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ملخ�س
هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن دور بع�ض املتغريات النف�سية والرتبوية والدميوجرافية )اجلن�ض، ونوع ال�سكن، 
ونوع الكلية، وامل�س���توى الدرا�س���ي، والر�س���ا عن التوافق الأ�سري، وم�ستوى التح�سيل الدرا�س���ي، والتدين، والتدخني( 
يف التنبوؤ بال�س���حة النف�س���ية لدى طلبة اجلامعات الأردنية. ولتحقيق هدف الدرا�سة مت بناء مقيا�ض لل�سحة النف�سية 
لقيا�ض م�س���توى ال�س���حة النف�سية لدى عينة الدرا�سة التي تكونت من )1421( طالبًا وطالبة مت اختيارها ع�سوائيا من 
طلبة اجلامعات الأردنية امل�س���جلني يف الف�س���ل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�س���ي 2009/2008. اأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اإىل اأن م�س���توى ال�سحة النف�س���ية لدى طلبة اجلامعات كان متو�سطًا، واأن معامالت الرتباط بني هذه املتغريات كانت 
اإجمال منخف�سة اإل اأنها ذات دللة اإح�سائية ) α≤0.05(. فقد اأ�سهمت جميعها اإ�سهاما ذا دللة اإح�سائية يف تف�سري 
ر م�ستوى الر�سا ما ن�س���بته 14.6% وكانت هي الن�سبة الأعلى، يف حني  التباين يف م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية، فقد ف�سَّ
ر امل�ستوى اجلامعي ما ن�سبته 0.6% وهي الن�سبة الأقل. يف �سوء ذلك مت ا�ستخال�ض معادلة حتليل النحدار اخلطي  ف�سَّ

املعيارية التي ميكن بوا�سطتها التنبوؤ مب�ستوى ال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات الأردنية.

Abstract
This study aimed at exploring the role of some psychological, educational and 

demographic variables (gender, housing type, faculty, educational level, satisfaction 
with family adjustment, academic achievement, Religiosity and smoking behavior) in 
predicting Mental Health Level (MHL) among Jordanian University Students (JUS). 
To achieve this aim a Mental Health Scale was constructed. The sample of study 
consisted of (1421) JUS. The results showed that MHL was on the average for  JUS, 
and the correlation coefficients between the variables and MHL were relatively low, 
but in general were statistically significant. All variables contributed significantly in 
explaining the Variance in MHL. It was found that the most predictive variable was 
satisfaction with family adjustment which explained 14.6% of the variance, whereas 
the lowest one was the educational level that explained 0.6%. In light of these find�
ings, a standardized Linear equation was derived to predict MHL among JUS..
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مقدمة
بالرغ���م م���ن اتفاق علم���اء النف�ض على اأهمية ال�س���حة النف�س���ية لالأف���راد، فاإنهم 
ها علماُء النف�ض ق�س���ية جدلية وذلك ب�س���بب  مل يتفق���وا عل���ى تعريف موحد لها فقد عدَّ
ارتباط مفهوم ال�سحة النف�سية مبعنى ال�سواء والال�سواء، لذا ل ميكن اأْن يقت�سر مفهوم 
ال�س���حة النف�س���ية على خلو الفرد من اأعرا�ض ال�س���طراب النف�س���ي بل ميتد مفهومها 
)Okasaka, Morita, Na� هلي�سمل العديد من اجلوانب املتعلقة ب�سخ�سية الفرد واجتاهات

)katani, and Fujisawa,2008.وق���د تع���ددت هذه التعريفات وتباين���ت وفقا للمعيار الذي 
يتبن���اه كل تعريف، وتبع���ا للمدار�ض النظرية التي تنطلق منها تل���ك التعريفات: فنظرية 
التحليل النف�س���ي والنظرية ال�س���يكودينامية توؤكدان اأهمية الال�س���عور وخرباِت الطفولة 
املبكرة كمعيار اأ�سا�س���ي يف حتديد ال�سخ�س���ية التي تتمتع بال�سحة النف�سية. بينما توؤكد 
املدر�س���ة ال�س���لوكية اأهمية اكت�س���اب مناذج �س���لوكية ايجابية من البيئة املحيطة بالفرد 
وتعلمه���ا، يف حني اأن املدر�س���ة الإن�س���انية ت���رى اأن تقبل الفرد لذاته ولالآخرين و�س���عوره 
بالقيم���ة واملعنى يف احلياة من املوؤ�س���رات الأ�سا�س���ية لل�س���حة النف�س���ية. اأما املدر�س���ة 
املعرفي���ة فتوؤكد اأهمية التفكري اليجابي والواقعي والعقالين يف احلكم على ال�سخ�س���ية 
ال�سوية)ر�س���وان، 2002(.فقد عرف كفايف )1996( ال�سحة النف�سية باأنها تلك احلالة 
من التوازن والتكامل بني الوظائف النف�س���ية للفرد، التي توؤدي به اإىل اأن ي�س���لك بطريقة 
جتعل���ه يتقب���ل ذاته ويقبل���ه املجتمع، بحيث ي�س���عر من ج���راء ذلك بدرج���ة معقولة من 
الر�س���ا والكفاية. اأما عبد اخلالق)1993( فيعرف ال�س���حة النف�س���ية باأنها حالة عقلية 
انفعالية مركبة ن�سبيا مع ال�سعور باأن كل �سيء على ما يرام وال�سعور بال�سعادة مع الذات 
والآخرين وال�س���عور بالر�س���ا والطماأنينة والأمن و�س���المة العقل، والإقب���ال على احلياة 
مع ال�س���عور بالن�س���اط والقوة والعافية، ويتحقق يف هذه احلالة درجة مرتفعة ن�س���بيا من 
التوافق النف�سي والجتماعي. كما عرف رايف وبونت )Wrigh & Bonett, 1993( ال�سحة 
النف�س���ية اأنها عبارة عن الأداء التام املت�س���ق لل�سخ�سية وهي ح�سيلة عطاء ال�سخ�سية. 
وينظر برود�س���كي )Brodsky, 1988( لل�سحة النف�سية باعتبارها حالة اإيجابية �سخ�سية 
تت�س���من امل�س���اعر الإيجابية والإ�سباع يف احلياة وغياب امل�ساعر ال�س���لبية اأو وجودها يف 
حدها الأدنى، واأن الفرد ال�س���اعي اإىل حتقيق ال�س���حة النف�سية يت�سم بعدة خ�سائ�ض، 
 )World Health منها العاطفة القوية والر�س���ا عن احلياة.اأما منظمة ال�س���حة العاملية
(Organization(2009( فتعرف ال�سحة باأنها حالة من ال�سالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، 
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ل جمرد انعدام املر�ض اأو العجز، وال�س���حة النف�س���ية جزٌء من هذا التعريف متثل حالة 
من العافية ميكن فيها للفرد تكري�ض قدراته اخلا�س���ة والتكيف مع اأنواع الإجهاد العادية 
الة يف جمتمعة.يف �سوء ما تقدم يالحظ انه بالرغم من وجود  والعمل بتفاٍن وم�ساهمة فعَّ
تباينات يف تعريفات ال�س���حة النف�سية وحتديد مفهومها، فاإن ثمة اتفاقًا على مظاهرها 
العامة تقريبا. فهناك العديد من اخل�سائ�ض اأو املظاهر التي ميكن يف �سوئها ال�ستدلل 
ب�سورة عامة على م�ستوى ال�سحة النف�سية للفرد اأهمها: اأن ي�سعر الفرد بالراحة النف�سية 
والطماأنينة، واأن ي�سع الفرد اأهدافا واقعية يحاول الو�سول اإليها، واأن يوجه �سلوكه توجيها 
ذاتيا ويتغلب على �س���راعاته الداخلية، واأن يكون على ات�س���ال فعال بالواقع الذي يعي�ض، 
واأن يتمت���ع بثبات ن�س���بي من الناحية النفعالية، واأن يك���ون متعدَد الهتمامات وقادرا على 
حتمل امل�س���وؤولية، وقادرا على التعلم من املواقف واخلربات ال�س���ابقة وال�ستفادة منها مع 
القدرة على اختزال القلق.وبح�سب معايري منظمة ال�سحة العاملية)2009( فاإن املوؤ�سرات 

العامة لل�سحة النف�سية تنق�سم اإىل اأربعة حماور هي: 
ال�صعور بالرتياح مع الذات )التكيف النف�صي(: ويق�سد به قدرة الفرد على التوفيق 
بني حاجاته ودوافعه ورغباته من اأجل حتقيق الن�سجام مع الظروف البيئية �سواء املادية 
منها اأم الجتماعية ويت�س���من هذا املجال: قدرة الفرد على التكيف مع الواقع، ومواجهة 

الأزمات، وحتمل الف�سل.
ال�صعــور بالرتياح مــع الآخرين )التكيــف الجتماعي(: وهذا يعن���ي جتنب العزلة، 
والق���درة عل���ى اإقامة عالقات اجتماعي���ة ناجحة تت�س���م بالتعاون، والت�س���امح، والإيثار. 
وال�س���عور املتبادل مع الآخرين بالثقة، واحلب، والنتماء. والقدرة على التعاي�ض مع قيم، 

اجلماعة ومعايريها وتقبلها ب�سكل دائم، اأو موؤقت. 
القدرة على مواجهة مطالب احلياة )حل امل�صكالت(: وهذا يعني اأَْن تتميز ال�سخ�سية 
املتمتعة بال�سحة النف�سية بالنظرة الثاقبة، واملو�سوعية ملطالب احلياة اليومية، ومواجهة 
هذه املطالب، والقدرة على حل امل�سكالت وذلك من خالل: القدرة على حتمل امل�سوؤولية 
والواجبات، واللتزام بها. والتخطيط للم�س���تقبل، وجتنب الع�سوائية. واملبادرة يف اإيجاد 

احللول املنا�سبة عند ظهور م�سكلة، اأو ظرف طارئ. 
ال�صالمــة النف�صيــة )اخللو مــن الأمرا�ــس(: يركز هذا اجلانب عل���ى خلو الفرد من 
اأعرا�ض املر�ض النف�س���ي، اأو العقلي كالقلق، وا�س���طراب املزاج، والكتئاب، والو�س���او�ض 
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القهرية، واملخاوف املر�س���ية، وغريها من ال�س���طرابات النف�س���ية التي توؤثر �سلبًا على 
فاعليته، والتي حتد من قدرته على القيام بدوره يف احلياة، وحتقيق اأهدافه فيها.

