق لدى األصحححاء العاديين حتى يتحقق
الوصححححول بهم إلى أعلى مسححححتوى من الصحححححة النفسححححية ،وذلك عن طريق دراسححححة إمكانية وقدرات األفراد
والجماعات ،وتوجيهها التوجي السليم (زهران ،1999 ،ص.)28
ثانيًا :المنهج الوقائي
ويترححمن الوقاية من الوقوع في المشححكالت واالضححطرابات واألمراض النفسححية ،ويهتم باألسححوياء
واألصحححححاء قبا اهتمام بالمرضححححى ليقيهم من أسححححباب األمراض النفسححححية بتعريفهم بها وإزالتها ،وللمنهج
الوقائي مستويات ثالثة تبدأ بمحاولة منب حدوث المرض ،ثم محاولة تشخيص في مراحل األولى ،ثم تقيا
أثر إعاقت (زهران ،1999 ،ص .)28
ويحدد زهران ( )2001أن للمنهج الوقائي ثالثة مستويات ،وهي كما يأتي:
 .1الوقاية األولية :وتعني محاولة منب حدوث المشكالت واالضطرابات بمنب أسباب حدوثها.
 .2الوقاية ال انوية :وتترمن محاولة الكشف المبكر (التدخا المبكر) لالضطراب؛ للسيطرة علي لمنب
تطوره وتفاقم .
 .3الوقاية من الدرجة ال ال ة :وتترمن محاولة تقليا آثار االضطراب ،ومنب استفحال .
وتقوم األهداف الوقائية للصحححة النفسححية على أسححاس اكتشححاف الرححغوط واألزمات والمشححكالت في
وقت مبكر ،ومسحححاعدة الناس في التغلب عليها قبا أن تتعقد ويزداد خطرها ،ثم توضحححير الطرق والوسحححائا
التي توفر للفرد الظروف المناسبة التي تجعل ينعم بالصحة النفسية (العناني.)2000 ،
ثالثًا :المنهج العالجي
يترححححححمن عال المشححححححكالت واالضححححححطرابات واألمراض النفسححححححية حتى العودة إلى حالة التوافق
والصحة النفسية (زهران ،1999 ،ص.)28
ويقصد بالمنهج العالجي للصحة النفسية تو يف ما يتوفر من معارف نفسية في تشخيص وعال
ورعاية المرطربين نفسيًا وعقليًا ،بهدف التقليا من اآلثار السيئة لهذه االضطرابات وإيقاف التدهور فيها
إلى أقا حد ممكن ،وتنمية ما لدى األفراد من قدرات واسحححتعدادات مما يقلا من احتمال عودتهم مرة أخرى
إلى المرض ،ويقلا من انتشار هذه االضطرابات (العناني.)2000 ،
ويرى الباحث من خالل ما سحححححبق أن مناهج الصححححححة النفسحححححية قد تنوعت وتعددت ،ومنها المنهج
اإلنمائي الذي يركز على تنمية قدرات الفرد وإمكانات وطاقت  ،والمنهج الوقائي الذي يهدف لحماية األفراد
من خطر الوقوع في االضححطراب ،والمنهج العالجي ،ويهدف إلى عال وتعديا االضححطراب الذي تعرض
ل الفرد ،وتعتبر المناهج ال الثة ال سابقة متداخلة فيما بينها ،وعند بناء أي شخ صية سوية لدى األفراد ال بد
من بناء تلك الشخصية من خالل المناهج ال الثة السابقة الذكر.
معايير الصحة النفسية
ويوضر الزبيدي ( ،2007ص )12معايير الصحة النفسية ،وذلك فيما يأتي:
المعيار الذاتي :وفي يتخذ الفرد من ذات إطارا مرجعيا يرجب إلي في الحكم على السححححلوال السححححوي ،أو
غير السوي.
المعيار المثالي :الذي يعد الشححخصححية السححوية بأنها م الية أو ما يقارب منها وأن الالسححوية هي انحراف
عن ا لم ا العليا ،فإن الحكم عليها هو مدى اقتراب أو ابتعاد الفرد عن الكمال .ويتميز
هذا المعيار بالقيمية حيث إن يطلق أحكاما خلقية على السححححلوال ،ومقدار الحكم حسححححب
هذا المعيار هو مدى اقتراب الفرد أو ابتعاده عن الكمال أو عن ما هو م الي.
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المعيار االجتماعي :ويعتمد في ع لى تحديد السححححححواء ،وغير السححححححواء بمدى االلتزام بالمعايير والقيم
االجتماعية وال قافية والدينية ،أي التركيز على ضححرورة إعطاء المكانة األولى ل سححس
االجتماعية ،فإذا خر الفرد بسححححححلوك عن معايير المجتمب ،اعتبر هذا السححححححلوال غير
مقبول.
المعيار اإلحصائي :ويحصا في توزيب ال سوي والالسوي من خالل االنحراف عن المتوسط؛ إذ تتركز
معظم التشحححابهات بين األفراد في منتصحححف هذا التوزيب ،فالشحححخص السحححوي ال ينحرف
يرا عن المتوسط الشائب.
ك ً
المعيار الطبي :يحدد بعض المنظرين في الطب النفسححححي أن الالسححححوية تعود إلى صححححراعات نفسححححية ال
شعورية ،وأن السوية هي الخلو من االضطرابات.
وتوضح القيق ( )2016أبعاد الصحة النفسية ،فيما يأتي:
.1
.2
.3
.4
.5

الشححححححعور بالكفاءة وال قة بالنفس :ويعني إحسححححححاس الفرد بقيمت  ،وتوفر ما لدي من إمكانات تجعل
قادرا على العطاء ،ومواجهة الصعاب والتحديات.
ً
التفاعا االجتماعي :ويعني مقدرة الفرد على بناء عالقات اجتماعية ،وتبادل الزيارات ،وتكوين
عالقات إنسانية مشبعة ،واإلسهام بدور إيجابي في المناسبات واألنشطة.
الن رج االنفعالي :ويعني قدرة الفرد على مواجهة ال صراعات النفسية ،وال سيطرة على االنفعاالت
والتعبير عنها بصورة مناسبة ومقبولة اجتماعيا.
الخلو من األمراض العصحححححححا بية :ويعني خلو الفرد من األنماط السححححححلوكية الشحححححححاذة المصحححححححاحبة
لالضححححطرابات واألمراض النفسححححية والعقلية ،وانتقاء كا ما يعوق مشححححاركت في الحياة االجتماعية
ويحد من تفاعل مب اآلخرين.
البعد اإلنسححاني والقيمي :ويقصححد ب تبني الفرد إطارا قيميا يهتدى ب  ،ويوج سححلوك  ،ويراعي في
مشاعر اآلخرين ،ويحترم مصالحهم وحقوقهم.

مظاهر الصحة النفسية :وتتحدد مظاهر الصحة النفسية ،فيما يأتي:
 التوافق :ويعني شعور الفرد بالرضا عن نفس  ،وعن اآلخرين.
 الشححححححعور بالسححححححعادة مب النفس :وتعني رضححححححا الفرد عن ذات وعن قدرات وإمكانات بما يحقق ل
السعادة.
 الشححححعور بالسححححعادة مب اآلخرين :وتعني الحب وال قة المتبادلة مب اآلخرين وإقامة عالقات إيجابية
معهم.
 تحقيق الذات واسحححتغالل القدرات :وتعني فهم الفرد لذات وطاقات وقدرات وإيمان بها ،وسحححعي من
خالل ذلك لتحقيق توافق وتكيف من أجا تحقيق ذات .
 القدرة على مواجهة مطالب الحياة :وتعني قدرة الفرد على مواجهة الرححغوطات التي تعترضح في
الحياة اليومية.
 التكاما النفسححححححي :وتعني أن يحقق الفرد التكاما ،وأن يكون وحدة متكاملة (جسححححححميا ،وعقليا،
وانفعاليا ،واجتماعيًا).
 السححححححلوال العححادي :ويعني أن يسححححححلححك الفرد سححححححلوكححا وفق المعححايير والقيم المحححددة والمقبولححة
في المجتمب.
 حسن الخلق :وتعني تمتب الفرد باألخالق اإليجابية والمقبولة اجتماعيا.
 العي في سححالمة وسححالم :وتعني تمتب الفرد بالصحححة النفسححية من خالل التفا ل واألما والسححعادة
(زهران.)1997 ،
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التوافق الذاتي :وهو قدرة الفرد على التوفيق والموازنة بين رغبات ودوافع وأهداف  ،وما ينتج
عن ذلك من صراعات ،وبما يحقق موازنة ناجحة تجعل راضيا عن نفس ومحيط .
التوافق االجتماعي :ويتم ا بقدرة الفرد على إقامة عالقات اجتماعية مقبولة ،تتصححححححف بالمحبة
والتعاون والتسامر.
القدرة على التعاما مب اإلحباط :وهي القدرة على تحما اإلحباط الناتج عن األزمات والشحححححححدائد
وكا ما يعرقا أو يعيق حاجات اإلنسحححان ،دون بروز سحححلوكيات متطرفة أو غير سحححوية م ا التهيج
والعدوان والنكوص.
الشحححعور بالطمأنينة والرضحححا :ويتم ا من خالل اسحححتمتاع الفرد بالحياة وبعمل وأسحححرت والمجتمب
الذي يعيش (حسني.)2001 ،
الخلو النسبي من األعراض العصابية :ويعني الخلو من األنماط السلوكية المصاحبة لالضطرابات
النفسية م ا( :االكتئاب والقلق والتوتر النفسي).
تقبا الذات بأوج قصححححححورها :ويعني تقبا الفرد لذات على حقيقتها ،وعدم الخجا بما تنطوي علي
من قصور ،والعما على تنمية إمكانياتها إلى أقصى درجة.
اإلقبال على الحياة مب الشححححعور بالسححححعادة والرضححححا :على الرغم من األهمية النسححححبية التي سححححبق
عرضحححححها إال أن حجر الزاوية أو القول الفصحححححا في الصححححححة النفسحححححية هو اإلقبال على الحياة مب
الشححححعور بالسححححعادة والرضححححا ،وهذا ما يعبر عن تفصححححيال بالفاعلية االجتماعية ،والعافية النفسححححية
(ع مان.)2006 ،

ويرى الباحث أن معايير الصحة النفسية لدى األفراد يمكن تلخيصها بأن يشعر الفرد بالرضا عن
ذات  ،وعن روف وإمكانات  ،وعن اآلخرين المحيطين ب  ،وكذلك تحدي الرححححححغوطات التي تواجه في
حيات اليومية ،وأن يتمتب الفرد بالتكيف والتوافق مب نفس ومب اآلخرين ،بما يحقق ل السعادة والرضا في
جميب مجاالت حيات .
مواصفات الصحة النفسية الجيدة
ويوضر بكر ( ،2015ص )11مواصفات الصحة النفسية الجيدة فيما يأتي:
 .1السالالالالمة :الخلو من األمراض والعاهات ،فاإلنسحححان هنا يخلو من األمراض ،لكن عرضحححة لها إذا
توافرت أسبابها.
 .2الكفالالايالالة البالالدنيالالة :سححححححالمححة أ جهزة الجسححححححم وتنححاسححححححق و ححائف على أعرححححححححاء وتكيفهححا مب
البيئة المحيطة.
 .3الكفايات العقلية والنف سية :سالمة النفس وانخفاض اال ضطرابات العقلية واالنفعاالت واإلحساس
يمكن الفرد من التوافق مب نفسححححححح وإمكانات والعما على تنميتها ،وذلك ضححححححمن إطار يتالءم مب
الواقب.
 .4الكفايات االجتماعية :قدرة الفرد على التفاعا واالسححححححتجابة اإليجابية مب اآلخرين من خالل إقامة
العالقات الشخصية واالجتماعية وفق معايير السلوال الخاصة بكا مجتمب.
 .5الكفايات الروحية :السعي وراء تكوين النفس المطمئنة من خالل استيعاب خصاص طريق الفالح
التي يتحقق بها تال م ورضاه ،وتفاعل مب مجتمع وصوال لتحقيق رضا الرحمن.
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الدراسات السابقة
دراسححححة مصححححطفائي وآخرين ( )Mostafaei et al., 2016التي هدفت إلى التعرف على العالقة
بين الصححححة النفسحححية ،وأنماط التعلق لدى عينة من طلبة المرحلة ال انوية ،وتكونت عينة الدراسحححة من عدد
( )250من طلبة المرحلة ال انوية ،وتم لت أدوات الدراسحححححححة في اسححححححتبانة أنماط التعلق (Attachment
 ،) Questionnaireومححححححححقححححححححيححححححححاس الصحححححححححححححححححححححححة الححححححححنححححححححفسححححححححححححححيححححححححة الححححححححمححححححححعححححححححدل
( ،)SCL-90-Rوقد تم ا منهج الدراسة في المنهج االرتباطي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة
ارتباطية بين أنماط ا لتعلق ،والصحححححة النفسححححية ،كما أشححححارت نتائج الدراسححححة إلى أن يمكن التنبؤ بالصحححححة
النفسية من خالل أنماط التعلق ،وخاصة أنماط التعلق اآلمنة.
بينما هدفت دراسححححة األخرححححر وفطام ( )2016إلى التعرف على تقدير الذات ،وعالقت بالصحححححة
النفسححححية ،وقد أجريت الدراسححححة على عينة مكونة من عدد ( )110تلميذ وتلميذات ،منهم ( )34من الذكور،
و( ) 76من اإلناث من تالميذ المرحلة ال انوية بمدينة األغواط بالجزائر ،واسححححححتخدمت الدراسححححححة األدوات
اآلتية :مقياس مسححححححتوى تقدير الذات ترجمة بوطاف ( ،)1979ومقياس الصحححححححة النفسححححححية إعداد الزبيدي
والهزاع ( ،)1997واتبعت الدرا سة المنهج الو صفي التحليلي ،وتو صلت الدرا سة إلى اآلتي :وجود عالقة
دالة بين تقدير الذات ،والصححححة النفسحححية لدى عينة الدراسحححة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصحححائية بين
الجنسين في مستوى الصحة النفسية.
وهدفت دراسة هاون وآخرين ( )Huan et al., 2015إلى التعرف على نسبة انتشار اضطرابات
الصحححة النفسححية ،والتعرف أيرححا على العواما األسححرية المرتبطة باضححطراب الصحححة النفسححية ،وسححلوال
التسرب من المدرسة ،باإلضافة إلى التعرف على العالقة بين الصحة النفسية ،وسلوال التسرب لدى عينة
من طلبة المرحلة ال انوية بريف شحححمال غرب الصحححين ،وتكونت عينة الدراسحححة من عدد ( )4840من طلبة
المرحلة ال انوية بالمناطق الريفية في شححمال غرب الصححين ،واشححتملت الدراسححة على مقياس القلق ل طفال
) ،)Children’s Manifest Anxiety Scaleوقائمة المتغيرات الديموغرافية ،ومقياس التسححححححرب من
المدرسة ،وقد تم ا منهج الدراسة في المنهج االرتباطي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع نسبة انتشار
اضطرابات الصحة النفسية بين أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغت نسبة انتشارها ( ،)%74كما أشارت نتائج
الدراسحححة إلى وجود تأثير لبعض العواما األسحححرية على الصححححة النفسحححية ،وسحححلوال التسحححرب من المدرسحححة
كالفقر وانخفاض التحصححيا ،كذلك أشححارت نتائج الدراسححة إلى وجود عالقة ارتباطية بين مشححكالت الصحححة
النفسية ،وسلوال التسرب من المدرسة لدى أفراد عينة الدراسة.
بينما هدفت دراسحححححححة الفريحات ( )2015إلى التعرف على العالقة بين المناخ األسححححححري وبعض
مظاهر الصحححححححة النفسححححححية ،أجريت الدراسححححححة على عينة مكونة من عدد ( )250طالبًا وطالبة من طالب
وطالبات الفرق الدراسححححية األولى وال انية وال ال ة بكلية الدراسححححات اإلسححححالمية والعربية بدبي ،اسححححتخدمت
الدراسححححة األدوات اآلتية :مقياس المناخ األسححححري إعداد (خليا ،)2000 ،ومقياس الصحححححة النفسححححية إعداد
(موسى والدسوقي ،)2011 ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن ،وتوصلت الدراسة إلى
اآلتي :وجود عالقة دالة إحصائيا بين المناخ األسري ومظاهر الصحة النفسي لدى الطالب والطالبات.
فيما هدفت دراسحححة أجراها بكر ( )2015إلى التعرف على العالقة بين الصححححة النفسحححية ،والدافعية
لإلنجاز ،أجريت ا لدراسححححححة على عينة مكونة من عدد ( )200طالب وطالبة من طالب جامعة الجوف من
كليات مدينتي (القريات -طربجا) ،اسحححححتخدمت الدراسحححححة األدوات اآلتية :مقياس الصححححححة النفسحححححية إعداد
(القريطي والشخص ،)1992 ،واستبانة الدافعية لإلنجاز إعداد (القاسمي ،)2002،وتوصلت الدراسة إلى
اآلتي :هناال عالقة ارتباطية بين مؤشحححرات الصححححة النفسحححية ،والدافعية لإلنجاز لدى طلبة وطالبات جامعة
الجوف ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة والطالبات في مؤشرات الصحة النفسية.
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وفي دراسحححححححة أخرى أجراها عواريب ( )2015هدفت إلى التعرف على المهارات االجتماعية،
وعالقتها بال صحة النف سية ،وقد أجريت الدرا سة على عينة مكونة من عدد ( )80طالبا وطالبة ،منهم ()30
طالبا و( ) 50طالبة من طالب المرحلة ال انوية بمدينة األغواط بالجزائر ،واسححححححتخدمت الدراسححححححة مقياس
الصحة النفسية ،ومقياس المهارات االجتماعية إعداد الباح ين ،وتوصلت الدراسة إلى اآلتي :وجود عالقة
موجبة قوية ودالة بين المهارات االجتماعية والصححححححة النفسحححححية لدى تالميذ المرحلة ال انوية ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية تعزى إلى متغير التخصص الدراسي لدى عينة الدراسة.
بينما أقام فرغلي ( )2013هدفت دراسححت إلى التعرف على العالقة بين الذكاء األخالقي ،والصحححة
النفسححححححية ،وقد أجريت الدراسححححححة على عينة مكونة من عدد ( )100طالب وطالبة ،منهم ( )50من الذكور،
( )50من اإلناث ،واسححححتخدمت الدراسححححة األدوات اآلتية :مقياس الذكاء األخالقي إعداد (شحححححاتة،)2008 ،
ومقياس الصحة النفسية إعداد (القريطي والشخص ،)1992 ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،وتوصلت
الدراسحححة إلى :وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصحححائية بين الذكاء األخالقي بأبعاده المختلفة ،والصححححة
النفسية ما عدا بعد العدالة ،وعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الصحة النفسية.
ودراسحححححححة باليلشحححححححاال وآخرين ( )Balilashak et al., 2010تلك التي هدفت إلى المقارنة بين
الطالب المتفوقين بالمرحلة ال انوية والطالب المتوسححطين في الصحححة النفسححية ،وتكونت عينة الدراسححة من
عدد ( )83من طلبة المرحلة ال انوية تم تقسحححححيمهم إلى مجموعتين :األولى تتكون من عدد ( )43من طالب
المرحلة ال انوية المتفوقين ،والمجموعة ال انية تتكون من عدد ( )40من طالب المرحلة ال انوية العاديين،
وتم لت أدوات الدراسححة في اسححتبانة البيانات الديموغرافية ( ،(demographic questionnaireومقياس
الصححححة النفسحححية النسحححخة الفارسحححية ،وتم ا منهج الدراسحححة في المنهج الوصحححفي المقارن ،وأشحححارت نتائج
الدراسحححة إلى ارتفاع مسحححتوى الصححححة النفسحححية لدى أفراد المجموعة األولى من عينة الدراسحححة من الطالب
المتفوقين مقارنة بأفراد المجموعة ال انية من عينة الدراسة من الطالب المتوسطين.
التعقيب على الدراسات السابقة
اتفقت العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية مب الدراسة الحالية من حيث الهدف في تناولها
الصحة النفسية كمتغير لدراستها ،ومنها دراسة كا من( :سيرين ،)2016 ،ودراسة (حليفاني وآخرين،
 ،)2015ودراسة (مطلق ،)2015 ،ودراسة (يعقوب.)2012 ،
وهدفت العديد من الدراسات العربية واألجنبية لدراسة الصحة النفسية وعالقتها بعدد المتغيرات حيث
هدفت دراسة سيرين ( )2016إلى التعرف على عالقة الصحة النفسية باالتجاهات الوالدية ،وهدفت دراسة
حيلفاني وآخرين ( )2015إلى التعرف على عالقة الصحة النفسية بالبحث عن األحاسيس ،وهدفت دراسة
مطلق ( )2015إلى التعرف على عالقة الصحة النفسية بعواما الشخصية الكبرى ،وهدفت دراسة الشلبي
ولبابن ( )2015إلى التعرف على عالقة الصحة النفسية في ضوء نمط الشخصية ،وهدفت دراسة أبو راسين
( )2015إلى التعرف على عالقة الصحة النفسية بالذكاء الوجداني ،واإلبداع الوجداني.
اتفقت الدراسة الحالية مب العديد من الدراسات السابقة من حيث تبني مقياس
أبو غزال وجرادات ( )2009كأداة لدراسة الصحة النفسية ،ومنها دراسة كا من :مطلق ( ،)2015ودراسة
الشلبي ولبابن ( ،)2015ودراسة أبو غزال وفلوه ( ،)2014ودراسة يعقوب ( ،)2012بينما اتبعت العديد
من الدراسات السابقة أدوات الدراسة من إعداد آخرين ،ومنها دراسة األخرر وفطام ،)2016) ،ودراسة
الفريحات) ،)2015ودراسة بكر) ،)2015ودراسة عبد هللا) ،)2013ودراسة العمري)  ،)2012ودراسة
ياغوبي وآخرين( ،)2012كما اتبعت العديد من الدراسات السابقة مقاييس من إعداد الباحث نفس  ،ومنها
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دراسة كا من :أبو راسين ( ،)2015ودراسة عواريب ( ،)2015ودراسة أبو غزال
وجرادات (.)2009
اتفقت العديد من الدراسات السابقة مب الدراسة الحالية من حيث اتباع المنهج الوصفي االرتباطي
كمنهج للدراسة ،ومنها دراسة كا من :سرين ( ،)2016ودراسة حيلفاني وآخرين ( ،)2015ودراسة سام
( ،)2014ودراسة هارن وآخرين ( ،)2015كما اتبعت العديد من الدراسات السابقة المنهج الوصفي
االرتباطي ،والسببي المقارن كمنهج للدراسة ،ومنها دراسة كا من :مطلق ( ،)2015ودراسة أبو غزال
وفلوه ( ،)2014ودراسة العمري ( ،)2012بينما اتبعت العديد من الدراسات السابقة المنهج الوصفي ،ومنها
دراسة كا من :الشلبي ولبابن ( ،)2015ودراسة فرغلي ( ،)2013ودراسة عبد هللا ( ،)2013ودراسة عنو
( ،)2009واتبعت دراسة بني إرشيد وجرادات ( )2014المنهج شب التجريبي ،بينما اتبعت دراسة بارون
( )2008المنهج الوصفي التحليلي.
أهم ما اتسمت به الدراسة الحالية
 تناول الدراسة الحالية طلبة الصفين العاشر ،والحادي عشر (الطالب والطالبات) كعينة للدراسة.
 قدمت الدراسة الحالية إطارا نظريا يحتوي على العديد من المعلومات التي تناولت الصحة النفسية.
 دراسححة العالقة بين الصحححة النفسححية وبعض المتغيرات لدى عينة من طلبة الصححفين العاشححر ،والحادي
عشر.