فاحلياة املعا�سرة تت�سم بوجود العديد من ال�سغوطات النف�سية التي ت�سهم يف زيادة 
معدلت الإ�سابة بال�سطرابات النف�سية، والنحرافات ال�سلوكية الناجتة عن النفعالت 
 )Levenson, 1994( املختلفة لدى الأفراد يف جميع املراحل العمرية. حيث يرى ليفين�سون
اأن هذه النفعالت �س���واء اأكانت �س���ارة اأم غري �س���ارة توؤدي دورا مهما يف احلياة اليومية 
ومن دونها فاإن احلياة تفقد متعتها؛ لأن النفعالت تعلن عن املوقف النف�سي جتاه البيئة، 
وتعمل كذلك على تنظيم اخلربات، وتوجيه ال�سلوك. وطلبة اجلامعات لي�سوا مبناأى عن 
املواق���ف ال�س���اغطة واملوؤثرات ال�س���ديدة الناجتة عن مطالب احلياة وت�س���ارع التغريات 
التكنولوجية والثقافية والقيمية، اإ�س���افة اإىل اأنهم يتعر�س���ون لتغريات منائية: نف�س���ية، 
اجتماعية، وف�سيولوجية ينتج عنها مطالب وحاجات ت�ستدعي الإ�سباع. فاجلامعة موؤ�س�سة 
تربوية ر�سمية ي�ستكمل فيها الطالب منوه وهو يتفاعل مع اأ�ساتذته وزمالئه متاأثرًا باملنهج 
الدرا�س���ي، فتنمو �سخ�س���يته من كاف���ة جوانبها، ومن العوامل الرتبوي���ة التي يعتقد اأنها 
توؤثر يف ال�س���حة النف�س���ية للطالب: العالقات الجتماعية بني الطالب واملدر�س���ني وبينه 
وبني زمالئه، واملنهج الدرا�س���ي، ودور املدر�س���ني يف العملي���ة الرتبوية...الخ، يف حني اأنَّ 
الرتبية ت�سرتك يف كثري من اأهدافها مع ال�سحة النف�سية، منها منو ال�سخ�سية املتكاملة 
لالإن�س���ان ال�سالح للحياة نف�س���يًا. فقد اأ�س���ار توريز)Torres,2001( اأن ال�سحة النف�سية 
حظي���ت باأهمية بالغة حتديدا يف اجلامعات وتكمن اأهميتها يف اجلامعات يف اإيجاد جيل 
�س���وي، مقبل على احلي���اة، منتج، وقادر على حتقيق ذاته  وحل م�س���كالته ويتحقق ذلك 
من خالل العمل على اإيجاد منهاج درا�س���ي منا�س���ٍب لطبيعة املرحلة العمرية، ومنا�س���ِب 
لقدراته���م واإمكانياته���م، واأن يك���ون هناك تفاعل �س���ويٌّ بني املربني والطلب���ة بعيدا عن 
اأج���واء التوتر.ويع���د بناء ال�سخ�س���ية املتكاملة للطالب اجلامعي هدفا اأ�سا�س���يا للطالب 
اجلامعي واجلامعة، حيث اإن بناء ال�سخ�س���ية ال�س���وية التي تتمتع ب�س���حة نف�سية جيدة 
يعك�ض جناح اجلامعة وكفايتها الداخلية التي تقا�ض بن�س���بة خريجيها من هذه الفئة من 
الطلب���ة، ل���ذا حتر�ض اجلامعات على بناء �سخ�س���ية الفرد، وحتقيقا له���ذا الغر�ض فان 
اجلامع���ات تلجاأ لالأخذ بعدة اإج���راءات اأهمها قبول الطلبة الذين ميلكون فر�س���ا اأعلى 
للنج���اح الأكادميي، وتوفري نوعية تعليمية جيدة، والهتمام بال�س���حة النف�س���ية لهم من 
خالل توفري �س���بل الراح���ة التعليمية منها والنف�س���ية، وذلك من خ���الل تقدمي الربامج 
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الأكادميي���ة والنف�س���ية املالئمة، وا�س���تعمال اأ�س���اليب التدري�ض الفعال���ة وتنظيم احلياة 
اجلامعي���ة مبا ميكن من دجمهم فيها اأكادمييا واجتماعيا ونف�س���يا واأن يتمتعوا ب�س���حة 
نف�س���ية توؤهله���م لن يكونوا اأفرادا اأ�س���وياء مبا يعود بالنفع على املجتم���ع. ولتحقيق هذه 
ال�سخ�سية ال�سوية كان لبد من الهتمام بدرا�سة العوامل التي توؤثر يف ال�سحة النف�سية 
لطلبته���ا.اإذن فاأهمية ال�س���حة النف�س���ية للطالب اجلامعي تنبع م���ن قدرتها على اإظهار 
الطالب اإن�سانا متما�سكا، واعيا، ناميا، بعيدا عن التناق�سات وال�سراعات والإحباطات. 
ومن ناحية اأخرى تعد ال�س���حة النف�سية �س���رورية للمجتمع ككل، لأن العالقات ال�سليمة 
ب���ني الإدارة اجلامعية واأع�س���اء هيئة التدري����ض وبني الطلبة توؤدي اإىل منوهم النف�س���ي 
ال�سليم، كذلك فاإن العالقات الجتماعية يف اجلامعة توؤثر على ال�سحة النف�سية للطلبة 
وت���وؤدي اإىل النم���و الرتبوي والنف�س���ي ال�س���ليم.ونتيجة لذلك فقد عن���ي البحث الرتبوي 
بدرا�س���ة مفهوم ال�س���حة النف�س���ية لطلبة اجلامعات، وذلك من خالل تعرف خ�سائ�ض 
الطلبة النف�س���ية والرتبوية والجتماعية والدميوجرافية التي ترتبط ب�سكل قوي ب�سحتهم 
النف�س���ية ومب���ا ينعك�ض على جناحهم يف درا�س���تهم واحلد من امليل نح���و العنف لدى طلبة 
اجلامع���ات، وغريها من ال�س���لوكيات وال�س���طرابات وهناك العديد من الدرا�س���ات التي 
اأجريت حول ذلك  فقد اأ�س���ار كي�س���كر)Kisker,1997( اإىل اأن طلبة اجلامعات يعانون من 
مواق���ف واأزمات عدي���دة تتمثل يف مواجهة المتحانات والعالقات مع الزمالء والأ�س���اتذة 
وامل�س���كالت العاطفي���ة، والتعامل مع مقت�س���يات البيئة اجلامعية واأنظمته���ا وقوانينها وما 
تفر�س���ه من قي���ود على حركته���م وحريتهم كذلك ال�س���راع مع الآباء، وال�س���راع األقيمي 
ب���ني ما هو اأ�س���يل وما هو وافد، والتخطيط للم�س���تقبل وحماولة تاأكي���د الذات وحتقيقها.
كم���ا اأ�س���ار الزي���ود )2008( اإىل اأن الطلب���ة يف املرحلة اجلامعية يفاو�س���ون على ت�س���كيل 
هويات جديدة يف البيئة اجلامعية اجلديدة، وي�س���يف اأن هذا التغري يف النتقال بالهويات 
ي�ستدعي عملية توافق فعالة، ما يجعلهم قادرين على التوافق مع هوياتهم اجلديدة ب�سكل 
تدريج���ي، بالإ�س���افة اإىل اأن التحديات الأ�سا�س���ية التي تواجههم هي التوافق مع م�س���اعر 
اخل�سارة عندما يغادرون هوياتهم املدركة باجتاه هويات جديدة، كما ي�سري اإىل اأن التوتر 
النف�س���ي و�سعوبات التكيف هما نتاج لعدم فاعلية الأ�سلوب الذي ي�ستخدمه الطلبة يف حل 

امل�سكالت.
 Okasaka,(ويف درا�سة اأخرى اأجراها كل من اأوكا�ساكا وموريت وناكاتاين وفوجزاوا
Morit, Nakatani, Fujisawa, 2008( هدفت اإىل تو�س���يح العالقة بني ال�سلوكيات الناجتة 
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عن الإدمان على م�س���توى ال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات وقد اأ�سارت النتائج اإىل 
وج���ود عالقة ذات دللة اإح�س���ائية)α=0.05( بني م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية و�س���لوك 
Lanber, Ajdacic,( الإدمان.ويف م�س���ح اأجراه كل من لوبر واجدا�سيز وفريت�سي و�ستولز
Fritschi & Stulz, 2005(عن طريق �سبكة النرتنت بني طلبة اجلامعات الأمريكية هدف 

اإىل حتديد م�ستويات ال�سحة النف�سية لدى الطلبة وتعرف مدى انت�سار الثقافة النف�سية 
بينهم كتعرف  اأعرا�ض الكتئاب والنف�س���ام اإذ تكونت عينة الدرا�سة من )225( طالبًا 
وطالب���ة حي���ث اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأن معظم اأف���راد عينة الدرا�س���ة يعانون من 
اأعرا����ض اكتئابي���ة واأن َّع���ددًا قلياًل يع���اين من اأعرا����ض الف�س���ام وكان لتجربة الطلبة 
ال�س���ابقة يف املعاناة من بع�ض ال�س���طرابات النف�س���ية دور كبري يف قدرتهم على حتديد 
طبيع���ة املعاناة التي يعانون منها حاليًا، واأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة كذل���ك اإىل اأن الذكور 
يتمتعون ب�س���حة نف�سية اأف�سل من الإناث، وان طالب الكليات الإن�سانية يتمتعون ب�سحة 
نف�سية اأف�س���ل من طلبة الكليات العلمية.كما قام روميتو )Romito, 2007( بدرا�سة حول 
اأث���ر العنف على م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية لدى عينة م���ن طلبة اجلامع���ات اليطالية، 
اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اإىل وجود العديد من الأعرا�ض املر�س���ية الت���ي تدل على تدين 
م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية مثل الكتئ���اب ونوبات الذع���ر والإدمان على تن���اول الكحول 
وا�س���طراب الطعام والو�س���او�ض القهرية وحم���اولت النتحار، كما وج���دت عالقة ذات 
دللة اإح�سائية)α=.05( بني م�ستوى ال�سحة النف�سية وم�ستوى العنف ب�سكل عام واأبعاده 
الفرعية. كما اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ات التي تناولت العن���ف يف اجلامعات اإىل اأنه يعمل 
 مبثاب���ة موؤ�س���ٍر لل�س���حة النف�س���ية ل���دى الطلب���ة، حي���ث يتف���ق علم���اء النف�ض عل���ى اأن 
العنف ي�سكل عائقا كبريا للنمو النف�سي الطبيعي للطلبة، حيث ي�سري فيجان وولكنو�سون 
)Fegan & Willkinson, 1998( اإىل اأن العنف عند طلبة اجلامعات اأ�سبح وا�سع النت�سار

مما عمق الفروق القت�س���ادية والجتماعية وال�سيا�س���ية، والنف�س���ية لديهم، واأن الطلبة 
املتمتعني بال�س���حة النف�سية هم اقل ممار�سة للعنف بكل اأ�سكاله مقارنة مع الطلبة ذوي 
Heiligenstein & Stevens,(امل�ستويات املتدنية لل�سحة النف�سية.اأما هيلجن�ستني و�سميث
2006( فقد اأجريا درا�س���ة حول التدخني وم�ساكل ال�س���حة النف�سية لدى عينة من طلبة 

اجلامعات، حيث مت ا�س���تخدام اأجهزة ربط مع احلا�س���وب بهدف تقييم �سدة الأعرا�ض 
النف�سية و�سعوباتها وكذلك الوظائف املهنية والجتماعية وال�سخ�سية. واأ�سارت النتائج 
اإىل اأن املدخنني املدمنني كانوا اأقل قوة يف اأج�س���امهم وكذلك كانت الأعرا�ض النف�س���ية 
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وا�سحة كثريا وكان لديهم عجز وظيفي مرتفع وقد لوحظ اأن هناك اآثارًا �سلبيًة للتدخني 
على م�س���توى ال�سحة النف�س���ية لدى الطلبة.وبهدف التعرف على ال�سطرابات النف�سية 
Turner, Hammond, Gil� )لدى طلبة اجلامعات اأجرى ترينر وهاموند وجل�سر�ست وبارلو
)Coventry University(درا�س���ة عل���ى طلبة جامع���ة كوفن���رتي )christ& Barlow, 2007

واأ�سارت النتائج اإىل اأن 75% من عينة الدرا�سة يعانون من القلق والكتئاب اأو من م�ساكل 
�سخ�س���ية، اأو نف�سية، اأو ع�سبية، اأو عاطفية. كما اأ�سارت اإىل اأن الطالب الذين هم من 
اأقليات عرقية يعانون من م�ساكل نف�سية اأكرث من الطالب الأ�سليني، واأن م�ستوى ال�سحة 
 Soet &( النف�سية لدى الذكور اأعلى منه لدى الإناث.يف حني اأجرى كل من �سوت و�سيفج
Sevig,2006( درا�س���ة م�س���حية حول ال�سحة النف�س���ية لدى طلبة جامعات غرب اأمريكا 

فقد اأ�س���ارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن من اأكرث امل�ساكل التي يعاين منها الطلبة اجلامعيني 
ه���ي الياأ����ض 20%، ا�س���طرابات الأكل 6.1%، التوت���ر5.9%، وا�س���طراب نق�ض النتباه 
امل�س���حوب بالن�س���اط احلركي الزائد4.2%. اأما درا�س���ة �سيغال)امل�س���ار اإليه يف مقداد 
واملطوع، 2004( فقد اأ�سارت اإىل اأن حوايل 16% من الطالب الذين قام بدرا�ستهم كانوا 
يعانون من م�س���تويات منخف�س���ة من ال�س���حة النف�س���ية.ويف درا�س���ة اأجريت على طلبة 
اجلامع���ات الفل�س���طينية ق���ام به���ا خلي���ل )2003( حول الغ���رتاب وعالقته بال�س���حة 
النف�س���ية، فقد اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق بني الذكور والإناث يف الو�سوا�ض القهري 
واحل�سا�س���ية التفاعلية والكتئ���اب والقلق وقلق اخل���وف والربانويا التخيلي���ة والذهانية 
ل�سالح الإناث، كما وجدت فروقًا يف العداوة والذهانية ل�سالح الكليات الإن�سانية واأخريًا 
وج���دت عالقة ارتباطية موجبة وذات دللة اإح�س���ائية )α=.05( بني م�س���توى الغرتاب 
وم�س���توى كل بعد من اأبعاد ال�س���حة النف�سية.وت�س���ري �س���قري )1995( يف درا�ستها حول 
مفهوم الذات ومظاهر ال�سحة النف�سية لدى املكتئبني من طلبة جامعة طنطا، اإىل وجود 
عالقة ارتباطيه �سالبة ذات دللة اإح�سائية )α=.05(  بني الكتئاب ومفهوم الذات، كما 
اأ�س���ارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة بني اجلن�سني على مظاهر ال�سحة النف�سية 
التالي���ة: العدواني���ة، والع�س���ابية والطماأنينة وكانت الفروق ل�س���الح الذكور يف مظهري 
العدواني���ة والطماأنينة، بينما كان الفرق ل�س���الح الإناث على الع�س���ابية.اأما �س���بيجلي 
 Speechley, Forchuk, Hoch, Jensen, & Wagg,( وفورج���وك وهو����ض وجين�س���ني وويج���ج
2009( فقد اأجروا درا�س���ة هدفت ملعرفة العالقة بني م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية ومكان 

ال�سكن لدى عينة من الأفراد يف الوليات املتحدة الأمريكية، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 
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وجود فروق يف م�س���توى ال�سحة النف�سية تعزى لختالف مكان ال�سكن حيث كان الأفراد 
الذين يعي�س���ون باملالجئ لديهم م�س���توى اأقل من ال�سحة النف�سية يف حني ارتفع م�ستوى 
ال�سحة النف�سية لدى الأفراد الذين يعي�سون ب�سكل م�ستقل. ويف درا�سة اأجراها الربعاوي 
)2001( هدف���ت اإىل معرفة العالقة بني ال�س���غوط النف�س���ية وعالقتها بكل من اجلن�ض 
وم�ستوى الدرا�سة ونوع الدرا�سة ومكان الإقامة، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق 
ذات دللة اإح�س���ائية يف م�ستوى ال�س���غوط النف�سية تعزى ملتغري م�ستوى الدرا�سة ومكان 
الإقام���ة بينما ل توجد فروق تعزى ملتغري اجلن�ض ونوع الدرا�س���ة. يف حني اأجرى املحي�ض 
)1999( درا�س���ة هدفت اإىل معرفة عالقة ال�س���حة النف�سية ببع�ض املتغريات لدى طلبة 
كلي���ة الرتبية بجامعة امللك في�س���ل، وقد اأظه���رت النتائج اأنه ل توج���د فروق ذات دللة 
Hei� )اإح�سائية تعزى للتخ�س�ض الدرا�سي وامل�ستوى الدرا�سي.اأما هيلجن�ستني و�سميث 
ligenstein & Stevens, 2006( فقد اأجريا درا�سة حول التدخني وم�ساكل ال�سحة النف�سية 