منهج الدراسة
قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي؛ لمناسبت لطبيعة الدراسة كونها تسعى لدراسة العالقة بين
الصحة النفسية وبعض من المتغيرات مما يحقق أهداف الدراسة ،ويجيب عن أسئلتها ،واألسلوب االرتباطي
يمكن الباحث من معرفة طبيعة العالقة بين المتغيرات ،ووصف طبيعة البيانات المستمدة من أفراد عينة
الدراسة في ضوء بعض المتغيرات (الجنس ،الترتيب الوالدي ،الصف الدراسي ،العالقة بين الوالدين،
االستقرار السكني للطالب).
مجتمع الدراسة
يتكون مجتمب الدراسة جميب طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بمدارس مـحافظة شمال الشرقية ،بسلطنة
عمان ،المقيدين في العام الدراسي 2017-2016م ،والبالغ عددهم ( )7146طالبا وطالبة ،بواقب ()3682
طالبا و( )3464طالبة ،والموزعين على مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي بالمحافظة البالغ عددها
( )58مدرسة بواقب ( )28مدرسة للطلبة الذكور ،و( )14مدرسة للطالبات اإلناث ،و( )16من المدارس
المشتركة للطلبة من الذكور واإلناث (المصدر :المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية)،
وجدول ( )1يوضر توزيب مجتمب الدراسة.
جدول ( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس والصف الدراسي
الصف الدراسي

الطالب

الطالبات

نسبة الطالب

نسبة الطالب

العاشر
الحادي عشر
المجموع

1961
1721
3682

1839
1625
3464

51.6%
51.4%
51.5%

48.4%
48.6%
48.5%

(المصدر :المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية)
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مجموع الطالب
والطالبات
3800
3346
7146

عينة الدراسة
أ .العينة االستطالعية:
قام الباحث باختيار عينة اسححححححتطالعية قوامها ( )40طالبا وطالبة ،من مجتمب الدراسحححححححة
األصححححححلي ،وتم تطبيق األدوات على هذه العينة بهدف التحقق من صححححححالحية األدوات للتطبيق على
أفراد العينة ،من خالل حساب صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية المالئمة.
ب .عينة الدراسة األساسية
قام الباحث باختيار عينة عشححوائية حسححب المتاح من مجتمب الدراسححة األصححلي ،وقد شححملت
الدراسححة ( )20مدرسححة من أصححا ( )58مدرسححة ،أما اختيار الطلبة فقد قام الباحث باختيار شححعبة من
الصف العاشر ،وشعبة من الصف الحادي عشر من كا مدرسة.
وكان اختيار الشعب يتم بطريقة العشوائية حسب ما تحدده إدارة المدرسة للباحث ،وتكونت
العينة المبدئية من ( )1044طالبا وطالبة ،وبعد تطبيق األدوات استبعدت ( )44استبانة غير صالحة
(بسحححبب عدم إكمال المسحححتجيب على االسحححتبانة أو االسحححتجابة بشحححكا غير صححححير) ،وتكونت عينة
الدراسحححححححة النهائية من ( )1000طالب وطالبة ،منهم ( )430طالبا ،و( )570طالبة ،وهم طلبة من
صفوف مختلفة بنسبة ( ،)14%والجدول ( )2يوضر توزيب عينة الدراسة حسب الجنس ،والصف
الدراسي.
جدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها الديمغرافية (ن=)1000
الصف الحادي عشر
الصف العاشر
المجموع
االستجابة
المتغير
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
183
47
41
54
41
األول
162
55
39
46
22
ال اني
الترتيب
102
30
24
27
21
الوحيد
الوالدي
7
0
2
0
5
األخير
546
159
110
152
125
األوسط
1000
291
216
279
214
المجموع
799
232
178
219
170
يعيشان معا
25
6
5
8
6
منفصالن
العالقة بين
90
28
16
26
20
أحدهما متوفي
الوالدين
األب متزو
86
25
17
26
18
أخرى
1000
291
216
279
214
المجموع
878
255
191
245
187
مب األم واألب
االستقرار
106
29
23
30
24
مب األم
السكني
16
7
2
4
3
مب األب
للطالب
1000
291
216
279
214
المجموع
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النسبة المئوية
18.3%
16.2%
10.2%
0.7%
54.6%
100%
79.9
2.5
9
8.6
%100
87.8
10.6
1.6
%100

متغيرات الدراسة
 .1مقياس الصحة النفسية.
 .2الجنس (ذكر -أن ى).
 .3الصف الدراسي (العاشر – الحادي عشر).
 .4الترتيب الوالدي (األول – ال اني – الوحيد – األخير – األوسط).
 .5العالقحححة بين الوالحححدين (األب واألم يعيشحححححححححان معحححا – األب واألم منفصححححححالن – أححححد األبوين
أو ك هما متوفي – األب متزو بأخرى أو أخريات مب وجود األم).
 .6االستقرار السكني للطالب (يعي مب األم واألب – يعي مب األم – يعي مب األب).
أدوات الدراسة
أدوات الدراسة "هي الوسائا التي من خاللها يستطيب الباحث جمب البيانات ،وحا المشكلة لتحقيق
أهداف البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينة وأدوات" (حسحححححححانين ،1995،ص)273؛ لذا فقد
استخدم الباحث في هذه الدراسة األدوات اآلتية:
 .1مقياس الصحححة النفسححية :المقياس العربي للصحححة النفسححية ( (The Arabic Scale of Mental
 Healthمن إعداد أحمد عبدالخالق ( ،)2011والذي يرمز ل بـححح ( ،)ASMHوعدد فقرات ()50
فقرة.
مسوغات هذا المقياس :استخدم الباحث هذا المقياس لألسباب اآلتية:
 توافر القدر المناسب لها من الصدق وال بات عند تقنينها من قبا مصممها. سهولة عباراتها ووضوحها لعينة الدراسة. مناسبتها ألغراض الدراسة.مقياس "الصحة النفسية"
أوالً :األدب والدراسات المستخدمة
بعد اطالع الباحث على األدب النظري والدراسحححححات السحححححابقة ،وبعض المقاييس النفسحححححية العربية
واألج نبية السححابقة ،ذات الصححلة بموضححوع الدراسححة ،والتي تمكن من الحصححول عليها ،والمتم لة في الكتب
والرسائا العلمية والدوريات ،ومنها دراسة عبدالخالق وسيولي (،)Abdel-Khalek & Scioli, 2010
ودراسححححة هارتلي ،مايكا تين( ،)Hartley & Michael T, 2011ودراسححححة أحمد عبدالخالق (،)2011
ودراسححة شححكري وكريم ( ،)2014ودراسححة عبدالخالق ولسححتر (،)Abdel-Khalek & Lester, 2016
ودراسة سوفغالم ( ،)2016استقر الباحث على مقياس أحمد عبدالخالق (.)2011
ثانيًا :وصف المقياس
سيعتمد الباحث المقياس العربي للصحة النفسية ()The Arabic Scale of Mental Health
من إعداد أحمد عبدالخالق ( ،)2011والذي يرمز ل بـ ( ،)ASMHويتوفر في نسختين العربية
ضي
مر ِ
واإلنجليزية .ويتألف المقياس من ( )40بندا أصليا ،باإلضافة إلى ( )10بنود حشو ،ذات مرمون َ
نفسي ،م ا" :أعاني من صداع شديد" ،و"أتعب بسرعة" ،و"أحاف من الموت" ،وغيرها ،وذلك من دون
أن تدخا هذه البنود في حساب الدرجة الكلية للمقياس ،في أي مرحلة من مراحا تقنين المقياس ،وأرقام
هذه البنود العشرة هي .)49 ،45 ،38 ،30 ،24 ،22 ،21 ،18 ،13 ،6( :وقد طبق المقياس على عينات
صا من
من المراهقين والبالغين في دولتين مختلفتين ،وبلغ عدد ( )154شخصا من الكويت و( )154شخ ً
أمريكا ،وكان متوسط أعمارهم من ( )20-8سنة ،إذ تم ا الدرجة العالية إلى ارتفاعا في مؤشر الصحة
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النفسية ،والدرجة المنخفرة إلى انخفاض في مؤشر الصحة النفسية ،وتتراوح الدرجة بين (،)200-40
وأ هرت النتائج أن طلبة أمريكا قد حصلوا على درجة أعلى من الطلبة الكويتيين ،وقد بلغ معاما ألفا
لكرو نباخ ( ،)0,96-0,94أما االتساق الداخلي قد بلغ ( )0,94-0,84وهو معاما ثبات مقبول.
ثالثًا :تصحيح المقياس
يشححما مقياس الصحححة النفسححية المسححتخدم في هذه الدراسححة على ( )40عبارة ،وقد صححيغت فقرات
المقياس جميعها بطريقة إيجابية ،لغايات اإلجابة على فقرات المقياس قام الباحث بوضحب تدر خماسحي (ال
تنطبق عليك ،تنطبق عليك قليال ،تنطبق عليك بدرجة متوسححححححطة ،تنطبق عليك ك يرا ،تنطبق عليك تماما)
لححححيححححخححححتححححار الححححطححححالححححب مححححا يححححتححححالءم مححححعحححح  ،وأعححححطححححي الححححتححححدر الححححخححححمححححاسححححححححححي األوزان
( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على التوالي ،إذ تشححير الدرجة العالية إلى ارتفاع الصحححة النفسححية ،والدرجة المنخفرححة
إلى انخفاض الصحححة النفسححية ،وتتراوح مدة التطبيق بين ( )17-10دقيقة ،وكان التطبيق في مواقف فردية
وجماعية ،وترححمن المقياس تعليمات متعلقة بالمحافظة على السححرية ،وعدم اسححتخدام المعلومات ألغراض
أخرى غير البحث العلم ي ،وتم التأكد من فهم المفحوص للتعليمات في أثناء عملية اسححححححتخدام المعلومات
ألغراض أخرى غير البحث العلمي ،وتم التأكد من فهم المفحوص للتعليمات في أثناء عملية التطبيق.
للتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس المستخدم قام الباحث في الدراسة الحالية باتباع ما يأتي:
 الصدقتم حسححاب صححدق المقياس بطريقتين ،هما :طريقة الصححدق الظاهري ،وحسححاب االتسححاق الداخلي،
وذلك درجة االرتباط بين البنود ،والدرجة الكلية لها.
أوالً :الصدق الظاهري)Face Validity ):
قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة من المتخصصين في اإلرشاد النفسي ،واإلرشاد النفسي
والتربوي ،وعلم النفس ،وعلم النفس االجتماعي ،والقياس والتقويم ،والتربية الخاصححححححة في كا من جامعة
نزوى ،وجامعة السححححلطان قابوس ،وكلية العلوم التطبيقية بالرسححححتاق ،وقد طلبت من المحكمين إبداء آرائهم
ومالحظاتهم عن مدى مالءمة فقرات المقياس لغرض الدراسححة ،ودرجة انتماء الفقرات ل  ،ومدى وضححوح
الصحححياغة اللغوية لكا فقرة من فقرات المقياس ،كذلك إبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم ،واضحححافة أي تعديالت
يرونها مناسحححبة ،وقد تم اسحححترجاع ( )11نسحححخة من مجموع االسحححتمارات الموزعة على لجنة التحكيم ،وتم
تعديا بعض الصححياغات والعبارات من حيث الصححياغة اللغوية ،لتكون واضحححة وسححهلة على الفهم ،ولم يتم
حذف أي عبارة من المقياس ،وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية.
ثانيًا :االتساق الداخلي)Internal Consistency(:
قام الباحث بحسحححاب صحححدق االتسحححاق الداخلي للمقياس ،وتم تطبيق المقياس على عينة اسحححتطالعية
مكونة من ( )40طالبا وطالبة ،وذلك لبيان مدى اتساق فقرات المقياس مب بعرها بعرا عن طريق حساب
ارتباط كا بند من بنود المقياس مب الدرجة الكلية للمقياس ،والجدول رقم ( )3يوضر ذلك.
جدول ( :)3تحليل الصدق بطريقة االتساق الداخلي ومعامالت ثبات ألفا لمقياس الصحة النفسية (ن=)1000
االرتباط الكلي
متوسط المقياس في تباين المقياس في
معامل ألفا لكرونباخ
البند
المصحح للبند
حال حذف المقياس
حال حذف البند
1
2
3
4
5
6