ل���دى عينة من طلب���ة اجلامعات، حيث مت ا�س���تخدام اأجهزة ربط مع احلا�س���وب بهدف 
تقيي���م �س���دة الأعرا����ض النف�س���ية و�س���عوباتها وكذلك الوظائ���ف املهني���ة والجتماعية 
وال�سخ�س���ية. واأ�س���ارت النتائج اإىل اأن املدخن���ني املدمنني كانوا اقل قوة يف اأج�س���امهم 
وكذل���ك كانت الأعرا�ض النف�س���ية وا�س���حة كثريا وكان لديهم عج���ز وظيفي مرتفع وقد 
لوحظ اأن هناك اآثارًا �س���لبيًة للتدخني على م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية لدى الطلبة. ويف 
درا�س���ة طولية اأجراها كورهونني )Korhonen( )امل�س���ار اإليه يف البوابة الطبية، 2011( 
على توائم فرلنديني، اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اإىل اأن خماطر الإ�س���ابة بالكتئاب تزيد 
ل���دى الأ�س���خا�ض املواظب���ني على التدخ���ني مقارنة بالأ�س���خا�ض الذي���ن مل يدخنوا على 
الإطالق، ومل توجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف م�س���توى الكتئاب لدى الأفراد الذين 
اقلعوا عن التدخني منذ �سنوات والأفراد غري املدخنني. يف حني اأجرى �سي�ساين )2000( 
درا�س���ة هدفت اإىل معرفة العالقة بني التدخني وال�س���حة النف�س���ية، وقد اأ�س���ارت نتائج 
الدرا�سة اإىل اأن هناك عالقة ارتباط عك�سية بني التدخني وال�سحة النف�سية؛ فكلما كان 
ال�س���خ�ض مدخنًا كان م�ستوى ال�سحة النف�سية لديه اأقل والعك�ض �سحيح.يف حني اأجرى 
جنوين درا�سة )Nguyen, 2008( حول اأمناط املعاملة الوالدية وم�ستوى ال�سحة النف�سية 
لدى املراهقني الفيتناميني املهاجرين للوليات املتحدة الأمريكية، حيث اأ�سارت  النتائج 
اإىل اأن النمط الديكتاتوري امل�س���تخدم من قبل الوالدين يوؤثر ب�س���كل �س���لبي على م�ستوى 
ال�س���حة النف�سية لالأبناء واأن هذا النمط يوؤدي اإىل م�ستويات متدنية من احرتام الذات 
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وارتفاع م�س���توى الكتئاب لديهم.  من جهه اأخرى  اأجرى بولك)Pollack, 2004( درا�سة 
هدفت ملعرفة م�ستوى الت�سال والتفاعل بني الوالدين اأنف�سهم والأبناء وعالقته بال�سحة 
النف�س���ية اليجابي���ة والتح�س���يل الأكادميي، واأ�س���ارت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل اأن العالقة 
اليجابية بني الوالدين تنعك�ض ب�س���كل ايجابي على م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى الأبناء 
Pustkar, & Ber� )وت�س���هم يف رفع م�ستوى الأداء الأكادميي لديهم.اأما بو�سكر وبريناردو 
mando, 2007( فقد اجريا درا�سة هدفت اإىل معرفة دور املمر�سات يف املدار�ض يف تعزيز 

م�ستوى ال�سحة النف�سية والأداء الأكادميي لدى الطلبة، حيث اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 
وجود عالقة ارتباطيه بني م�ستوى ال�سحة النف�سية والتح�سيل الأكادميي  اأي كلما ارتفع 
Chris� )م�س���توى ال�سحة النف�سية يكون الأداء الأكادميي اأف�سل.كما اأجرى جر�ستوبالوز 
topulos,2001( درا�س���ة ملعرفة العالقة بني التوافق األزواجي لالآباء وم�س���تويات ال�سحة 

النف�سية لالأبناء لدى عينة من طلبة اجلامعات البلغارية، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 
الطلبة الذين يعانون من م�ساكل اأ�سرية لديهم م�ستويات منخف�سة من ال�سحة النف�سية 
مقارنة مع الطلبة الذين يعي�سون يف بيئات اأ�سرية ي�سودها التوافق. بينما اأ�سارت درا�سة 
ال�س���بيع )2002( والتي هدفت اإىل درا�سة العالقة بني م�ستوى التدين والقلق العام لدى 
عين���ة من طلبة جامعة الإمام حممد بن �س���عود الإ�س���المية بالريا����ض، ويف نتائجها اىل 
وجود عالقة عك�س���ية ب���ني التدين والقلق العام وكانت درجات طلبة كلية ال�س���ريعة اأعلى 
على مقيا�ض التدين من طلبة كلية العلوم الجتماعية يف حني ح�س���ل طالب كلية العلوم 
الجتماعي���ة على متو�س���ط اأعلى من طلبة كلية ال�س���ريعة على مقيا����ض القلق العام. ويف 
درا�سة اأجراها ن�سيف )2001( هدفت اإىل معرفة مدى اللتزام الديني وعالقته بالأمن 
النف�س���ي لدى طلبة جامعة �سنعاء يف �سوء بع�ض املتغريات، حيث اأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اإىل وجود عالقة ارتباطيه قوية بني م�ستوى اللتزام الديني والأمن النف�سي لدى الطلبة، 
كذل���ك اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل عدم وجود ف���روق ذات دللة اإح�س���ائية يف م�س���توى الأمن 

النف�سي تعزى ملتغريي اجلن�ض والتخ�س�ض.
ويف درا�س���ة غيني���ا وفيكي )Genia& Vicky, 1998()امل�س���ار اإلي���ه يف كويلو، 2009( 
اأ�سارت نتائجها اإىل اأن الطالب اجلامعيني املتدينني كانوا يتمتعون مب�ستوى �سحة نف�سية 
اأف�س���ل من الطالب غري املتدينني. وبهدف درا�سة العالقة بني التدين وال�سحة النف�سية 
اأجرى �س���وماكر )Schumaker, 1992(درا�سة ا�س���تعر�ض فيها عددًا من الدرا�سات �سمن 
الثقافات املتعددة املوجودة يف املجتمع الأمريكي، واأ�س���ارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود اثر 
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ايجابي ملمار�س���ة ال�س���عائر الدينية يف تخلي�ض الأفراد من ال�س���طرابات النف�س���ية مثل 
القل���ق والعزلة، وتعزيز مظاهر ال�س���حة النف�س���ية مثل املودة والتع���اون. يف حني اأجرى 
رو�ض )Ross, 1990( درا�س���ة هدفت اإىل معرفة العالقة بني م�ستوى التدين وال�سطراب 
النف�س���ي لدى عينة من �س���كان مدينة �سيكاغو، حيث اأ�سارت النتائج اإىل اأن الأفراد ذوي 
العتقاد الديني القوي كانت م�س���تويات ال�سطرابات النف�سية لديهم منخف�سة بو�سوح، 
قيا�س���ًا بالأفراد ذوي العتقاد الديني املنخف�ض الذين ارتفع لديهم م�ستوى ال�سطراب 
النف�س���ي.وهكذا يالحظ باأن ال�سحة النف�س���ية اأ�سبحت �سرورة لبد للجامعات اأن تعنى 
بها لدى طلبتها. ويف هذا الإطار حدد ول�س���ون ولب�س���ي )Wilson & Lipsey, 2004( هدف 
الرتبية باأنه العناية بال�س���حة النف�س���ية وحترير الأفراد من التفكري الالعقالين. وهذا 
يتف���ق بالطب���ع م���ع اله���دف الرئي�ض من الرتبي���ة يف الأردن وه���و م�س���اعدة الطالب على 
النمو ال�س���وي عقليا وج�س���ميا واجتماعيا وعاطفيا لي�س���بح مواطنا �ساحلا يخدم نف�سه 
وجمتمعه.وتاأتي اأهمية ال�سحة النف�سية يف اجلامعات كذلك يف اإيجاد جيل �سوي، مقبل 
على احلياة، منتج، قادر على حتقيق ذاته وحل م�س���كالته ويتحقق ذلك من خالل درا�سة 
املتغريات املرتبطة ب�س���حة الفرد النف�س���ية، حيث ت�سري منظمة ال�سحة العاملية)2009( 
اإىل وجود العديد من العوامل ذات العالقة بال�سحة النف�سية للفرد مثل الإدمان، وم�ستوى 
الدخل، ونوعية امل�ساكن، واجلن�ض، والعنف....الخ.كما بينت الدرا�سات اأن هناك العديد 
من املتغريات املرتبطة مب�ستوى ال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات، وان اأعداد الطلبة 
يف اجلامعات مقارنة بتعداد ال�س���كان اأ�س���بح متناميًا وهذا دفع اإىل الرتكيز على احلالة 
النف�سية للطالب اأكرث من اأي وقت م�سى واأ�سبح هذا املو�سوع حمور اهتمام ب�سبب ظهور 
حالت ال�سطراب النف�سي لدى طلبة اجلامعات الذي يحول دون ا�ستمرارهم يف درا�ستهم 
وارتفاع ن�سبة البطالة، وقد جاءت هذه الدرا�سة بهدف تعرف دور بع�ض املتغريات النف�سية 
والرتبوية والدميوجرافية يف التنبوؤ بال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات الأردنية، حيث 
مت تناول دور هذه املتغريات يف جامعات خمتلفة، لك�سف القدرة التنبوؤية لهذه املتغريات، 
مما يوفر للمعنيني واملهتمني مبو�س���وع ال�س���حة النف�س���ية لطلبة اجلامعات و�س���ع برامج 

ت�ساعد على بناء ال�سخ�سية املتكاملة لدى الطالب اجلامعي.

م�صكلة الدرا�صة
ت�س���عى هذه الدرا�س���ة اإىل الك�س���ف عن ق���درة بع�ض املتغ���ريات النف�س���ية والرتبوية 
والدميوجرافية على التنبوؤ مب�س���توى ال�س���حة النف�س���ية لدى طلبة اجلامع���ات الأردنية، 
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حي���ث انبثقت م�س���كلة الدرا�س���ة عن زي���ادة يف اأعداد الطلب���ة مقارنة بعدد ال�س���كان يف 
الأردن، اإ�س���افة اإىل زيادة ن�س���بة امل�س���كالت ال�س���لوكية بني طلبة اجلامعات وقد حظيت 
باهتمام يف و�س���ائل الإعالم املختلفة واإدارات اجلامعات. حيث اأ�سارت بع�ض الدرا�سات 
اإىل زيادة يف مراجعة الطلبة اجلامعيني للح�س���ول على خدمات ا�ست�س���ارية نف�س���ية واأن 
هن���اك تغ���ريات طراأت على م�س���اكل الطلبة من حيث ال�س���دة والنوع، اإ�س���افة اإىل وجود 
عالقة بني م�س���توى ال�سحة النف�س���ية والعديد من املتغريات، وان ال�سحة النف�سية تتنباأ 
بالعن���ف لدى الطلبة م���ا دفع الباحثني  لتن���اول بع�ض املتغريات التي قد تتنباأ بال�س���حة 
النف�س���ية.لذا تاأتي هذه الدرا�س���ة بغر�ض الك�س���ف عن قدرة بع�ض املتغريات التي يعتقد 
الباحثان باأنها تتنباأ بال�سحة النف�سية، ومت تناول بع�سها يف الدرا�سات الأجنبية ومل يتم 
تناولها يف الدرا�سات العربية مثل: اجلن�ض، وامل�ستوى الدرا�سي، والكلية، وم�ستوى الر�سا 
عن التوافق الأ�سري، وم�ستوى ال�سعور بوقت الفراغ، ونوع ال�سكن، والتدخني. لأنه اإذا ما 
ت�س���نى حتديد دور هذه املتغريات �س���يكون باإمكان اجلامعات تقدمي الربامج الإر�س���ادية 
الهادفة من اجل زيادة م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية لدى الطلبة يف حال كانت متدنية اأو 
العم���ل على حت�س���ينها واإثرائها، وبالتايل م�س���اعدة اجلامعات عل���ى حتقيق دورها الذي 

اأن�سئت من اأجله وهو بناء ال�سخ�سية املتكاملة واملتوازنة للطالب اجلامعي.
وبالتحديد فاإن هذه الدرا�صة �صعت لالإجابة عن الأ�صئلة التالية:

• ما م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية لدى طلبة اجلامعات الأردنية يف �سوء متغريات 	
الدرا�س���ة )اجلن�ض، ونوع ال�س���كن، ونوع الكلية، وامل�س���توى الدرا�سي اجلامعي، 
وم�س���توى الر�س���ا ع���ن التواف���ق الأ�س���ري، وم�س���توى التح�س���يل الأكادميي يف 