100.72
100.85
101.65
100.98
103.05
102.02

0.526
0.476
0.556
0.588
0.833
0.526

191.4
211.8
183
171.7
123.7
193.8
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0,81
0,89

0.92
0.79
0.85
0.86

البند

متوسط المقياس في
حال حذف البند

تباين المقياس في
حال حذف المقياس

االرتباط الكلي
المصحح للبند

معامل ألفا لكرونباخ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

100.65
100.85
101.63
101.76
101.24
100.7
100.85
103.05
101.85
101.18
100.91
102.05
102.84
101.96
100.98
103.05
102.02
100.65
100.85
101.63
101.18
100.91
102.05
101.18
100.91
102.05
101.18
100.91
102.05
101.18
100.91
102.05
101.18
100.91

171.1
151.3
182.9
213.7
222.7
221.5
151.3
195.8
142.6
131.5
191.7
163.3
195.4
152.9
171.7
123.7
193.8
171.1
151.3
182.9
131.5
191.7
163.3
131.5
191.7
163.3
131.5
191.7
163.3
131.5
191.7
163.3
131.5
191.7

0.588
0.667
0.556
0.476
0.455
0.455
0.667
0.526
0.714
0.769
0.526
0.625
0.526
0.667
0.588
0.833
0.526
0.588
0.667
0.556
0.769
0.526
0.625
0.769
0.526
0.625
0.769
0.526
0.625
0.769
0.526
0.625
0.769
0.526

0.84
0.79
0.89
0.93
0.78
0.84
0.74
0.93
0.85
0.86
0.84
0.71
0.95
0.78
0.84
0.82
0.86
0.82
0.78
0.89
0.92
0.76
0.76
0.82
0.89
0.95
0.79
0.73
0.96
0.85
0.89
0.87
0.93
0.91

يترحححر من جدول ( )3أن معامالت ألفا لكرونباخ تتراوح بين ( ،)0,96 -0,71وهذا يدل أن جميب
فقرات المقياس تتمتب بمعاما ثبات مرتفب ودال إحصحححححححائيا ،كما يالحح ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية
مرتفعة ،إذ تتراوح بين ( ،)0,833 -0,455مما يشير إلى اتساق داخلي جيد لفقرات المقياس.
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 الثباتل بيان مدى ثبات المقياس قام الباحث بتطبيق المقياس في فترتين مختلفتين ،يفصححا بينهما أسححبوعان
على عينة مكون من عدد ( )40طالبا وطالبة من خار عينة الدراسححححححة ،بواقب ( )20طالبا ،و( )20طالبة.
وأسححححفر حسححححاب معاما االرتباط بين درجات التطبيقين عن معاما ارتباط مقدراه ( ،)0,834وهو دال عند
مسححححتوى ( ،)0,01فقد بلغ مؤشححححر ال بات ( ،)0,800مما يشححححير إلى أن المقياس بتمتب ب بات نسححححبي جيد،
وصالر ألغراض الدراسة.
إجراءات تطبيق الدراسة
للتحقق من صحححدق وثبات أدوات الدراسحححة ،قام الباحث بتطبيق مقياس الدراسحححة (الصححححة النفسحححية)
على عينة اسححححححتطالعية مكونة من عدد ( )40طالبا وطالبة ،تم اختيارهم من خار عينة الدراسححححححة ،وبعد
التحقق من صحالحية أدوات الدراسحة ،والتأكد من صحدقها وثباتها ،واإلخرا بالصحورة النهائية ،قام الباحث
بالحصول على خطاب (تسهيا مهمة باحث) من عمادة كلية العلوم واآلداب بجامعة نزوى ،متم لة في قسم
التربية والعلوم االنسحححانية ،ووزارة التربية والتعليم قسحححم المكتب الفني لتطبيق أداة الدراسحححة ،ثم قام الباحث
بالتنسححيق مب مديري المدارس لتطبيق أداة الدراسححة (االسححتبانة) الخاصححة بالطلبة ،وأشححرف الباحث بتطبيق
االستبانات بنفس .
أساليب المعالجة اإلحصائية
استخدم الباحث في الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية:
 معادلة لكرونباخ – ألفا لالتساق الداخلي لحساب معاما ثبات مقياس الصحة النفسية. النسحححب المئوية والمتوسحححطات الحسحححابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على األسحححئلة :األول وال انيوال الث.
 اختبار  T-testلتحديد داللة الفروق لمسحححتوى الصححححة النفسحححية تعزى إلى متغيرات الجنس – الصحححفالدراسي – الترتيب الوالدي – العالقة بين الوالدين – االستقرار السكني للطالب.
 اختبار التباين األحادي ( )One Way ANOVAلتحديد داللة الفروق لمستوى الصحة النفسية لدىالطلبة تعزى إلى متغيرات الجنس – الصحححححف الدراسحححححي – الترتيب الوالدي – العالقة بين الوالدين –
االستقرار السكني للطالب.
 -معاما ارتباط بيرسون للتعرف على العالقة االرتباطية بين الصحة النفسية

نتائج الدراسة
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول" :ما مستوى الصحة النفسية لدى طلبة الصفين العاشر والحادي عشر
بمدارس محافظة شمال الشرقية؟"
لإلجابة على هذا ال سؤال تم ا ستخدام المتو سطات الح سابية ،واالنحرافات المعيارية ،والتكرارات،
والنسب المئوية ،ومستوى الصحة النفسية بالنسبة لعبارات مقياس الصحة النفسية ،وباالستناد إلى المعيار
المعتمد في تفسير مستوى الصحة النفسية ،وجدول ( )4يبين ذلك.
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى لعبارات الصحة النفسية والدرجة الكلية
جدول( :)4نتائج عينة الدراسة على مقياس الصحة النفسية لعبارات المقياس حسب المتوسط الحسابي
االنحراف
المتوسط
المستوى
الفقــــرات
م
المعياري
الحسابي
1
4.44
مرتفعة جدا
 1أنا مقبا على الحياة بتفا ل

18

الفقــــرات

م
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

لدي خطط للمستقبا
معنوياتي مرتفعة
أحب الحياة
أنا منسجم مب من حولي
أدرال أن حياتي لها معنى
أشعر أن الحياة مملوءة بالمتب
أنا مملوء بالحيوية
أثق في قدراتي
لدي القدرة على مواجهة األزمات
أشعر أني محظو في حياتي
أشعر أني أحسن حاال من الماضي
انا مقتنب بنفسي
حياتي لها قيمة كبيرة
أشعر باألمان
أفكاري عن نفسي إيجابية
أستطيب التغلب على مشاعر القلق
أشعر أن حياتي تسير في االتجاه الصحير
أشعر بالسعادة
انفعاالتي متوازنة
أتوقب األحسن
تبدو لي الحياة جميلة
أضب لنفسي أهدافا واقعية
أستمتب بحياتي
أنا سعيد مب أسرتي
لدي إرادة قوية
ي القيام ب
عل
يجب
ما
إنجاز
أنا قادر على
ّ
لدي أما في المستقبا
أنا شخص نشيط
أشعر أن مستقبلي مشرق
أستطيب أن أسترخي
أشعر باالنشراح
أشعر بالراحة
مزاجي معتدل
أستمتب بوجودي مب اآلخرين
ثقتي بنفسي كبيرة
أعرف إمكانياتي
أنظر إلى المستقبا بكا تفا ل
أنا راض عن نفسي
أنا ناجر في حياتي
المجموع الكلي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

4.37
4.31
4.31
4.2
4.2
4.16
4.13
4.12
4.11
4.08
4.07
4.03
4.03
4.01
3.98
3.95
3.95
3.93
3.92
3.89
3.87
3.87
3.86
3.85
3.84
3.81
3.77
3.76
3.72
3.63
3.58
3.54
3.49
3.47
3.4
3.3
3.07
1.99
1.98
3.79

0.9
0.89
0.95
0.97
0.96
0.99
0.98
0.99
1.02
1.06
0.99
0.98
0.98
0.99
0.97
1.04
1.23
1.22
1.04
1.03
0.97
1.03
1.13
1.02
1.01
1.08
1.13
1.17
1.03
1.11
1.2
1.44
1.06
1.1
1.22
1.15
1.35
1.09
1.08
1.58