اجلامعة، وم�ستوى التدين للطالب، والتدخني(؟
• هل توجد عالقة ذات دللة اإح�س���ائية بني م�س���توى ال�سحة النف�سية لدى طلبة 	

اجلامع���ات الأردنية وكل من متغريات الدرا�س���ة )اجلن�ض، ونوع ال�س���كن، ونوع 
الكلية، وامل�س���توى الدرا�س���ي، وم�ستوى الر�س���ا عن التوافق الأ�س���ري، وم�ستوى 

التح�سيل الدرا�سي، وم�ستوى التدين، والتدخني(؟
• هل ميكن التنبوؤ بال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات الأردنية من خالل متغريات 	

الدرا�س���ة )اجلن�ض، ونوع ال�سكن، ونوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي، وم�ستوى الر�سا 
عن التوافق الأ�سري، وم�ستوى التح�سيل الأكادميي، وم�ستوى التدين، والتدخني(؟
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اأهمية الدرا�صة
تنبثق اأهمية هذه الدرا�سة يف جانبني: الأول نظريُّ والثاين تطبيقي، فمن حيث الأهمية 
النظرية فاإن الدرا�سة ت�سهم يف الك�سف عن م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى الطلبة، والك�سف 
ع���ن العوامل املرتبطة به، وتعرف اأبرز املتغريات املتنبئة بال�س���حة النف�س���ية. اأما من حيث 
الأهمية التطبيقية فاإن الدرا�س���ة ت�س���هم يف توفري معادلة النحدار اخلطي التي تك�سف عن 
املتغريات املتنبئة بال�س���حة النف�سية لكي ي�س���تفيد منها املتخ�س�سون يف مراكز الإر�ساد يف 

اجلامعات من اأجل و�سع برامج فعالة لرفع م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى  الطلبة.
التعريفات الإجرائية للمفاهيم وامل�صطلحات

ال�صحــة النف�صيــة: وه���ي تواف���ق الأف���راد م���ع اأنف�س���هم ومع الع���امل اخلارجي   
بحدكبريمن النجاح والر�س���ا وال�سلوك الجتماعي ال�سليم والقدرة على مواجهة حقائق 
احلياة وقبولها مقي�سة بالدرجة التي يح�سل عليها امل�ستجيب على املقيا�ض امل�ستخدم يف 
هذه الدرا�س���ة والذي يت�س���من الأبعاد الآتية: الرتياح مع الذات، والرتياح مع الآخرين، 

والقدرة على مواجهة مطالب احلياة، وال�سالمة النف�سية.
التديــن: يع���رف التدين باأنه �س���فة لل�سخ�س���ية تعود اإىل توجهات عقلي���ة عن احلقيقة 
الواقع���ة وراء نط���اق اخلربة واملعرفة وع���ن عالقة الفرد بهذه احلقيقة. ويف الإ�س���الم يكون 
الفرد متدينًا عندما يجمع بني العتقاد ال�سحيح والقول والعمل، وقد عرف ال�سبيع )2002( 
التدين باأنه: التزام امل�س���لم بعقيدة الإميان ال�س���حيح وظهور ذلك على �سلوكه مبمار�سة ما 
اأمره اهلل به، والنتهاء عن اإتيان ما نهى اهلل عنه.ويف هذه الدرا�س���ة مت التعامل معه كمتغري 
ثنائي حيث خ�س�س���ت القيمة �س���فر للطلبة املتدينني، والقيمة 1 للطلبة غري املتدينني بناء 

على ت�سنيفهم لأنف�سهم علما باأنه مل يطلب منهم كتابة اأ�سمائهم على اأداة جمع البيانات.
 Halford & Markman,( م�صتــوى الر�صا عن التوافق الأ�صري: ي���رى هالفورد وماركمان
1997( اأن التوافق الأ�س���ري حالة ي�س���عر فيها الزوجني بال�س���عادة والر�سا عن العالقة التي 

تت�سم بالهتمام والرعاية وتفهم وتقبل ال�سريكني لبع�سهم بع�سًا، واإ�سباع حاجات وتوقعات 
ال�سريك الآخر وم�ستوى الر�سا عن التوافق الأ�سري يف هذه الدرا�سة هو م�ستوى ر�سا الفرد 
ع���ن التوافق الأ�س���ري بني والديه. وق���د مت التعامل معه كمتغري ترتيبي وخ�س����ض له القيم 
1)ملن ي�سعرون بالر�سا بدرجة كبرية(، 2)ملن ي�سعرون بالر�سا بدرجة متو�سطة(، 3)لغري 
الرا�سني( بناء على ت�سنيف الطلبة لأنف�سهم تبعا لدرجة الر�سا عن التوافق يف اأ�سرهم.
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م�صتوى التح�صيل الأكادميي: املعدل الرتاكمي للمواد التي در�سها الطالب يف اجلامعة 
منذ التحاقه بها وحتى وقت الدرا�س���ة، وقد مت التعامل معه كمتغري ترتيبي. وخ�س�ض له 
القيم 1 للم�ستوى ممتاز، 2 للم�ستوى جيد جدا، 3 للم�ستوى جيد، 4 للم�ستوى مقبول، ومت 

ت�سنيفهم بناء على فئات التقدير املعتمدة يف اجلامعات.
حمددات الدرا�صة

اقت�س���رت الدرا�س���ة على عينة م���ن طلبة اجلامع���ات الأردني���ة احلكومي���ة مت اختيارها 
بالطريقة الع�س���وائية العنقودية، وبالتايل فان اإمكانية تعميم النتائج تتحدد مبدى متثيل هذه 
العينة لطلبة اجلامعات الأردنية.اأداة الدرا�سة امل�ستخدمة هي: مقيا�ض ال�سحة النف�سية املعد 
من قبل الباحثني؛ لذا فان اإمكانية تعميم النتائج تتحدد مبدى �سدق هذه الأداة وثباتها اإذ ل 
ميكن اعتبارها اأداة قيا�ض مقننة.املفاهيم وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة، حمددة 
يف التعريفات الإجرائية وبالتايل فان اإمكانية تعميم النتائج تتحدد يف �سوء هذه التعريفات.

جمتمع الدرا�صة
تك���ون جمتمع الدرا�س���ة م���ن جمي���ع طلب���ة البكالوريو����ض الأردني���ني يف اجلامعات 
الأردنية الر�س���مية للف�س���ل الثاين من العام الدرا�سي 2009/2008 والبالغ عددهم كما 
ي�س���ري التقرير الإح�سائي ال�س���ادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لعام 2009 
)160090( طالبًا وطالبة، منهم )67857( طالبًا و)92233( طالبة موزعني على ع�سر 

جامعات ويبني اجلدول 1 توزيع اأفراد جمتمع الدرا�سة وفق اجلامعة ومتغري اجلن�ض.
اجلدول 1

توزيع اأفراد جمتمع الدرا�صة وفق اجلامعة ومتغري اجلن�س
العدداجلن�ساجلامعةالعددجلن�ساجلامعة

الأردنية
11509ذكور

البلقاء التطبيقية
10647ذكور

15373اإناث21115اإناث
26020املجموع32624املجموع

الريموك
11432ذكور

احل�سني بن طالل
3119ذكور

4153اإناث15442اإناث
7272املجموع26874املجموع
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العدداجلن�ساجلامعةالعددجلن�ساجلامعة

موؤتة
6594ذكور

الطفيلة التقنية
1742ذكور

1645اإناث7915اإناث
3387املجموع14509املجموع

العلوم والتكنولوجيا الأردنية
10230ذكور

الأملانية الأردنية
582ذكور

483اإناث9649اإناث
1065املجموع19879املجموع

الها�سمية
7145ذكور

اآل البيت
4857ذكور

6518اإناث9940اإناث
11375املجموع17085املجموع

عينة الدرا�صة
مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�سوائية العنقودية، حيث �سملت عينة الدرا�سة 
)4( جامعات من اأ�سل )10( جامعات. ومت اختيار بع�ض ال�سعب يف كل جامعة حيث بلغ 
عدد ال�سعب التي مت اختيارها )35( �سعبة ، ويبني اجلدول 2 توزيع اأفراد عينة الدرا�سة 

وفق متغريي اجلامعة واجلن�ض.
اجلدول 2

توزيع اأفراد عينة الدرا�صة وفق اجلامعة ومتغري اجلن�س
العدداجلن�سعدد ال�صعباجلامعة
169ذكور7الأردنية

211اإناث
178ذكور8الريموك

239اإناث
123ذكور5اآل البيت

164اإناث
135ذكور6موؤتة

202اإناث
261421املجموع

حي���ث ق�س���مت العين���ة اإىل جمموعتني الأوىل: ا�س���تملت عل���ى )300(طالب وطالبة 
لأغرا�ض التحليل العاملي والتحقق من دللت ال�سدق والثبات. بينما املجموعة الثانية: 

تكونت من)1121( طالبًا وطالبة ا�ستخدمت لأغرا�ض الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.
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مقيا�س ال�صحة النف�صية
ق���ام الباحث���ان ببن���اء مقيا����ض ال�س���حة النف�س���ية اعتم���ادا عل���ى الأدب النظري، 
والدرا�س���ات ال�سابقة ذات العالقة مبفهوم ال�سحة النف�سية، وقد تكون املقيا�ض ب�سورته 

الأولية من 45 فقرة ، وقد مت التحقق من دللت �سدقه وثباته على النحو الآتي:
دللت ال�صدق

 ،)Construct Validity(اإن اأكرث ما يهم مطوري املقايي�ض النف�س���ية هو �س���دق بنائها
وم���ع تع���دد الطرق والإجراءات امل�س���تخدمة يف درا�س���ات �س���دق هذه املقايي����ض، اإل انه 
 ،Logical Analays ميكن ت�س���نيفها يف ثالث جمموعات رئي�س���ية هي: التحليل املنطق���ي
 Ex perimental Tech والطرق التجريبية ،Correlational Techniques الط���رق الإرتباطي���ة
Cronbach,1971) niques( واأن اأكرثها ا�ستخداما هي الطرق الإرتباطية. وت�سمل الطرق 
 ،Factor Analaysامل�ستخدمة يف درا�س���ة �سدق املقايي�ض النف�سية طريقة التحليل العاملي
وم�س���فوفة ال�س���مات، والط���رق املتع���ددة)Multitraite�Multimethod Matrix(، وحتليل 
النحدار)Byrne,1984( )Regression Analysis(، اأما اإجراءات التدليل على �سدق اأداة 
هذه الدرا�سة فقد متت من خالل اإجراءات ال�سدق املنطقي، وتطبيق الطرق الإرتباطية.
وفيم���ا يتعلق بال�س���دق املنطقي، فقد مت التحقق منه اعتم���ادا على التحليل النظري من 
خالل حتديد مفهوم ال�س���حة النف�س���ية ومكوناتها. ومن خالل حتديد الفقرات وطريقة 
�سياغتها وحتكيمها من قبل ت�سعة حمكمني من املتخ�س�سني يف جمال القيا�ض والتقومي 
والإر�ساد النف�سي وعلم النف�ض الرتبوي والرتبية اخلا�سة يف جامعة الريموك. ويف �سوء 
اقرتاح���ات املحكمني واآرائهم مت اإج���راء التعديالت املقرتحة التي اأجمع عليها املحكمون 
وقد متثلت اقرتاحات املحكمني يف: تف�س���ري الكلمات الغام�س���ة وتبديلها بحيث يكون لها 
مدلول وا�س���ح، كذلك ح���ذف بع�ض الفقرات م���ن الأبعاد الثالثة الأوىل واإ�س���افة بع�ض 
الفقرات ملجال ال�س���المة النف�س���ية )اخللو من الأمرا�ض( لي�سبح عدد فقرات املقيا�ض 

ب�سورته النهائية )35( فقرة موزعة على اأربعة اأبعاد وذلك على النحو الآتي:
• جمال ال�سعور بالرتياح مع الذات )التكيف النف�سي( وي�سمل الفقرات من )8-1(.	
• جمال ال�سعور بالرتياح مع الآخرين )التكيف الجتماعي( وي�سمل الفقرات من 	

.)15-9(
• جمال القدرة على مواجهة مطالب احلياة )حل امل�س���كالت( وي�س���مل الفقرات 	

من )20-16(.
• جمال ال�سالمة النف�سية )اخللو من الأمرا�ض( وي�سمل الفقرات من )35-21(. 	
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اأما الطرق الإرتباطية التي ا�ستخدمت يف اإجراءات التحقق من �سدق اأداة الدرا�سة، 
فقد متت بح�ساب معامالت الرتباط بني الدرجة على الفقرة، والدرجة على البعد الذي 
تنتم���ي ل���ه من جهة، وبينها وبني الدرجة على املقيا����ض الكلي من جهة اأخرى، وذلك من 
اجل معرفة مدى م�ساهمة كل فقرة من فقرات املقيا�ض مبا يقي�سه املقيا�ض الفرعي الذي 
تنتمي له، وباملقيا�ض ككل. ويو�سح اجلدول 3 معامالت الرتباط بني الدرجة على الفقرة 

وكل من الدرجة على البعد اأو الدرجة على املقيا�ض الكلي.
اجلدول 3

معامالت الرتباط بني الدرجة على الفقرة وكل من الدرجة على البعد والدرجة على املقيا�س الكلي

معامل ارتباط الفقرةالفقرةالبعد
الدرجة مع البعد

معامل ارتباط 
الدرجة مع املقيا�س

ات
الذ

مع 
اح 

رتي
ال

0.7720.542اأنا را�ض عن نف�سي1
0.7460.579لدي اإميان كاف  بقدراتي2
0.6800.510اأتقبل ما لدي من قدرات عقلية3
0.6190.407تدفعني الإحباطات اإىل املزيد من النجاح4
0.6010.485بالرغم من م�سكالت احلياة مازلت ا�سعر باملتعة5
0.7250.560لدي ثقة كبرية بنف�سي6
0.5730.399ا�سعر بالرتياح لقدرتي على التحكم برغباتي و �سهواتي7
0.6290.522لدي �سعور عام بالرتياح والطمئنان يف حياتي8

ين
خر

 الآ
مع

اح 
رتي

0.6380.422ل ا�سعر باخلجل بوجود الآخرين9ال
0.6440.317ا�سعر براحة نف�سية عند دخول الأ�سواق التي يتواجد فيها النا�ض10
0.6070.321ا�سعر بالطمئنان بوجود الآخرين11
0.6160.327ل ا�سعر باخلجل وال�سطراب عند تفاعلي مع اجلن�ض الآخر12
0.6090.466اأت�سرف بثقة يف املنا�سبات الجتماعية13
0.5140.300اأكره اأن  اأكون لوحدي14
0.5440.418ب�سهولة اأمتكن من اإيجاد اأ�سدقاء يل15

لب 
مطا

جهة 
موا

حلياة
ا

0.7280.435اعتمد على نف�سي يف حتقيق اأهدايف16
0.7910.505لدي القدرة على مواجهة ال�سعوبات وحل امل�سكالت17
0.7860.374امل�سكالت التي تواجهني هي م�سوؤوليتي واأنا اأوىل بحلها18
0.8440.428اعتمد على نف�سي يف حل م�سكالتي19
00.377. 690ا�ستطيع مواجهة مطالب احلياة و التغلب عليها20

سية
نف�

ة ال
الم

ل�س
0.4200.300ا�سمع اأ�سوات ل ي�سمعها الآخرين21ا

0.6440.485ا�سعر بقلق مفاجئ دون �سبب22
0.6300.487هناك بع�ض الأفكار غري املرغوبة التي ل تفارق بايل23
0.4990.369ا�سطر اإىل اإعادة التاأكد من بع�ض الأفعال التي اأقوم بها24
0.4600.350اأجتنب زيارة بع�ض الأماكن املرتفعة25
0.4860.409ا�سعر باخلوف من الأماكن املفتوحة اأو ال�سوارع26
0.6470.515تنتابني نوبات مزاجية ل ميكن ال�سيطرة عليها27

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



ال�شريفني  كمال  د.ن�شال   ، ال�شريفني  اهلل  عبد  د.اأحمد 

35

معامل ارتباط الفقرةالفقرةالبعد
الدرجة مع البعد

معامل ارتباط 
الدرجة مع املقيا�س

0.6660.542اأمر بنوبات من الفزع و الذعر بدون �سبب معقول28
0.6410.540ا�سعر برغبة يف البكاء29
0.6320.515ا�سعر بان الآخرين يراقبوين اأو يتحدثون عني30
0.6240.593ا�سعر بالت�ساوؤم ب�ساأن امل�ستقبل31
0.5730.441اأح�ض ب�سربات القلب وزيادة �سرعتها32
0.7030.659ا�سعر بالكاآبة33
0.5950.494ا�سعر بعدم الثقة يف معظم النا�ض34
0.5630.439يتقلب مزاجي بني الفرح واحلزن35

يت�سح من خالل اجلدول 3 اأن قيم معامالت الرتباط جميعها ذات دللة اإح�سائية 
)عند م�ستوى الدللة α<0.01(، واأن معامالت الرتباط بني الفقرة وبعدها اكرب با�ستمرار 
من معامالت ارتباطها بالأداة ككل. ويوفر ذلك دليال على مدى فاعلية فقرات املقيا�ض، 
حيث تقي�ض هذه الفقرات ما يقي�سه البعد الذي تقع فيه، وتقي�ض ما يقي�سه املقيا�ض ككل.
كما مت ح�س���اب معامالت ارتباط بري�س���ون بني الدرجات املتحققة على الأداة واأبعادها، 
ومعامالت ارتباط الأبعاد ببع�س���ها بع�سًا، على اعتبار اأن كل بعد من هذه الأبعاد يقي�ض 
جانبا)Facet( من جوانب ال�س���حة النف�س���ية. واجلدول 4 يب���ني معامالت الرتباط بني 

اأداة الدرا�سة ب�سورتها النهائية)35( فقرة واأبعادها املختلفة.
اجلدول 4

قيم معامالت الرتباط بني الأداة واأبعادها املختلفة

ال�صالمة البعد
النف�صية

الرتياح مع 
الذات

القدرة على مواجهة 
مطالب احلياة

الرتياح مع 
الكليالآخرين

0.807*0.190*0.159*0.346**ال�سالمة النف�سية
0.749*0.485*0.507**الرتياح مع الذات

0.887*0.361**القدرة على مواجهة مطالب احلياة
0.604**الرتياح مع الآخرين

α<0.01 دال عند م�ستوى الدللة *
يت�سح من اجلدول 4 اأن قيم معامالت ارتباط الأبعاد بع�سها بع�سًا، وبالأداة ككل قيم 
دالة اإح�س���ائيا عند م�ستوى الدللة)α<0.01(.كما مت ا�ستخدام اأ�سلوب التحليل العاملي 
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PrincipalComponent Analy�(با�ستخدام اأ�سلوب املكونات الأ�سا�سية )Factor Analays(
sis(، وذلك ل�س���تجابات الأفراد عن فقرات مقيا�ض ال�س���حة النف�س���ية. وقد مت ح�ساب 

قيمة اجلذر الكامن)Eigen Value(، ون�س���بة التباين املف�سر)Explained Variance( لكل 
Varimax Rota� )عام���ل من العوامل، وجرى التدوير با�س���تخدام طريقة التدوير املتعامد
tion( للعوام���ل، الت���ي كانت قيم���ة اجلذر الكامن له���ا اكرب من واح���د، وكان عدد اأربعة 

عوامل ف�سرت ما ن�سبته)42.6%( من التباين، كما يت�سح ذلك من اجلدول 5 الذي يبني 
قيم اجلذر الكامن، ون�س���بة التباين املف�سر لكل عامل من العوامل، وكذلك ن�سبة التباين 

املف�سر الرتاكمي املقابلة لكل عامل من العوامل، وعدد الفقرات الأكرث ت�سبعا بالعامل.
جدول 5

قيم اجلذر الكامن ون�صبة التباين املف�صر والتباين املف�صر الرتاكمي وعدد الفقرات 
امل�صبعة بكل عامل من العوامل ومدى ت�صبع الفقرات بالعامل

اجلذر العامل
الكامن

ن�صبة التباين 
املف�صر

ن�صبة التباين 
املف�صر الرتاكمي

عدد الفقرات 
امل�صبعة بالعامل

مدى الت�صبعات 
بالعامل

.42 - .7.50621.44621.4461570ال�سالمة النف�سية
.57 - .3.94411.26932.715877الرتياح مع الذات

.69 - .1.8255.21537.930584القدرة على مواجهة مطالب احلياة
.51 - .1.6304.65642.586764الرتياح مع الآخرين

يت�س���ح من خالل اجلدول 5 اأن هناك اأربع���ة عوامل اأفرزتها نتائج التحليل وهذا ما 
يتطابق مع ال�س���دق املنطقي والتحليل النظري ملفهوم ال�سحة النف�سية، حيث ف�ًسرت ما 
ن�سبة )42.6%( من تباين درجات الأفراد على مقيا�ض ال�سحة النف�سية، اإذ بلغت قيمة 
اجل���ذر الكامن للعام���ل الأول)7.506(، وهي قيمة مرتفعة، اإذا ما قورنت بقيم اجلذور 
الكامنة لبقية العوامل، وقد بلغت ن�س���بة التباين املف�س���ر للعام���ل الأول)21.446%( من 
التباي���ن الكل���ي، ما يوؤك���د وجود عامل ط���اغ يف املقيا�ض، وهو ما يتما�س���ى مع ما اقرتحه 
ريكا����ض)Rechase( ع���ام 1985م م���ن اأن���ه: اإذا اأمكن اأن يف�س���ر العام���ل الأول 20% من 
 Hambelton &(التباي���ن املف�س���ر على الأقل، فاإن ذلك يعد موؤ�س���را كافيا لأحادي���ة البعد

.)Swaminathan, 1985
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دللت ثبات املقيا�س
مت تقدي���ر ثب���ات الت�س���اق لفق���رات املقيا�ض ب�س���ورته النهائية)35( فق���رة، ودلت 
النتائ���ج على متتع املقيا�ض بدرجة عالية من الت�س���اق الداخلي، اإذ قيمة معامل كرونباخ 
α )0.92(، وهي قيمة عالية، واأما معامالت الثبات لأبعاد املقيا�ض فقد بلغت)0.90(
)0.78()0.88()0.91( عل���ى الرتتي���ب، وه���ي اأق���ل م���ن معام���الت ثبات الت�س���اق 
الداخل���ي لالأداة ككل، ولكنها عالية اأي�س���ا، وهي موؤ�س���رات على متت���ع املقيا�ض بدللت 
ات�س���اق داخلي)كموؤ�س���ر على الثبات( عالية. بالإ�س���افة اإىل ذل���ك مت التحقق من ثبات 
املقيا����ض با�س���تخدام طريقة الختبار واإع���ادة الختبار، حيث مت اإع���ادة تطبيق املقيا�ض 
ب�س���ورته النهائية على عينة مكونة من 40 طالبا وطالبة، بعد م�س���ي ثالث اأ�سابيع على 
التطبيق الأول، وقد ح�س���بت قيم معامل ارتباط بري�سون بني الدرجات يف مرتي التطبيق 
ف���كان)0.94(، وه���ي متثل قيم���ة معامل ثب���ات ال�س���تقرار؛ اأي ا�س���تقرار النتائج على 
املقيا����ض، وه���ذه القيمة عالية وتدل عل���ى متتع املقيا�ض بدرجة عالية من ال�س���تقرار مع 

مرور الزمن: واجلدول 6 يبني معامالت ثبات ال�ستقرار وثبات الت�ساق الداخلي.
اجلدول 6

معامالت ثبات ال�صتقرار والت�صاق الداخلي ملقيا�س م�صتوى ال�صحة النف�صية ككل واأبعاده الفرعية
معامل ثبات الت�صاق الداخليمعامل ثبات ال�صتقراراملجال

0.920.90ال�سعور بالرتياح مع الذات
0.800.78ال�سعور بالرتياح مع الآخرين

0.860.88القدرة على مواجهة مطالب احلياة
0.910.91ال�سالمة النف�سية

0.940.92ال�سحة النف�سية ككل

ت�صحيح مقيا�س م�صتوى ال�صحة النف�صية
ا�س���تمل املقيا�ض على )35( فقرة، تتم ال�س���تجابة عنها وفق �سلم ليكرت اخلما�سي 
التدريج كالآتي: كبرية جدًا، وتعطى عند ت�س���حيح املقيا�ض )5( درجات، كبرية وتعطى 
)4( درجات، تنطبق بدرجة متو�سطة وتعطى )3( درجات، بدرجة قليلة وتعطى درجتني، 
وبدرجة قليلة جدا تعطى درجة واحدة(.وهذه الدرجات تنطبق على الفقرات امل�س���اغة 
بطريق���ة ايجابية وه���ي الفقرات من )1-20(. يف حني يعك����ض التدريج يف الفقرات من 
)21-35(. وبذل���ك ترتاوح درج���ات املقيا�ض ككل ب���ني )35-175( بحيث كلما ارتفعت 
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العالمة كان ذلك موؤ�سرًا على زيادة م�ستوى ال�سحة النف�سية للفرد. وقد �سنف الباحثان 
ا�س���تجابات اأفراد العينة اإىل خم�ض فئات على النحو الآتي:فئة م�س���توى ال�سحة النف�سية 
املنخف����ض ج���دًا وتتمثل يف احلا�س���لني على درجة اأقل من )52(. فئة م�س���توى ال�س���حة 
النف�س���ية املنخف�ض وتتمثل يف احلا�س���لني على درجة ترتاوح بني )52-86(. فئة م�ستوى 
ال�س���حة النف�س���ية املتو�س���ط وتتمثل يف احلا�س���لني على درجة ترتاوح ب���ني )121-87( 
درجة. فئة م�س���توى ال�سحة النف�سية املرتفع وتتمثل يف احلا�سلني على درجة ترتاوح بني 
)121-156( درجة.فئة م�ستوى ال�سحة النف�سية املرتفع جدًا وتتمثل يف احلا�سلني على 
درجة )157( فاأكرث.ولأغرا�ض املقارنة بني الأو�س���اط احل�سابية باعتبار اأعداد الفقرات 
يف الأبعاد غري مت�س���اوية مت ت�س���نيف ا�س���تجابات اأفراد عينتي الدرا�سة اإىل خم�ض فئات 
على النحو الآتي:فئة م�ستوى ال�سحة النف�سية املنخف�سة جدًا، وتتمثل يف احلا�سلني على 
درجة )1.49( فاأقل.فئة م�ستوى ال�سحة النف�سية املنخف�ض، وتتمثل يف احلا�سلني على 
درجة ترتاوح بني )1.5-2.49( درجة.فئة م�س���توى ال�سحة النف�سية املتو�سط، وتتمثل 
يف احلا�سلني على درجة ترتاوح بني )2.5-3.49( درجة.فئة م�ستوى ال�سحة النف�سية 
املرتفع، وتتمثل يف احلا�س���لني على درجة ترتاوح بني )3.5-4.49( درجة.فئة م�س���توى 

ال�سحة النف�سية املرتفع جدًا، وتتمثل يف احلا�سلني على درجة )4.5( فاأكرث.