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
منخفرة
منخفرة
مرتفعة

يترر من الجدول ( )4أن متوسطات الصحة النفسية تتراوح بين (.)4,44-3,3
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ويتبين أن عبارة" :أنا مقبا على الحياة بتفا ل" حصحححححلت على المرتبة األولى بمتوسحححححط حسحححححابي
( ،)4,44ويليها عبارة" :لدي خطط للمستقبا" فقد حصلت على المرتبة ال انية ،بمتوسط حسابي (،)4,37
ويليها عبارة" :معنوياتي مرتفعة" حيث حصلت على المرتبة ال ال ة ،بمتوسط حسابي (.)4,31
ويتبين أن عبارة" :ثقتي بنفسححححي كبيرة" حصححححلت على المرتبة األخيرة بمتوسححححط حسححححابي (،)3,4
ويسححبقها عبارة" :اسححتمتب بوجودي مب اآلخرين" حصححلت على المرتبة ال انية ،بمتوسححط حسححابي (،)3,47
ويسبقها عبارة" :مزاجي معتدل" حيث حصلت على المرتبة ال ال ة ،بمتوسط حسابي (.)3,49
ويترر من خالل ما سبق أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى مرتفب من الصحة النفسية ،ويدل ذلك
على تمتب أفراد العينة بالصححححة النفسحححية ،والتي تعبر عن شحححعورهم بالسحححعادة مب أنفسحححهم ،ومب اآلخرين،
وكذلك التكيف مب مجريات وأحداث الحياة ،وأن تمتب أفراد العينة بالصحححححححة النفسححححححية إنما هو نتيجة تمتب
األسرة بالصحة النف سية ،والتي تستطيب من خاللها تقديم الرعاية األسرية الجيدة ل بناء ،والتي من خاللها
تكسب األبناء الصحة النفسية؛ ألن الطفا عرو أصيا من األسرة يتأثر بها ،ويؤثر فيها.
حيث أشححار كفافي ( ،)1997إلى أن المناخ األسححري الذي يتسححم بإشححباع الحاجات النفسححية كاالنتماء
واألمن والحب واألهمية واالسححتقرار والقبول ،وتنمية القدرات وتعليم التوافق النفسححي واالجتماعي وتكوين
العادات واالتجاهات واألفكار والمعتقدات السححححححليمة ،وتعليم التفاعا االجتماعي والتعاون ،واحترام حقوق
اآلخرين يساعد على النمو السوي والصحة النفسية.
حيث يعبر تمتب أفراد العي نة بالصححححححة النفسحححححية عن جملة من المؤشحححححرات (النفسحححححية واالجتماعية
والتربوية) التي قد يتمتب بها الطفا ،والتي تسحححاعده على توافق النفسحححي ،وحسحححن التوافق مب بيئت وأسحححرت
(سالمي وابن شهيرة .)2016 ،وهي القدرة على التأرجر بين الشك واليقين من خالل الشعور باالستقرار
النفسحححي ،والعقلي ،والجسحححدي ،والقدرة على التوافق مب المجتمب (المصحححري ،2014 ،ص .)135كما تعبر
الصحة النفسية عن حالة إيجابية يؤثر الشخص تفاعل مب الظروف االجتماعية وال قافية السائدة التي تؤدي
دورا فعاال في تحقيقها أو غيابها ،ويصححححححعب فهمها دون أخذ الظروف االجتماعية وال قافية واالقتصححححححادية
السائدة في مجتمب من المجتمعات بعين االعتبار (رضوان ،2007 ،ص.)29
إن الصححححة النفسحححية م لها م ا الصححححة الجسحححدية ال تظهر فجأة ،كما أنها ال تختا فجأة ،وإنما هي
مفهوم نمائي تبدأ أسحححححاسحححححياتها في التكوين مب بداية الحياة ،فكا ما نتعرض ل من خبرات ومواقف سحححححواء
كانت إيجابية أو سححلبية في كا مرحلة من مراحا العمر ويسححهم بقدر ما في مدى تحقيق صحححتنا النفسححية أو
اختاللها ،والصحححة النفسححية للطفا ال تتحقق إال من خالل أسححرة تتمتب هي ذاتها بالصحححة النفسححية (سححالمي
وابن شهيرة.)2016 ،
وإن تمتب الشحححححخص بصححححححة نفسحححححية جيدة ،يمكن من مواجهة التحديات ،والتكيف مب المتغيرات،
ونعي اليوم في عالم متسححارع تشححوب النزاعات ،ويواج الفرد منا في العديد من المشححكالت ،والرححغوط،
والم يرات ،والشخص السوي الذي يتمتب ب صحة نفسية جيدة يمكن من تكوين ميكانيزمات للدفاع عن ذات
ومحححححواجحححححهحححححة الحححححتحححححهحححححديحححححدات ،ويحححححعحححححيححححح بحححححرفحححححاهحححححيحححححة نحححححفسحححححححححححيحححححة ،ويحححححححححححقحححححق ذاتححححح
(القيق ،2016 ،ص.)24
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مب دراسة باليلشاال وآخرين ( ،)Balilashak et al., 2010والتي
توصلت إلى ارتفاع مستوى الصحة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة من طلبة المرحلة ال انوية.
وتختلف نتيجة الدراسة الحالية عن نتيجة دراسة هاون وآخرين ( ،(Huan et al., 2015والتي
توصلت إلى ارتفاع نسبة انتشار اضطرابات الصحة النفسية بين أفراد عينة الدراسة من طلبة المرحلة
ال انوية بريف شمال غرب الصين.
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ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
الذي ينص على اآلتي" :ها توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة ( )0,05في مستوى الصحة
النفسححية ،لدى طلبة الصححفين العاشححر والحادي عشححر بمدارس محافظة شححمال الشححرقية تعزى إلى متغيرات
(الجنس ،الصف الدراسي ،الترتيب الوالدي ،العالقة بين الوالدين ،االستقرار السكني للطالب)؟"
من أجا اإلجابة على السححؤال تم اسححتخدام المتوسححطات الحسححابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار
( ) T.testلمتغير الجنس ،والصححححححف الدراسححححححي ،واختبار تحليا التبيان األحادي لمتغير الترتيب الوالدي،
والعالقة بين األب واألم ،واالستقرار السكني للطالب.
بالنسبة لمتغير الجنس
تم ا ستخرا المتو سطات الح سابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار ( )T-Testبالن سبة لم ستوى
الصحة النفسية ،والصحة النفسية تبعا لمتغير الجنس (ذكر – أن ى) ،والجدول رقم ( )5يوضر ذلك.
جدول ( :)5نتائج تحليل اختبار ( )T-Testالصحة النفسية لدى طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة
شمال الشرقية تعزى إلى الجنس
الصحة
النفسية
الصحة النفسية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر

430

3.91

00.6

أن ى

570

3.96

0.59

الجنس العدد

درجة
الحرية

T

مستوى
الدالة

اتجاه
الدالة

998

1.3

0.47

غير دالة

من خالل الجدول السابق يترر أن قيمة  Tلمقياس الصحة النفسية تساوي ( ،)1,34كما أن القيمة
االحتمالية هي أكبر من( ،)α ≤ 0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصححححححائية في مسححححححتوى
الصححححة النفسحححية لدى طلبة الصحححفين العاشحححر والحادي عشحححر بمدارس محافظة شحححمال الشحححرقية تعزى إلى
الجنس ،ومن ثم فقد تم قبول الفرضحححححية الفرعية األولى "ال توجد فروق ذات داللة إحصحححححائية في الصححححححة
النفسحححية لدى طلبة الصحححفين العاشحححر والحادي عشحححر بمدارس محافظة شحححمال الشحححرقية تعزى إلى الجنس"،
ويترححر من خالل ما سححبق عدم وجود فروق دالة إحصححائيا في الصحححة النفسححية لدى أفراد العينة تعزى إلى
متغير الجنس.
قام الباحث بشرح مفصل لكل مستوى على حدة:
 الصحة النفسيةويت رحححر من خالل ما سحححبق عدم وجود فروق دالة إحصحححائيا في الصححححة النفسحححية لدى أفراد العينة
تعزى إلى متغير الجنس ،ويفسحححححر الباحث ذلك بأن الذكور واإلناث ينتمون إلى األسحححححر والبيئة نفسحححححها فهم
يتعرضحححون للعواما النفسحححية ذاتها ،والتي قد تؤثر على اإلنسحححان إما بالسحححلب وإما باإليجاب ،وهذا ما يبرر
عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الصحة النفسية.
وتتفق نتيجة هذه الدراسحححة مب العديد من نتائج الدراسحححات ،ومنها دراسحححة كا من :األخرحححر وفطام
( ،)2016ودراسححة بكر( ،)2015ودراسححة عواريب ( ،)2015ودراسححة آدم ( ،)2012ودراسححة ابن عوف
( ،)2012ودراسححة العنزي ( ،)2006ودراسححة الصححديق ( ،)2003والتي توصححلت إلى وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مستوى الصحة النفسية.
بينما اختلفت هذه النتيجة مب دراسحححححححة الوشححححححلي ( )2003التي دلت على وجود فروق ذات داللة
إحصححححائية بين الذكور واإلناث في معظم أبعاد الصحححححة النفسححححية والدرجة الكلية لها وهذه الفروق لصححححالر
الطلبة الذكور.
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ويسحححتند الباحث في تفسحححيره لهذه النتيجة من واقب اإلطار النظري العام للدراسحححة بالنسحححبة للفئة العمرية
التي تناولتها الدراسححححة فهي (مرحلة المراهقة) وتعد مرحلة مهمة في حياة الفرد كما ذكر ميخائيا (،1994
ص )1هي المرحلة التي تتبلور الشخصية خاللها وتأخذ مالمحها ال ابتة وهي مرحلة االنب اق الوجداني من
خالل انب اق النمو الجسمي ثم إنها مرحلة النرج االجتماعي.
إذن مرحلة المراهقة في سححماتها العامة تتشححاب عند الذكور واإلناث وتختلف في سححماتها الخاصححة،
كمحححا أن عحححدم وجود فروق دالحححة إحصحححححححححائيحححا في مسحححححح تويحححات الصححححححححححة النفسححححححيحححة قحححد يرجب إلى
تشحححححاب الك ير من اسحححححاليب التنشحححححئة والمعاملة الوالدية لكا من االبناء الذكور والبنات ،وذلك في المجتمب
العماني.
بالنسبة لمتغير الصف الدراسي
تم اسحتخرا المتوسحطات الحسحابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار ( )T-Testبالنسحبة لمسحتوى الصححة
النفسية تبعا لمتغير الصفين الدراسيين (العاشر – الحادي عشر) ،والجدول رقم ( )6يوضر ذلك.
جدول ( :)6نتائج تحليل اختبار ( )T-Testالصحة النفسية لدى طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة
شمال الشرقية تعزى إلى الصف الدراسي.
اتجاه
مستوى
المتوسط االنحراف درجة
الصحة
T
الصف الدراسي العدد
الداللة
الداللة
الحسابي المعياري الحرية
النفسية
0.63
3.94
493
العاشر
الصحة
0.92
غير دالة
.090
998
النفسية
0.56
3.94
507
الحادي عشر