متغريات الدرا�صة
عوملت املتغريات يف هذه الدرا�صة على النحو التايل:

اجلن�س: عومل كمتغري ثنائي وخ�س�ست القيمة �سفر للذكور والقيمة 1 لالإناث.. 1

نــوع الكليــة: عوم���ل كمتغري ثنائي وخ�س�س���ت القيمة �س���فر للكلي���ات العلمية . 2
والقيمة 1 للكليات الإن�سانية.

امل�صتــوى الدرا�صــي اجلامعــي: عوم���ل كمتغ���ري ترتيبي وخ�س�س���ت ل���ه قيم بني . 3
1)لل�سنة الأوىل( و4)لل�سنة الرابعة فاأكرث(.

نوع ال�صكن: اأي مكان �س���كنه يف اأثناء درا�سته اجلامعية، وعومل كمتغري ترتيبي . 4
وخ�س����ض له القيم 3)اإذا كان ي�س���كن مع الأ�س���رة(، 2)اإذا كان ي�س���كن خارج 

الأ�سرة ولكن مع زميل اأو زمالء(، 1)اإذا كان ي�سكن مبفرده(.
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م�صتــوى التح�صيــل الأكادميي: اأي املعدل الرتاكمي للمواد التي در�س���ها الطالب . 5
مع���ه  التعام���ل  مت  وق���د  الدرا�س���ة،  يف اجلامعة منذ التحاقه بها وحتى وقت 
كمتغري ترتيبي وخ�س����ض له القيم )1( للم�س���توى ممتاز، )2( للم�س���توى جيد 
جدا، )3(  للم�ستوى جيد، )4( للم�ستوى مقبول، ومت ت�سنيفهم بناء على فئات 

التقدير املعتمدة يف اجلامعات.
م�صتــوى الر�صا عن التوافق الأ�صري:مت التعامل معه كمتغري ترتيبي، وخ�س����ض . 6

له القيم 1)ملن ي�سعرون بالر�سابدرجة كبرية(، 2)ملن ي�سعرون بالر�سا بدرجة 
متو�سطة(، 3)لغري الرا�سني(.

م�صتوى التدين:مت التعامل معه كمتغري ثنائي وخ�س�س���ت القيمة �س���فر للطلبة . 7
املتدينني، والقيمة 1 للطلبة غرياملتدينني.

التدخني:وقد مت التعامل معه كمتغري ثنائي وخ�س�ست القيمة �سفر للمدخنني، . 8
والقيمة 1 لغري املدخنني.

اإجراءات تطبيق الدرا�صة
• مت بناء مقيا�ض ال�سحة النف�سية مبا يتوافق مع هدف الدرا�سة، ومت التحقق من 	

ال�سدق والثبات للمقيا�ض ب�سورته النهائية واملكون من 35 فقرة.
• مت احل�س���ول على كتب ر�س���مية موجهة من ق�س���م علم النف�ض الإر�سادي والرتبوي 	

وكلية الرتبية )نظرا لعمل الباحثني يف الق�س���م نف�سه( ورئا�سة اجلامعة اإىل وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي واجلامعات احلكومية؛ وذلك لت�سهيل عمل الباحثني.

• مت اختيار عينة الدرا�س���ة بالطريقة الع�س���وائية العنقودية تبعا ملتغريي اجلامعة 	
واجلن�ض وتكونت من 4 جامعات من 10 جامعات.

• مت التح���دث م���ع ع�س���و هيئة التدري�ض يف ال�س���عب الت���ي مت اختيارها ع�س���وائيا 	
لتو�س���يح هدف الدرا�س���ة، كما مت التحدث مع طلبة ال�س���عب التي وقع الختيار 
عليه���ا ح���ول اأهمي���ة الدرا�س���ة و�س���رورة اجلدي���ة يف الإجاب���ة، وتذكريهم بان 
اإجاباتهم لن ت�س���تخدم اإل لأغرا�ض البحث العلمي و�س���رورة الإجابة ب�سراحة 

لن النا�ض يختلفون يف خ�سائ�سهم.
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• مت���ت مراجعة دائرة القبول والت�س���جيل للح�س���ول على معدلته���م الرتاكمية، 	
وبالتايل جرى ت�سنيفهم وفق م�ستوى التح�سيل الأكادميي يف 4 م�ستويات هي: 
ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول تبعا لأ�س�ض الت�سنيف املعمول بها يف اجلامعة.

• بع���د جم���ع اإجابات الطلبة على املقيا�ض وت�س���نيفهم تبعا مل�س���توى التح�س���يل، متت 	
مراجعة الأوراق للك�سف عن الإجابات ذات النمطية الواحدة. ومت اإدخال البيانات يف 
  .SPSS ذاكرة احلا�سوب،ثم حتليل البيانات با�ستخدام برنامج التحليل الإح�سائي

ت�صميم الدرا�صة واملعاجلة الإح�صائية
تعد هذه الدرا�سة درا�سة ارتباطيه هدفت اإىل تعرف تاأثري املتغريات امل�ستقلة امل�سار 
اإليها �س���الفا يف ال�س���حة النف�س���ية للطال���ب اجلامعي)املتغري التابع(. وقد ا�س���تخدمت 
طريقة حتلي���ل النحدار اخلطي املتعدد املتدرج للمتغري التابع على املتغريات امل�س���تقلة، 

وذلك لتعيني املتغريات الأكرث اأهمية من حيث اإ�سهامها يف تباين املتغري التابع.

نتائج الدرا�صة
يتن���اول هذا اجلزء من الدرا�س���ة بالو�س���ف التحليلي نتائج املعاجلات الإح�س���ائية 
التي اأجريت لالإجابة عن اأ�س���ئلة الدرا�س���ة الهادفة اإىل الك�سف عن دور بع�ض املتغريات 
النف�س���ية والرتبوية والدميوجرافية يف التنبوؤ بال�س���حة النف�س���ية ل���دى طلبة اجلامعات 

الأردنية، وفيما ياأتي عر�ُض لهذه النتائج وفق الأ�سئلة:
اأوًل: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول

ما م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات الأردنية يف �سوء متغريات الدرا�سة 
)اجلن�ض، ونوع ال�س���كن، ونوع الكلية، وامل�س���توى الدرا�سي اجلامعي، وم�ستوى الر�سا عن 
التوافق الأ�س���ري، وم�ستوى التح�س���يل الأكادميي يف اجلامعة، وم�ستوى التدين للطالب، 
والتدخني(؟ويب���ني اجلدول 7 الأو�س���اط احل�س���ابية والنحرافات املعياري���ة على مقيا�ض 

ال�سحة النف�سية ككل.
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اجلدول 7
الأو�صاط احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات عينة الدرا�صة على مقيا�س 

ال�صحة النف�صية وفق متغريات الدرا�صة

الو�صط م�صتويات املتغرياملتغري
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى ال�صحة 
النف�صية

متو�سط3.460.72ذكوراجلن�ض
متو�سط3.340.723اإناث

نوع ال�سكن
مرتفع3.550.481مع الأ�سرة

متو�سط2.910.532مع الأ�سدقاء
متو�سط3.150.718منفردا

متو�سط3.480.751علميةنوع الكلية
متو�سط3.450.773اإن�سانية

امل�ستوى الدرا�سي

متو�سط3.220.627اأوىل
متو�سط3.280.648ثانية
متو�سط3.320.662ثالثة

متو�سط3.200.615رابعة فاأكرث
م�ستوى الر�سا عن التوافق 

الأ�سري

مرتفع3.620.812بدرجة كبرية
متو�سط3.250.643بدرجة متو�سطة
متو�سط2.850.834بدرجة متدنية

م�ستوى التح�سيل الأكادميي

مرتفع3.530.718ممتاز
مرتفع3.510.795جيد جدا

متو�سط2.970.699جيد
متو�سط2.800.734مقبول

مرتفع3.510.521متدينم�ستوى التدين
متو�سط2.950.683بدرجة متدنية

متو�سط3.010.415مدخنالتدخني
مرتفع3.500.690غري مدخن

يالحظ من اجلدول 7 اأن اأعلى و�س���ط ح�س���ابي على مقيا�ض ال�س���حة النف�سية كان 
وفق متغري م�س���توى الر�س���ا عن التوافق الأ�س���ري حيث بل���غ)3.62( بانحراف معياري 
)0.812(. يف ح���ني بل���غ اأدنى و�س���ط ح�س���ابي عل���ى املقيا�ض نف�س���ه وفقا املتغري نف�س���ه 
وحتديدا للذين م�ستوى ر�ساهم عن التوافق الأ�سري متدِن حيث بلغ )2.85( بانحراف 
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معي���اري )0.834(. كم���ا يالحظ باأن متو�س���طات الذكور على املقيا����ض كانت اأعلى من 
الإناث رغم اأن كالهما كان م�س���توى ال�س���حة النف�سية لهما متو�سطا، اأما وفق متغري نوع 
ال�سكن فيالحظ اأَنَّ هناك تفاوتا بني املتو�سطات وبفارق حوايل )0.59( يف املتو�سط بني 
الطلبة الذين ي�س���كنون مع اأ�سرهم والذين متتعوا مب�س���توى �سحة نف�سية مرتفع والطلبة 
الذين ي�سكنون مع زمالئهم والذين متتعوا مب�ستوى �سحة نف�سية متو�سط. بينما تال�ست 
الفروق الظاهرية بني املتو�سطات على املقيا�ض اإىل حد ما بني طلبة الكليات العلمية من 
جهة والإن�س���انية من جهة ثانية واأ�س���بح الفرق )0.03( يف املتو�سط، كما كانت الفروق 
طفيفة بني الطلبة وفق متغري امل�ستوى الدرا�سي وبفارق)0.12(، ويالحظ اأن هناك فرقا 
ب�سيطا بني م�ستوى ال�س���حة النف�سية لدى طلبة ال�سنتني الأوىل والرابعة من جهة وطلبة 
ال�س���نتني الثانية والثالثة من جهة اأخرى، يف حني يالحظ الفرق الوا�سح بني املتو�سطات 
على مقيا�ض ال�سحة النف�سية وفق متغري م�ستوى الر�سا عن التوافق الأ�سري، كما كانت 
الفروق كبرية بني الطلبة وفق متغري م�س���توى التح�سيل الأكادميي وبفارق)0.73(. كما 
يالحظ هذا الفرق بني فئة الطلبة املتدينني وفئة الطلبة غري املتدينني فقد كان م�س���توى 
ال�س���حة النف�س���ية للطلبة املتدينني مرتفعًا واأعلى منه لفئة الطلبة غري املتدينني الذي كان 
متو�سطا وبفارق بلغ )0.56( يف املتو�سط، والنتيجة نف�سها جندها بني فئة الطلبة املدخنني 
وفئة الطلبة من غري املدخنني ول�س���الح الطلبة غري املدخنني الذين متتعوا مب�س���توى �سحة 
نف�سية مرتفع مقارنًة مع اأقرانهم من املدخنني الذين متتعوا مب�ستوى �سحة نف�سية متو�سط. 

وب�سكل عام فاإن م�ستوى ال�سحة النف�سية الذي متتع به الطلبة كان متو�سطا.
ثانيا: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين

هل توجد عالقة ذات دللة اإح�س���ائية بني م�س���توى ال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات 
الأردنية وكل من متغريات الدرا�سة) اجلن�ض ونوع ال�سكن ونوع الكلية وامل�ستوى الدرا�سي وم�ستوى 
الر�سا عن التوافق الأ�سري وم�ستوى التح�سيل الدرا�سي وم�ستوى التدين والتدخني(؟ولالإجابة 
عن هذا ال�س���وؤال مت ح�س���اب معامالت الرتباط الب�س���يط بني املتغريات الت�سنيفية والرتتيبية 
 .)Kendall′s Tau(وم�ستوى ال�سحة النف�سية من جهة اأخرى با�ستخدام معامل ارتباط كندل تاو

وميثل اجلدول 8 النتائج الكلية ملعامالت الرتباط جلميع املتغريات.
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اجلدول 8
معامالت الرتباط الب�صيط بني م�صتوى ال�صحة النف�صية وكل متغري من متغريات الدرا�صة

معامل الرتباطاملتغري
0.319*اجلن�ض

0.325 *نوع ال�سكن
0.108*نوع الكلية

0.088*امل�ستوى الدرا�سي
0.375*م�ستوى الر�سا عن التوافق الأ�سري

0.123*م�ستوى التح�سيل الدرا�سي
0.346*م�ستوى التدين

0.159*التدخني

)0.05≤α( ٭ دال عند م�ستوى الدللة
يالح���ظ من اجلدول 8 اأن معامالت الرتباط كانت متباينة فقد جتاوزت معامالت 
الرتباط اخلا�س���ة باملتغريات: الر�س���ا ع���ن التوافق الأ�س���ري، والتدين، ونوع ال�س���كن، 
واجلن����ض القيمة)0.30( يف حني اأن بقية املتغريات كان���ت دون)0.16(، وعند فح�ض 
 )=0.05α)الدلل���ة الإح�س���ائية لهذه املعام���الت تبني اأنها جميع���ا ذات دللة اإح�س���ائية
وان ن�س���بة التباين امل�سرتك بني اأقواها ارتباطا)الر�س���ا عن التوافق الأ�سري( من جهة 
وم�ستوى ال�سحة النف�سية من جهة اأخرى)14%( من تباين اأي منهما، بينما بلغت الن�سبة 