من خالل الجدول السابق يترر أن قيمة  Tتساوي ( ،)0,92كما أن القيمة االحتمالية هي أكبر من
( (α ≤ 0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصحححائية في مسحححتوى الصححححة النفسحححية لدى طلبة
الصححفين العاشححر والحادي عشححر بمدارس محافظة شححمال الشححرقية تعزى إلى الصححف الدراسححي ،ومن ثم تم
قبول الفرضية الفرعية األولى" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية لدى طلبة
الصفين العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية تعزى إلى الصف الدراسي".
ويفسححححر الباحث ما سححححبق وهو عدم وجود فروق في الصحححححة النفسححححية تعزى إلى متغير الصححححف
الدراسي ،بأن عينة الدراسة تكونت من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر ،وأن أفراد العينة متقاربان في
السحححححن ،ويشحححححتركان في خصحححححائص المرحلة العمرية نفسحححححها ،وبذلك تكون سحححححماتهم واهتماماتهم وميولهم
وتوجهاتهم متقاربة ،وهذا ما يبرر عدم وجود فروق في الصحة النفسية تعزى إلى متغير الصف الدراسي.
حيث في مرحلة المراهقة يحتا البلوغ الجنسحححي ،والنرحححج النفسحححي المحور األسحححاسحححي في تطور
اليافب ،باإلضححافة إلى كونها المرحلة التي يتم فيها اختيار التوج المهني المسححتقبلي ،وتشححكا االتجاه العقدي
والفلسحححححفي والسحححححياسحححححي للفرد نحو نفسححححح  ،والعالم المحيط ب  ،والتي يتبنى فيها اإلنسحححححان القيم االجتماعية
واألخالقية ،ويتم ا دوره الجنسححححي ،ويترسحححح مفهوم عن ذات والعالم من حول  .وتتحدد أهداف الصحححححة
النفسحححية والوقائية في هذه المرحلة في خطوطها العريرحححة من خالل برامج التوعية واإلرشحححاد (رضحححوان،
 ،2007ص.)73-72
وتُعتبر إ شباع الحاجات األ سا سية لدى المراهق أمرا ضروريا لتحقيق التوافق ،وال صحة النف سية،
بحكم أن المراهق يمر بفترة حرج ة مملوءة بالصححححراعات والمشححححكالت ،وبات من الرححححروري توفير بيئة
نفسية صافية توج هذه الطاقة نحو الطريق السليم ،دون التقليا من مكانت واعتباره عروا فعاال ال يستهان
أدوارا إيجابية في المجتمب ،فكا هذا يدفب المراهق
ب  ،واحترام ككيان موجود ل قيمت وتمكين ليم ا
ً
لتح قيق نموه السححححححوي ،ويمكن من مجابهة صححححححراعات وأزمات الحياة ،وينمي لدي الوعي والمسححححححؤولية
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والمبادرة إلى اإلصححححححالح والبناء ،فالحاجة نزعة نحو هدف معين يسححححححبب الحصححححححول علي رضحححححححا في
النفس(مختار.)2001 ،
وتتفق هذه النتيجة مب دراسحححححححة العنزي ( )2007في عدم وجود فروق ذات داللة إحصحححححححائية بين
متوسححط درجات الطلبة في مسححتوى الصحححة النفسححية تبعا لمتغير الصححف ،ومب دراسححة ابن عوف ()2012
التي دلت على عدم وجود فروق دالة إحصححححححائيا لدى طلبة الجامعات السححححححودانية تعزى لمتغير المسححححححتوى
الصحححححفي ،وهذه النتيجة متوقعة نسحححححبة لتشحححححاب سحححححمات المرحلة العمرية (المراهقة) التي يمر بها الطالب
والطالب بسبب تتشاب البيئة متم لة في االسرة والمدرسة وجماعة الرفاق.
ويفسحححححر الباحث هذه النتيجة من واقب الحياة المعاصحححححرة؛ فإن الفرق في التمدرس لسحححححنة إضحححححافية
بالنسبة لطالب وطالبات الصف العاشر والحادي عشر ربما يكون ليس ذا تأثير مقارنة بما قد يحصا علي
المراهق في عصححر العولمة من معارف وخبرات ومهارات عبر مختلف وسححائط التواصححا واالتصححال ،كما
مبكرا مقارنة بعمره.
أن هذه الوسائط نفسها قد تؤدي إلى معاناة األصغر سنًا من ضغوط وسلبيات
ً
بالنسبة لمتغير للترتيب الوالدي
تم استخرا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول مستوى الصحة
النفسية لدى طلبة العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان حسب متغير
الترتيب الميالدي ،والجدول رقم ( )7يوضر ذلك.
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمستوى الصحة النفسية
تبعا لمتغير الترتيب الوالدي
االنحراف
الترتيب
المتوسط الحسابي
العدد
المقياس
المعياري
الوالدي
0.61
3.92
183
األول
0.59
4.02
162
ال اني
0.6
3.94
102
األوحد
الصحة النفسية
0.57
3.73
7
األخير
0.6
3.93
546
األوسط

يترر من جدول ( )7أن هناال عدم وجود فرق في المتوسطات الحسابية الصحة النفسية لدى عينة
الدراسة تبعا لمتغير الترتيب الوالدي ،ومن أجا التأكد أن هذه الفروق غير دالة تم استخدام اختبار التباين
المتعدد ،وتترر النتائج من خالل جدول (.)8
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جدول ( :)8تحليل التباين المتعدد ( ) MANOVAألثر متغير الترتيب الميالدي حول مستوى الصحة النفسية لدى طلبة
العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
"ف"
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

الترتيب
الوالدي

مقياس الصحة النفسية

1.532

4

0.383

1.075

0.368

االنحراف
المعياري

مقياس الصحة النفسية

354.652

995

0.356

مصدر
التباين

المقياس

يالححححح محححن جحححدول ( )8عحححدم وجحححود فحححروق ذات داللحححة إحصحححائية عنحححد مسحححتوى الداللحححة ()α≤0.05
ححححول مسحححتوى الصححححة النفسحححية لحححدى طلبحححة العاشحححر والححححادي عشحححر بمحححدارس محافظحححة شحححمال الشحححرقية
حسب متغير الترتيب الميالدي في مستوى الصحة النفسية.
قام الباحث بشرح مفصل لكل مستوى على حدة:
 الصحة النفسيةيترحححر من خالل ما سحححبق عدم وجود فروق دالة إحصحححائيا في الصححححة النفسحححية لدى أفراد العينة
تعزى إلى متغير الترتيب الوالدي ،ويفسححححححر الباحث ذلك بأن الترتيب الوالدي ألفراد العينة لم يؤثر على
الصحححة النفسححية ،حيث أثبت ذلك عدم وجود الفروق في الصحححة النفسححية ،ويفسححر الباحث ذلك بأن األفراد
يكتسبون سمات شخصياتهم والصحة النفسية منذ نعومة أ افرهم ،والصحة النفسية ليست وليدة الصدفة،
فهي تولد وتترعرع مب الفرد منذ نعومة أ افره ،وتسححححححتمر وتتطور مع عبر مراحا العمر المختلفة التي
يمر بها ،وهذا ما يبرر عدم وجود فروق في الترتيب الوالدي في الصحة النفسية.
بالنسبة لمتغير العالقة بين الوالدين
إذ يوضحححر الجدول ( )9المتوسحححطات الحسحححابية ،واالنحرافات المعيارية بالنسحححبة لمسحححتوى الصححححة
النفسية ،تبعا لمتغير العالقة بين الوالدين ،كما يوضر الجدول ( )10تحليا التباين المتعدد.
جدول ( :)9المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمستوى الصحة النفسية
تبعا لمتغير العالقة بين الوالدين.
االنحراف
المتوسط
العدد
العالقة بين الوالدين
المقياس
المعياري
الحسابي
0.59
3.95
799
يعيشان معا
0.5
4
25
منفصالن بالطالق
الصحة النفسية
0.57
3.85
90
أحدهما أو ك هما متوفي
0.66
3.88
86
األب متزو بأخرى مب الزوجة