نف�سها ملتغري امل�ستوى اجلامعي)%0.7(.
ثالثًا: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث

هل ميكن التنبوؤ بال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات الأردنية من خالل متغريات 
الدرا�س���ة )اجلن�ض، ونوع ال�سكن، ونوع الكلية، وامل�س���توى الدرا�سي، وم�ستوى الر�سا عن 
التوافق الأ�س���ري، وم�ستوى التح�سيل الأكادميي، وم�ستوى التدين، والتدخني(؟لالإجابة 
على هذا ال�س���وؤال مت ا�س���تخدام حتليل النحدار املتعدد املتدرج باعتبار م�ستوى ال�سحة 
النف�س���ية متغريا تابعا)املحك( واملتغريات ال�سابقة متغريات متنبئة وعلى عينة الدرا�سة 

ككل، واجلدول 9 يبني نتائج حتليل النحدار املتعدد املتدرج.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



التنبوؤ بال�سحة النف�سية من خالل بع�ض املتغريات النف�سية والرتبوية والدميوجرافية لدى طلبة اجلامعات الأردنية

44

جدول9
نتائج حتليل النحدار املتعدد املتدرج الزيادة يف مربعات معامالت الرتباط بني املتغري 

التابع)املحك(، واملتغريات املتنبئة التي اأ�صهمت يف تف�صري تباين املتغري التابع لعينة الدرا�صة ككل
املتغريات 

التي دخلت 
املعادلة

املقطع
ال�صادي

)الثابت(

معامل 
النحدار 

غري املعياري

معامل 
النحدار 

املعياري

مربع معامل 
الرتباط 
R2املتعدد

التغري 
R2 يف

 T-قيمة
لختيار معامل 

النحدار
دللة 

T

 Fقيمة
لختبار 

R2 التغري يف
دللة 

F

م�ستوى الر�سا عن 
التوافق الأ�سري

11
4.

05
9

12.1540.1840.1460.1468.1560.000216.4530.000

م�ستوى 
10.5670.1690.2510.1057.8950.000187.2610.000التدين

8.8460.1350.3470.0966.6280.000146.3710.000نوع ال�سكن
7.9550.1240.4370.0906.4970.000129.2650.000اجلن�ض
6.4510.1080.4580.0224.8640.00092.4510.000التدخني

م�ستوى التح�سيل 
5.7890.8640.4680.0103.9770.00186.9620.001الأكادميي

5.1020.7980.4770.0093.6540.00149.1850.002الكلية
امل�ستوى 
4.5070.6970.4830.0062.9730.00440.2970.003الدرا�سي

يالح���ظ م���ن اجل���دول 9 اأن املتغ���ريات الداخلة يف معادل���ة النحدار هي: م�س���توى 
الر�س���ا عن التوافق الأ�س���ري، وم�س���توى التدي���ن، ونوع ال�س���كن، واجلن����ض، والتدخني، 
وم�س���توى التح�س���يل الأكادميي، والكلية، وامل�ستوى الدرا�س���ي. حيث ف�سرت جمتمعة ما 
ن�س���بته)0.483( من التباين يف م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات الأردنية 
وهي ن�س���بة عالية حيث اأ�س���همت جميعها اإ�س���هاما ذا دللة اإح�سائية وعند م�ستوى دللة 
اأقل من)0.05( يف تف�س���ري التباين يف م�س���توى ال�سحة النف�س���ية لدى طلبة اجلامعات 
وقد تباين م�س���توى اإ�س���هامها، فقد ف�س���ر متغري م�ستوى الر�س���ا عن التوافق الأ�سري ما 
ن�سبته)14.6%( من التباين وم�س���توى التدين ما ن�سبته)10.5%(، اأما نوع ال�سكن فقد 
ف�س���ر)9.6%( من التباي���ن، واجلن�ض)9%(، والتدخني)2.2%(، وم�س���توى التح�س���يل 
الدرا�س���ي)1%(، والكلية)% 0.9(، يف حني اأن امل�س���توى الدرا�س���ي قد ف�سر)0.6( من 

التباين.وي�ستخل�ض من هذه النتائج معادلة حتليل النحدار اخلطي املعيارية الآتية: 
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 )Y= 114.059+ 0.184م�ستوى الر�سا عن التوافق الأ�سري(0.169 + )م�ستوى 
ال�س���كن(0.124 + )اجلن����ض(0.108 + )التدخ���ني(     التدي���ن(0.135 + )ن���وع 
الدرا�س���ي( 0.798 + )الكلي���ة( 0.697 +)امل�س���توى  التح�س���يل  0.864+)م�س���توى 

الدرا�سي(.

مناق�صة نتائج الدرا�صة
اأ�س���ارت النتائج اإىل اأن متو�س���ط م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية لدى طلبة اجلامعات 
 Chen,( الأردني���ة كان متو�س���طا وتتف���ق هذه النتيجة اإىل حد ما مع نتيجة درا�س���ة �س���ني
2007( والتي ت�س���ري اإىل اأن طلبة اجلامعة ال�س���ينيني لديهم م�ستوى مقبول من ال�سحة 
النف�سية، وتختلف مع درا�سة �سا�ساكي )Sasaki, 2007( والتي اأ�سارت اإىل اأن )70%( من 
 Lanber, Ajdacic, Fritschi, Stulz &( الطلبة يعانون من الأرق والكتئاب، ودرا�سة لنربد
 Turner, Hammond,(ودرا�س���ة كل من تورنر وهاموند وجل�س���ريت وبارلو )Rossler, 2005
Gilchrist, & Barlow,2007( والت���ي اأ�س���ارت اإىل اأن ثالث���ة اأرب���اع الطالب يف اجلامعات 
يعانون من م�س���اكل نف�سية. كما تعار�ست مع درا�سة اخل�سر )2004( والتي اأ�سارت اإىل 
اأن م�س���توى ال�سحة النف�سية لدى الطلبة كان مرتفعا.وقد يعزى ذلك اإىل الفرتة التي مت 
فيها اإجراء الدرا�سة حيث كانت يف اأثناء اإجراء المتحانات ومن املتوقع اأن يعاين الطلبة 
يف هذه املرحلة من ال�سغط النف�سي وارتفاع معدل الأرق لديهم، وقد  يوؤثر ذلك يف كفاءة 
اجلهاز الع�س���بي واجلهاز الغدي بطريقة توؤدي اإىل نق�س���ان كفاءة م�س���توى ال�س���البة 
النف�س���ية ل���دى الفرد، ورمبا حجم العينة الكبري الذي ي�س���هم يف ميل اخل�س���ائ�ض عند 
الأفراد نحو الو�س���ط احل�س���ابي هو من �ساهم بذلك ومن املحتمل اأن يكون احد الأ�سباب 
اأن فئ���ة الطلب���ة التي يت���م قبولها يف اجلامع���ات احلكومية هم من فئة الذين م�س���تواهم 
التح�س���يلي يف الثانوية العامة جيدا وبالتايل انعك�ض ذلك على م�ستوى �سحتهم النف�سية 
و�س���اهم يف تلك النتيجة املتو�سطة.اأي�س���ا تراوحت قيم معامالت الرتباط بني م�س���توى 
ال�سحة النف�س���ية وكل من املتغريات النف�سية والرتبوية والدميوجرافية بني )0.181 – 
0.0964( وه���ذه الأرقام متثل قوة عالقة ارتباطيه �س���غرية وكان���ت جميعها ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى )α=0.05(.وفيما يتعلق مبتغري اجلن�ض اأ�سارت النتائج اإىل تقارب 
يف متو�س���طات الذكور والإناث اإل  اأن متو�سط الذكور كان اأعلى منه لدى الإناث، اإ�سافة 
اإىل وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى ال�سحة النف�سية من جهة واجلن�ض وم�ستوياته من 
جهة اأخرى، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بع�ض الدرا�سات ومنها الدرا�سة التي اأجراها كل 
 )Turner, Hammond, Gilchrist, & Barlow,2007(من تورنر وهاموند وجل�س���ريت وبارلو
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ودرا�س���ة �سقري )1995(، ودرا�س���ة خليل )2003( والتي اأ�سارت اإىل اأن م�ستوى ال�سحة 
النف�س���ية لدى الذكور اأعلى منه لدى الإناث. وتتعار�ض مع جزء من نتائج درا�س���ة كل من 
جني ومارتني )Chen & Martin, 2007( والتي ت�سري اإىل ان م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى 
الذكور يف اجلامعات ال�س���ينية اأعلى منه لدى الإناث، ودرا�س���ة الربعاوي )2001( والتي 
اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى ال�سحة النف�سية بني الذكور 
والإن���اث،  وي���رى الباحث���ان اأن ذلك قد يعزى اإىل �س���دة ال�س���غوط النف�س���ية التي تتعر�ض 
لها الطالبات فمن املالحظ اأنَّ الطالبات يعانني �س���هريًا من �س���غط الدورة ال�س���هرية وما 
ي�س���احبها من اأعرا�ض ج�س���مية ونف�س���ية كالقلق والتوتر وتقلبات املزاج وغريها، اإ�سافة 
اإىل �سراع الأدوار الذي تعي�سه معظم الطالبات فقد تكون زوجًة اأو اأمًا وهي مكلفة بالقيام 
باأغل���ب الأحي���ان بالأعمال املنزلية اإىل جانب متطلبات الدرا�س���ة و يف الوقت نف�س���ه قد ل 
يتوافر متنف�ٌض منا�س���ب يف اأغلب املناطق ال�سكنية ي�ساعدها اأن ترثي طاقاتها، يف حني اأن 
ن�س���بة كبرية من الذكور خالل فرتة الدرا�سة اجلامعية يقت�سر دورهم على الدرا�سة فقط 
ولذلك هم على الأغلب تقت�س���ر �س���غوطهم النف�سية على ال�س���غوط الناجتة عن متطلبات 

الدرا�سة ولهذا كان متو�سطهم اأعلى من متو�سط الإناث على مقيا�ض ال�سحة النف�سية. 
كما اأ�س���ارت النتائج اإىل اأن متو�س���ط الدرجات على مقيا�ض ال�س���حة النف�سية كان 
مرتفعًا لدى الطلبة املقيمني مع اأ�سرهم، اأما م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى الطلبة املقيمني 
مع الأ�س���دقاء )�سكن طلبة( واملقيمني وحدهم فكان متو�سطًا، وتتفق نتائج الدرا�سة مع 
 Speechley, Forchuk,( نتائج كل من درا�سة �سبيجلي وفورجوك وهو�ض وجين�سني وويجج
Hoch, Jensen, & Wagg, 2009( ودرا�س���ة الربعاوي )2001( والالتي اأ�س���رن اإىل وجود 

فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف م�س���توى ال�سحة النف�س���ية تعزى لختالف مكان ال�سكن، 
ويرى الباحثان اأن ذلك قد يعزى اإىل اأن وجود الفرد مع اأ�س���رته قد ي�ساعده يف التخل�ض 
من العديد من ال�س���غوط النف�سية املرتتبة على اإعداد الطعام وال�سراب وتنظيف ال�سكن 
وغريه���ا من الأعب���اء التي ل يتكلف بالقيام باأغلبها يف حال كانت اإقامته داخل اأ�س���رته، 
وهذا قد ي�ساعد يف معظم الأحيان على الرتكيز ب�سكل كبري يف الدرا�سة وعدم الن�سغال 
ببع�ض املعيقات الجتماعية.وكذلك ت�سري النتائج اإىل وجود فروق ظاهرية يف م�ستويات 
ال�س���حة النف�س���ية بني طلبة الكلي���ات العلمية وطلبة الكليات الإن�س���انية، اإل اأن م�س���توى 
ال�س���حة النف�س���ية لدى طلب���ة الكليات العلمية وطلبة الكليات الإن�س���انية كان متو�س���طا، 
وقد وجدت كذلك عالقة ارتباطية وذات دللة)α=0.05( بني م�س���توى ال�س���حة النف�سية 
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من جهة ومتغري الكلية مب�س���توياته من جهة اأخرى، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�س���ة 
الربعاوي )2001( والتي اأ�س���ارت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى 
Lan� )ال�س���حة النف�س���ية تعزى لنوع الدرا�س���ة، وتتعار�ض هذه النتيجة مع نتائج درا�سة 
ber, Ajdacic, Fritsci& Stulz,2005(، ودرا�س���ة خلي���ل )2003(، والاّلت���ي ي�س���رن اإىل اإن 

طلبة الكليات الإن�س���انية لديهم م�ستوى اأعلى من ال�سحة النف�سية مقارنة بطلبة الكليات 
العلمية، وقد يعزى ذلك اإىل اأن طلبة الكليات العلمية لديهم ثقة اأكرب بدرا�ستهم مقارنة  
بطلبة الكليات الإن�س���انية، اإ�س���افة اإىل اأن طلب���ة الكليات العلمية قد تت���اح لديهم فر�ض 
عمل اأكرث يف امل�س���تقبل وهذا من �س���اأنه اأن يعزز ثقتهم باأنف�س���هم، ويخف�ض من م�ستوى 
القل���ق لديهم، يف حني قد يثق طلبة الكليات الإن�س���انية اأكرث بقدراته���م الجتماعية.اأما 
م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية فيالحظ من خالل النتائ���ج باأنه كان متو�س���طًا لدى الطلبة 
جلميع ال�س���نوات ويالحظ اأن هناك فروقا ب�سيطًة بني طلبة ال�سنتني الأوىل والرابعة من 
جهة وطلبة ال�س���نتني الثانية والثالثة من جهة اأخرى، اإ�س���افة اإىل وجود عالقة ارتباطيه 
ذات دللة اإح�س���ائية )α=0.05( بني م�ستوى ال�سحة النف�سية من جهة، ومتغري امل�ستوى 
 Chen &(الدرا�س���ي من جهة اأخرى.وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�س���ة �س���ني ومارتني
Martin, 2007( ونتائ���ج درا�س���ة الربعاوي )2001( والتي اأ�س���ارت اإىل وجود فروق ذات 

دللة اإح�س���ائية يف م�س���توى ال�سحة النف�س���ية تعزى ملتغري م�س���توى الدرا�سة، وقد يعلل 
ذلك باأن خربة التكيف التي يتعر�ض لها الطلبة اجلدد حديثة خ�سو�س���ًا اأنهم ل يزالون 
يكت�سفون عنا�س���ر البيئة املحيطة بهم، عدا ال�س���غوط املرتبطة باختالف نظام التعليم 
اجلامعي عن نظام التعليم املدر�س���ي. اإ�س���افة اإىل اختالف يف الثقافة بني املناطق التي 
ن�سوؤوا فيها وبني الثقافة التي جاوؤوا اإليها، كل هذه العنا�سر قد ت�سهم يف خف�ض م�ستوى 
ال�س���حة النف�س���ية لدى الطلبة يف ال�س���نة الأوىل، اإ�س���افة اإىل اأن طلبة ال�سنة الرابعة قد 
يكون لديهم م�س���ادر خمتلفة لل�س���غوط النف�س���ية حيث التفكري يف النف�س���ال عن اجلو 
الأكادميي الذي كان قد اعتاد عليه، اإ�سافة اإىل التفكري باآلية توفري فر�ض العمل وغريها 
من ال�سغوط النف�سية.كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن الطلبة الذين ي�سعرون بالر�سا بدرجة 
كبرية عن التوافق الأ�س���ري هم اأكرث �س���حة نف�س���ية من غريهم، وتتفق هذه النتيجة مع 
نتائج كل من درا�سة بول�سك )Pollack, 2004( ودرا�سة جنوين )Nguyen, 2008( والالتي 
اأ�سرن اإىل اأن العالقة اليجابية بني الوالدين تنعك�ض ب�سكل ايجابي على م�ستوى ال�سحة 
النف�س���ية لالأبن���اء، ورمب���ا يعود ذل���ك اإىل اأن هذه الفئ���ة من الطلبة قد تك���ون بعيدًة عن 
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ال�سراعات الأ�سرية داخل الأ�سرة اأو �سعوبة العامل القت�سادي لالأ�سرة مما ي�سكل عبئًا 
نف�س���يًا على الطالب اجلامعي، وهذا قد يوؤثر بدوره على م�س���توى ال�س���حة النف�سية لدى 
الأبناء. يف حني اأن ال�س���غط النف�س���ي الذي قد يعانيه الطلبة الذين ي�سعرون بالر�سا عن 
التوافق الأ�سري بدرجة متو�سطة ومتدنية قد يكون ناجتا عن اطالع الطالب عن كثب على 
ال�س���راعات الأ�سرية مما يوؤثر ب�سكل مبا�سر عليه.يف حني كان م�ستوى ال�سحة النف�سية 
مرتفعًا لدى ذوي م�س���توى التح�سيل الأكادميي املمتاز واجليد جدًا، وكان متو�سطًا لدى 
ذوي م�ستوى التح�س���يل الأكادميي اجليد واملقبول، وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي 
اأ�س���ارت اإليها درا�س���ة بو�س���كر وبريناردو )Pustkar, & Bermando, 2007(  والتي اأ�سارت 
اإىل انه كلما ارتفع م�س���توى ال�سحة النف�سية كلما كانت التح�سيل الأكادميي اأف�سل. اأما 
فيما يتعلق مبتغري التدين فقد اأ�سارت النتائج اإىل اأن الأ�سخا�ض املتدينني هم اأكرث �سحًة 
نف�سية من غري املتدينني، واأن هناك عالقة ارتباطية موجبه بني م�ستوى ال�سحة النف�سية 
واأبع���اده من جهة والطلبة املتدينني من جهة اأخرى، وتتفق هذ النتيجة مع نتائج درا�س���ة 
كل من واأ�س���ار كويل���و)Koilo,2009( يف هذا املجال اإىل اأن الدي���ن واقع طبيعي وموؤثر يف 
حياة الإن�س���ان؛ فف�س���ال عن دور الدين باعتباره منظما حلياة الفرد واملجتمع من خالل 
مب���ادئ وقوانني اأخالقية حيث اللتزام مببادئ الإ�س���الم وتعاليم���ة تروح النف�ض وتهذب 
ال�سلوك. فقد اأ�سارت نتائج الدرا�سات و البحوث التي اأجريت يف هذا املجال منذ حوايل 
ثالثني �س���نة اإىل وجود عالقة مهمة بني التدين وال�س���حة النف�سية. فقد اأ�سارت البحوث 
التجريبي���ة الت���ي اأجريت يف هذا املج���ال اإىل اأن املتدين���ني يكونون -باملقارن���ة مع قليلي 
التدين- يف و�س���ع نف�سي اأح�سن، مطمئنني يف حياتهم، متفائلني يف تفكريهم. بالإ�سافة 
اإىل اأنهم اأقل تعر�س���ا لل�سغوط النف�سية والكتئاب والقلق، واأقوى على مقاومة ال�سغوط 
النف�س���ية، واأقل حماولة لالنتحار، وتتفق نتائج هذه الدرا�س���ة مع نتائج درا�سات العديد 
من الباحثني مثل درا�سة كوينج )امل�سار اإليه يف كيلو،2009( الذي قام بتحليل الدرا�سات 
التي اأجريت قبل عام 2000م حيث اأ�سارت النتائج اإىل اأن 71% من الدرا�سات اأكدت  على 
وجود عالقة بني التدين وال�س���حة النف�سية واأن املتدينني اأقل عر�سة لالكتئاب، ودرا�سة 
 ،)Schumaker, 1992( ودرا�سة �س���وماكر ،)ال�س���بيع )2002(، ودرا�سة ن�سيف )2001
ودرا�س���ة رو�ض )Ross, 1990(.اأما فيما يتعلق مبتغري �سلوك التدخني فقد اأ�سارت النتائج 
اإىل وجود عالقة ارتباطية، وذات دللة)α=0.05( بني م�س���توى ال�سحة النف�سية واأبعاده 
م���ن جهة والطلبة املدخنني من جهة اأخرى. ويف هذا ال�س���دد يرى العديد من الباحثني 
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اأن مادة النيكوتني مادة منبهة ومن�س���طة للجهاز الع�س���بي متاما مثل الكافيني، وبالتايل 
ف���اإن التدخني يحمل نف�ض خماطر القهوة وبقية املواد الت���ي حتتوي على الكافيني. واأهم 
هذه املخاطر هو و�س���ع اجل�سم يف حالة التوترالنف�سي، وبالتايل حدوث ردة فعل اجل�سم 
الف�سيولوجية امل�ساحبة لل�سغوط النف�س���ية التي ت�سمل اإفراز الهرمونات امل�سادة للتوتر 
النف�س���ي، )اأي ن�س���اط خاليا اجل�سم امل�س���وؤولة عن الدفاع عن ال�سحة الداخلية للج�سم 
والتوازن الف�سيولوجي والعاطفي(.وعليه فاإن ردة فعل اجل�سم للتدخني )النيكوتني( هي 
ردة الفعل نف�س���ها التي حتدث يف حالة التعر�ض لل�س���غوط النف�سية، اإلاأنها تختلف عنها 
كونها حا�سلًة بغياب العوامل والأ�سباب النف�سية املوؤدية لل�سغوط النف�سية، وبالتايل فاإن 
ارتفاع درجة الن�س���اط الأي�س���ي يف اخلاليا وزيادةالن�س���اط والتوترالع�سبي ت�سبح هي 
احلالة الطبيعية بالن�سبة للمدخن، وهذا معناه اأن غياب النيكوتني من اجل�سم يوؤدي اإىل 
ردة فعل ف�سيولوجية- ع�سبية، تتمثل مب�ساعراكتئاب خفيفة توؤدي للقلق والتوتر الع�سبي 
والرغبة ال�سديدة يف التدخني للعودة باجل�سم للحالة الطبيعية التي تعود عليها املدخن. 
يف الوقت نف�س���ه، علمًا اأن التدخني ملدة طويلة يوؤدي اإىل زيادة حتمل املدخن للنيكوتني، 
وبالتايل فاإن ال�س���تجابة الف�س���يولوجية الطبيعية للج�سم �سد ال�س���غط النف�سي الناجم 
عن زيادة النيكوتني ت�س���بح اأقل، ولكن التاأثري ال�سلبي للتدخني علىالرئتني ب�سكل خا�ض 
يبقى �س���اري املفعول وبدون تغي���ري. وعند اإجراء حتليل النحدار اأ�س���ارت نتائج التحليل 
اإىل اأن املتغريات التي اأ�س���همت ب�سكل دال اإح�سائيا )α=0.05( يف تباين م�ستوى ال�سحة 
النف�سية لدى اأفرد عينة الدرا�سة كانت يف جميع املتغريات وهي بالرتتيب: م�ستوى ال�سعور 
بوقت الفراغ، والتدخني، وم�س���توى التدين، واجلن�ض، والكلية، واأخريا امل�ستوى الدرا�سي. 
ف�س���اًل عن ذلك اأظهر التحليل اأن ما ف�سرته هذه املتغريات من تباين يف م�ستوى ال�سحة 
النف�س���ية كان )48.3%( حي���ث ينظر اإىل ه���ذه القيم على اأنها عالي���ة يف مقدارها وهي 
ذات فائدة كبرية يف تف�س���ري التباين يف م�س���توى ال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات اأو 
التنبوؤ به. وعليه فقد تبدو احلاجة ما�س���ًة للبحث عن جملة من املتغريات، بالإ�س���افة اإىل 
املتغريات املف�س���رة امل�س���ار اإليها لتف�سري معظم التباين يف م�س���توى ال�سحة النف�سية لدى 
طلبة اجلامعات.وتاأتي هذه النتيجة متفقة اإجماًل مع الدرا�س���ات التي اأ�س���ارت اإىل وجود 
ارتباط بني م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية وبع�ض املتغريات كما هو مو�سح �س���ابقا. اإل اأنها 
تختلف عنها يف اأن �س���دة الرتباطات التي تو�س���لت اإليها هذه الدرا�سة اأكرب من تلك التي 
تو�س���لت اإليها الدرا�سات ال�سابقة. وميكن يف �س���وء هذه النتائج القول اإنَّ املتغريات التي 
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توؤثر يف م�س���توى ال�سحة النف�س���ية لدى طلبة اجلامعات الأردنية تختلف نوعًا و/اأو اأهمية 
بني الطلبة.

اخلامتة والتو�صيات
يف �س���وء النتائج التي اأف�س���ت اإليها الدرا�س���ة، يو�س���ي الباحثان بتو�س���يات نظرية 
واأخرى تطبيقية، ففيما يتعلق بالتو�س���يات النظرية)درا�سات م�ستقبلية(: فاإن الباحثني 
يو�س���يان باإجراء املزيد من الدرا�س���ات للبحث عن متغريات اأخرى لتف�سري ما تبقى من 
التباين يف م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى طلبة اجلامعات. ومن اأبرز املتغريات التي ميكن 
تناولها: �سكل الإ�ساءة يف املراحل العمرية، ومعدل الثانوية العامة، وامل�ستوى القت�سادي 
لالأ�س���رة، والقدرة على تنظيم الوقت، والتكيف الأكادميي، وال�س���راع القيمي، وت�س���كيل 
الهوية، وتاأكيد الذات، والتوافق النف�سي والجتماعي، والعالقات مع الأ�ساتذة والزمالء، 
وامل�س���كالت العاطفية، ومواجه���ة المتحانات وغري ذلك من املتغ���ريات. وكذلك اإجراء 
املزيد من الدرا�س���ات التنبوؤية بال�س���حة النف�س���ية عل���ى خمتلف املراح���ل العمرية.اأما 
فيما يتعلق بالتو�س���يات التطبيقية: فالبد للمعني���ني يف اجلامعات الأردنية من الهتمام 
بتح�س���ني م�س���توى ال�س���حة النف�س���ية لدى طلبة اجلامع���ات لتحقيق هدف اأ�سا�س���ي من 
اأهدافها وهو بناء ال�سخ�س���ية ال�س���وية التي تتمتع ب�سحة نف�سية جيدة، وكذلك ل بد من 
تركيز و�سائل الإعالم املختلفة على الربامج الدينية والجتماعية الهادفة التي ت�سهم يف 
احلد من ال�س���طرابات النف�سية لدى الطلبة ب�سكل عام وطلبة اجلامعات ب�سكل خا�ض. 
كما يو�س���يان با�ستخدام معادلة النحدار التي مت التو�س���ل اإليها للتنبوؤ مب�ستوى ال�سحة 
النف�س���ية لدى طلبة اجلامعات ل �س���يما واأن ن�س���بة التباين التي ف�سرتها املتغريات كانت 

مرتفعة.
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