يترر من جدول ( )9أن هناال عدم وجود فرق في المتوسطات الحسابية للصحة النفسية لدى عينة
الدراسححححححة تبعا لمتغير العالقة بين الوالدين ،ومن أجا التأكد أن هذه الفروق غير دالة تم اسححححححتخدام اختبار
التباين المتعدد ،وتترر النتائج من خالل جدول (.)10
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جدول ( :)10تحليل التباين المتعدد ( ) MANOVAألثر متغير العالقة بين الوالدين حول مستوى الصحة النفسية لدى
طلبة العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية
مصدر
التباين

المقياس

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة "ف"
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

العالقة بين
الوالدين
مقياس الصحة النفسية

1.373

3

0.458

1.285

0.278

الخطأ
المعياري
مقياس الصحة النفسية

354.812

996

0.356

يالححححح محححن جحححدول ( )10عحححدم وجحححود فحححروق ذات داللحححة إحصحححائية عنحححد مسحححتوى الداللحححة ()α≤0.05
ححححول مسحححتوى الصححححة النفسحححية لحححدى طلبحححة العاشحححر والححححادي عشحححر بمحححدارس محافظحححة شحححمال الشحححرقية
حسب متغير العالقة بين الوالدين في جميب أبعاد الصحة النفسية.
ويفسحححححر الباحث ما سحححححبق بأن ما يميز أفراد العينة أنهم يتسحححححمون بمرحلة المراهقة ،حيث يسحححححعى
األفراد خالل هذا السحححن للتمرد على السحححلطة الوالدية ،وتكوين شحححخصحححيتهم المسحححتقلة عن اآلخرين ،والتي
يكون الفرد هو المحرال األسحححاسحححي لها ،وهذا ما يبرر عدم وجود فروق تعزى إلى العالقة بين الوالدين في
مستوى الصحة النفسية سواء كان الوالدين يعيشان معًا ،أو كانا منفصلين بالطالق ،أو أن أحدهما وكالهما
متزو  ،أو أن األب متزو بأخرى مب الزوجة.
بالنسبة لمتغير االستقرار السكني للطالب
يوضحححر الجدول ( )11المتوسحححطات الحسحححابية ،واالنحرافات المعيارية بالنسحححبة لمسحححتوى الصححححة
النفسححية ،والصحححة النفسححية تبعا لمتغير االسححتقرار السححكني للطالب ،كما يوضححر الجدول ( )12تحليا التباين
المتعدد.
جدول ( :)11المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمستوى الصحة النفسية تبعا
لمتغير االستقرار السكني للطالب
االنحراف
المتوسط
العدد
االستقرار السكني للطالب
المقياس
المعياري
الحسابي
0.6
3.95
878
يعي مب األم واألب
0.55
3.83
106
يعي مب األم
الصحة النفسية
0.63
3.87
16
يعي مب األب
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يترححر من جدول ( )11أن هناال عدم وجود فرق في المتوسححطات الحسححابية للصحححة النفسححية لدى
عينة الدرا سة تبعا لمتغير االستقرار السكني للطالب ،ومن أجا التأكد أن هذه الفروق غير دالة تم استخدام
اختبار التباين المتعدد ،وتترر النتائج من خالل جدول (:)12
جدول ( :)12تحليل التباين المتعدد ( ) MANOVAألثر متغير االستقرار السكني للطالب حول مستوى الصحة النفسية
لدى طلبة العاشر والحادي عشر بمدارس محافظة شمال الشرقية
مصدر
التباين

االستقرار
السكني
للطالب

المقياس

مقياس الصحة النفسية

مجموع
المربعات

1.467

درجات
الحرية

2

متوسط
المربعات

0.733

قيمة "ف"
المحسوبة

2.061

الداللة
اإلحصائية

0.128

الخطأ
المعياري
مقياس الصحة النفسية

354.718

997

0.356

يالححححح محححن جحححدول ( )12عحححدم وجحححود فحححروق ذات داللحححة إحصحححائية عنحححد مسحححتوى الداللحححة ()α≤0.05
ححححول مسحححتوى الصححححة النفسحححية لحححدى طلبحححة العاشحححر والححححادي عشحححر بمحححدارس محافظحححة شحححمال الشحححرقية
حسب متغير االستقرار السكني للطالب في جميب أبعاد الصحة النفسية.
ومن خالل الجدول السابق يترر أن قيمة  Fالمحسوبة هي أقا من قيمة  Fالجدولية ،كما أن القيمة
االحتمالية هي أكبر من ( (α ≤ 0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصححححائية حول مسححححتوى
الصححححة النفسحححية لدى طلبة الصحححفين العاشحححر والحادي عشحححر بمدارس محافظة شحححمال الشحححرقية تعزى إلى
االستقرار السكني للطالب.
ويرى الباحث من خالل ما سبق أن ( )878من أفراد العينة يعيشون مب األب واألم ،مقابا ()122
يعيشون إما مب األب وإما مب األم ،ويترر أن النسبة األكبر من أفراد العينة يعيشون مب الوالدين ،ويفسر
الباحث ما سححبق بأن االسححتقرار السححكني للطالب هو نتيجة روف قد يمر بها الطالب ،وتتعلق إما بانفصححال
الوالدين ،وإما بوفاة أحدهما ،وتتشححححححكا تلك الظروف دون إرادة الفرد ،ومب مرور الوقت يسححححححعى األفراد
لل تأقلم مب الواقب الذي فرض عليهم ،وكذلك قد ال يعي األب ناء الذين هم في أع مار أفراد العي نة متطلبات
الحياة وصححعوبة أو سححهولة توفيرها ،كما أن الصحححة النفسححية ل فراد ال ترتبط ببيئة معينة ،فهي تتولد أينما
كان الفرد ،وهذا ما يبرر عدم وجود فروق في متغير االسححححححتقرار السححححححكني للطالب لدى أفراد العينة في
الصحة النفسية.
وأن اإلشححححكالية العالئقية الموجودة بين اآلباء واألبناء وتأثيرها على الصحححححة النفسححححية ل طفال في
بعدها النفسححححي والتربوي تؤدي في أغلب الحاالت إلى اضححححطراب هذه العالقة دون قصححححد ،فالوالدين بدافب
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فطري يريدان السحححعادة والنجاح ألبنائهما ،ولكنهما أحيانا يفقدان الطريق الصححححير عن غير قصحححد ،وتكون
النتيجة اضحححححطرابا نفسحححححيا في الطفا ،واألطفال غالبا ال يبدون ذلك ،وال تظهر عليهم مشحححححكالت الصححححححة
النفسححية ،وهم في حالة الوعي العادي لتداخا هذه المشححكالت مب طبيعة المشححكالت النفسححية التي تترتب عن
مرحلة من مراحا النمو العادية –كالمراهقة(-سالمي وابن شهيرة.)2016 ،
وأن نجاح األسححححححرة في زرع ال قة في النفس والتفا ل وحب العما التعاوني والجماعي والتفوق
العلمي لدى األطفال ،كا هذا يسحححهم في بناء الشحححخصحححية السحححليمة لدى الطفا ،ومتى صحححر الود بين اآلباء
واألمهات صحححت تربية األبناء؛ ألن دور األسححرة في الصحححة النفسححية دور ذو أهمية كبيرة ،وعلى رأسححها
دور األم في العطف والحنان مب طفلها؛ ألن األطفال يتمتعون بالصحححححة النفسححححية هم في معظم األحيان من
أسر متفاهمة يسودها روح الحب(داود.)2004 ،

توصيات الدراسة

 تزويد الطواقم العاملة في المدارس بنشححححححرات تربوية تتعلق بالصحححححححة النفسححححححية ،وأهمية تلكالمستويات ،ودورها في تشكيا شخصية الطالب.
 تدريب المعلمين على خصائص المرحلة العمرية التي يمر بها الطالب. -توعية أولياء األمور بمستوى الصحة النفسية ،وتعريفهم بها ،ومناقشتهم بأهميتها لدى أبنائهم.

الدراسات المقترحة
-

دراسة العالقة بين الصحة النفسية في ضوء متغيرات أخرى لدى عينات مختلفة.
فاعلية برنامج تدريبي لتحسين الصحة النفسية لدى األبناء.
دراسة العالقة بين الصحة النفسية ،والرغوط النفسية لدى األبناء.
العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية المدركة ،والصحة النفسية لدى األبناء.
العالقة بين هوية األنا ،والصحة النفسية لدى األبناء.
العالقة بين االمت ال لجماعة األقران ،والصحة النفسية لدى األبناء.
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